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Inledning 

Jag ber om er förlåtelse för om jag idag kommer att vara ännu luddigare än vanligt. Jag 

har influensa och mår inte så bra, vilket är förargligt: det skulle ge mig dåligt samvete om 

jag lät er komma hit och sedan i sista ögonblicket meddelade att ni måste gå igen. Så jag 

kommer att prata så gott jag kan, men ber på förhand om ursäkt för både kvaliteten och 

kvantiteten.
1
 

 

Så inleder Michel Foucault den föreläsning han höll vid Collège de France den 8 februari 

1978. Det är en kort passus, inte mer än en liten ursäkt och en förklaring. Samtidigt visar den 

på de kroppsliga – om en så vill biologiska eller biokemiska – förutsättningarna för alla våra 

förehavanden. Den sjuka kroppen är inte bara ett tillstånd utan ett vara, en grundläggande 

förutsättning för och en reflektion av verkligheten fattad fenomenologiskt. När han beklagar 

sitt sjukdomstillstånd säger Foucault så mycket mer än bara att hans framförande kommer att 

bli lidande. Och i sammanhanget blir denna tillsynes obetydliga lilla kommentar ytterst 

talande. 

Föredraget utgjorde en del av föreläsningsserien Säkerhet, territorium, befolkning som 

gavs mellan den 11 januari och 5 april 1978. Tillsammans med Foucaults föreläsningsserier 

vid Collège de France 1975–1976 (”Samhället måste försvaras”) och 1978–1979 

(Biopolitikens födelse) utgör Säkerhet, territorium, befolkning en viktig presentation och 

genomgång av vad Foucault kallade biomakt eller biopolitik. Han var ingalunda den som 

myntade begreppen, men har varit avgörande för deras spridning och studiet av ämnena sedan 

1980-talet. Hur och i vilken utsträckning makten, fattad såväl politiskt som mer filosofiskt-

allmänt, ingriper i och påverkar liv – i vid bemärkelse – är givetvis en fråga som intresserat 

fler än Foucault. Hur denna makt över livet tar sig uttryck och för vem eller vilka – och 

uttrycket ’vem eller vilka’ inskränker sig naturligtvis inte till enbart mänskligt liv – är en lika 

uråldrig som ständigt aktuell fråga. Inte minst inom konsten, men kanske framförallt inom 

ramen för litteraturens mer resonemangsmedgivande form, har frågor om biomakt dryftats 

långt innan ordet som sådant kom till, och särskilt från och med 1900-talet har detta 

problemkomplex varit ett återkommande tema. 

En författare som ingående ägnade sig åt maktens och livets och livsvillkorens 

problematik och relationer var Ernst Jünger (1895–1998). Under sitt långa författarskap 

återkom Jünger ofta till relationen mellan människa och maskin, primitivitet och teknologi, 

                                                
1 Michel Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning. Collège de France 1977–1978, Tankekraft Förlag 2010, s. 

119.  
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autenticitet och artificialitet, natur och kultur. Även om han kanske aldrig själv använde 

begreppet biopolitik kan samma stora frågor det inbegriper återkommande spåras i hans verk. 

I synnerhet hans efterkrigstida texter – såväl romanerna som essäerna – uppehåller sig vid 

vilka effekter ett teknifierat samhälle och en auktoritär eller instrumentell statsapparat får på 

livet som helhet, men framförallt på människan. Vilken är hennes roll i det högteknologiska 

samhället? Hur kan eller ska en förhålla sig till teknologins, inte minst atomkraftens, 

destruktiva potential? Vad innebär liv i den (post)moderna världen? 

I sin utopiska – eller dystopiska, under alla omständigheter framtidsvisionära – roman 

Eumeswil (1977) skildrar Jünger hur den enskilde, autonome dissidenten förhåller sig under 

ogynnsamma maktförhållanden och svåra tider. I en möjligen (det förgångna är höljt i dunkel) 

postapokalyptisk värld, tillsynes hemsökt av efterverkningarna av ett nukleärt världskrig, 

arbetar protagonisten Martin Venator som nattsteward i den lokale, totalitäre härskaren 

Kondorens tjänst, men bedriver en lika konstant som tyst inre kamp, ett passivt motstånd av 

fullständig självständighet. Han beskriver sig, influerad av den tyske filosofen Max Stirner 

(1806–1856), som ”anark”, en som är oberoende av omvärldens skeenden och tidsanda. Men 

den värld som omger honom kommer läsaren till del genom Venators ögon. På den radikalt 

förändrade politiskt-geografiska arenan konkurrerar synbarligen flera system i denna sköna 

nya globaliserade värld där människor från hela världen samexisterar under den tyranniska 

statsapparatens ok. Jag ska i det följande närma mig den värld som skildras i Eumeswil utifrån 

ett biopolitiskt perspektiv, samt se till vem som påverkas – drabbas – av makten och hur.   

Först kan dock en närmare presentation av Ernst Jünger och de bakomliggande motiven 

till denna undersökning vara på sin plats. Jünger var och är, inte minst i Tyskland, en 

kontroversiell författare, framförallt på grund av sina radikalnationalistiska åsikter och sitt 

samröre med den så kallade ”konservativa revolutionens” nationalrevolutionära rörelse under 

Weimarperioden, samt för sitt stundvisa medarbetarskap i diverse högerradikala eller 

fascistiska tidskrifter, och har bland annat räknats till de ”intellektuellen Totengräber der 

Weimarer Republik” (”Weimarrepublikens intellektuella dödgrävare”).
2
 Också i sitt senare 

författarskap förblev Jünger omstridd – vilket bland annat tog sig uttryck i häftiga protester då 

han 1982 tilldelades Frankfurt am Mains Goethepris – och vägrade konsekvent ta tydligt 

avstånd från sina tidigare åsikter, vilkas mer precisa natur fortfarande är ett omdiskuterat 

ämne. Fokuspunkten i jüngerforskningen har därför av förklarliga skäl varit hans tidiga 

politiska skrifter, och av det utpräglat skönlitterära materialet har romanen Auf den 

                                                
2 Helmuth Kiesel, Ernst Jünger. Die Biographie, Siedler Verlag 2007, s. 16.  
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Marmorklippen från 1939, vanligen läst som en allegorisk kritik av den nationalsocialistiska 

regimen eller av den totalitära staten i allmänhet, ägnats mest uppmärksamhet.  

Beklagligt nog har därför Jüngers senare verk, åtminstone de skönlitterära, hamnat 

något i skymundan. Redan under mitten av 1930-talet påbörjar Jünger en politisk-filosofisk 

omvändelse vars definitiva manifestation är ovannämnda Auf den Marmorklippen, en 

omvändelse vars generella inriktning går från den nietzscheinfluerade styrke- och viljefilosofi 

som framträder inte minst i Jüngers 1920-talsverk om Första världskriget, till en mer 

schopenhauersk medlidandefilosofi.
3
 Med tiden kompletteras denna av ett alltmer kristet-

andligt och ekologiskt-teknologiskeptiskt tänkande. Det är denne sene Jünger, för vilken 

Eumeswil är ett signifikativt verk och därtill hans sista stora romanprojekt, som står i fokus 

för denna undersökning. Hellre än att reproducera den alltför frekventa och reduktionistiska 

bilden av Jünger som antingen (i hans yngre fas) en våldsförhärligande fascist eller (i hans 

senare fas) ett ultrakonservativt högerspöke, vill jag alltså djupdyka ner i ett enskilt 

romanverk av Jünger och närmare studera dess subtila, alltför ofta förbisedda verkningar. 

Ovan nämnda bilder av Jünger är förstås i någon mån korrekta, men riskerar att leda till 

meningslös moralism där själva texten och dess mening – såväl i bemärkelsen betydelse som i 

innebörd – samt interpretationsmöjligheter går förlorade.  

Som snart skall redogöras utförligare för kommer jag att i detta syfte använda mig av 

både Michel Foucaults biopolitikbegrepp och begreppet intersektionalitet, något som tål att 

kommenteras rent principiellt då dessa begrepp – och i synnerhet det senare – inte tenderar att 

precis förknippas med Jünger. Att detta sker här kommer sig av en övertygelse om att Jüngers 

författarskap är rikt nog att dekonstrueras och omprövas utifrån teoribyggen vilkas ideo-

logiska innehåll sannolikt varit honom främmande. Det är just i spänningen mellan den 

gängse bilden av ’fascisten Jünger’ eller ’högerspöket Jünger’ och bland annat kontemporär 

genusteori jag i en något dekonstruktionistisk anda hoppas kunna frambringa vibrationer vilka 

avslöjar mer om verkets och kanske även författarskapets klangbotten.  

Syftet med denna undersökning är således att studera biomaktens karaktär och dess 

verkningar, den förda biopolitiken, i Ernst Jüngers Eumeswil samt till detta addera ett 

intersektionellt perspektiv. De frågeställningar jag arbetar utifrån är: 

 

 Hur konfigureras biomakten i verket? 

 Vilka är dess intersektionella verkningar? 

                                                
33 Ibid., s. 146.  
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 Hur tillåter sig texten att öppnas och förstås med utgångspunkt i detta? 

 

De centrala teoretiska begrepp som utgör utgångspunkten för min undersökning är biomakt 

eller biopolitik respektive intersektionalitet. Nedan ska dessa förklaras närmare, varpå mitt 

användande eller tillämpande av dem expliceras.  

I mitt användande av begreppen biomakt och biopolitik stödjer jag mig mot Foucaults 

användande av dessa inte alltid enkelt distingerbara termer. Därmed är heller inte sagt att 

Foucaults nyttjande av begreppen är definitivt eller ens entydigt; många – Giorgio Agamben, 

Michael Hardt, Antonio Negri och Achille Mbembe för att bara nämna ett fåtal – har i 

Foucaults efterföljd utmanat och utvecklat begreppen och de omges idag en av en omfattande 

diskurs i sin egen rätt. Att jag alltjämt valt att utgå från Foucault kommer sig av dennes 

avgörande inflytande på den biopolitiska diskursen samt den (oavsiktliga) litterära tillämpbar-

heten i hans definitioner. Ytterligare ett argument är att Foucault utvecklade begreppen under 

precis samma period som det studerade skönlitterära verket, Eumeswil, tillkom och utgavs 

(sent 1970-tal), vilket ger hans definition ökad relevans genom dess samtidighet. Detta bör 

dock inte förstås så att jag tillmäter dem någon form av tidsbunden, Zeitgeistmässig betydelse 

utan endast att de genom sin samtidighet och samtidsanalys blir dubbelt intressanta att sätta i 

relation till varandra då de båda drar slutsatser om och spekulerar kring det (post)modernas 

problem eller själva väsen.
4
 

Enligt ovan är dock även Foucaults bruk av begreppen minst sagt mångfacetterat och 

långt ifrån enkelt. Saken kompliceras ytterligare av att han nämner såväl biopolitik som 

biomakt utan att upprätta en tydlig distinktion de två emellan. För enkelhetens skull kommer 

jag i det följande att betrakta biomakten som maktsystemets och –mekanismernas ursprung 

eller grund och deras teoretiskt-idémässiga förutsättning, medan biopolitik avser den konkret 

och institutionellt utövade makten, om en så vill dess praktiska tillämpning eller konsekvens-

er.
5
 Detta löser dock inte problemet med Foucaults mångtydiga begreppsanvändning. Thomas 

Lemke identifierar tre huvudsakliga fåror i detta komplexa och stundtals något självemot-

sägande idébygge. För det första figurerar biopolitik (Lemke intresserar sig framförallt för 

termen biopolitik) som en radikal politisk omvälvning under modern eller tidigmodern tid där 

makten omdefinieras från att röra en enväldig härskares makt att låta enskilda undersåtar leva 

                                                
4
 På vilket sätt Foucault i sina studier är samtidsanalytisk torde vara självförklarande, den historiska utveckling 

han spårar syftar ju i slutändan till att situera samtiden. Jünger å sin sida är samtidsanalytisk på det närmast 

oundvikliga sätt reflekterande litteratur tenderar att bli det, oavsett om den utspelar sig i framtiden, historien, ett 

parallelluniversum eller en helt uppdiktad värld.  
5 Av samma, förtydligande anledning kommer jag konsekvent skriva ’biomakt’ respektive ’biopolitik’, även om 

det i svenska översättningar av Foucault emellanåt heter ”bio-makt” och ”bio-politik”.  
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respektive åsamka deras död till att handla om en regering eller statsapparats makt över en 

befolkning (mer om detta nedan) och dess förmåga att hålla denna vid liv respektive tillåta 

dess (partiella) död med ett högre ändamål i åtanke. För det andra har biopolitiska 

mekanismer enligt Foucault spelat en avgörande roll i den moderna rasismens framväxt. För 

det tredje relateras biopolitik till en specifik regeringsform eller –konst, intimt förknippad 

med liberalismens, kapitalismens och individualismens födelse.
6
  

Begreppet biopolitik dyker först upp i en föreläsning Foucault gav redan 1974,
7
 men 

utvecklades på allvar i föreläsningsserien ”Samhället måste försvaras” (1975–1976). Här 

introduceras biopolitiken som en ”massifierande” maktteknik som till skillnad från den disci-

plinära tekniken inte är inriktad på individer och deras kroppar utan på mänskligheten som 

helhet och art. Biopolitiken är en historiskt framväxande maktmekanism som under den 

moderna eran alltmer eftersträvar kontroll över människornas biologiska förutsättningar och 

handlingar; således blir fenomen såsom nativitet, livsmiljö och epidemier föremål för makten. 

Där äldre tiders suveräna härskare dödade eller lät leva skapar biopolitikens maktteknologi liv 

– eller åtminstone förutsättningarna för det.
8
  

Detta har emellertid vidareutvecklats av Foucault själv och ska därför avhandlas nedan. 

Som mer intressant framstår ”Samhället måste försvaras” genom den koppling mellan rasism 

och biopolitik som här görs. Denna livsskapande biomakt ställs inför ett enormt problem då 

den utövas praktiskt, något som inte minst introducerandet av atombomben och andra 

(biologiska) massförstörelsevapen illustrerar. Situationen blir paradoxal enär biomaktens roll 

är livsskapande men i och med dessa vapentekniker funnit ett sätt att utplåna livet och däri-

genom sin egen förutsättning och grund. Hur ska rätten att döda och dödandets praktik utövas 

i en maktteknologi vars själva syfte är livet? Foucaults svar blir rasismen. Rasismen inför en 

cesur i det mänskliga livets biologiska ”kontinuum” och möjliggör genom en brytning en 

bedömning av vilka som bör leva och vilka som bör eller kan låtas dö.
9
 Viktigt att förstå är att 

Foucault här inte uteslutande avser etnisk rasism utan även inkluderar exempelvis förment 

’degenerera(n)de element’ såsom psykiskt sjuka i den förföljda utgruppen, det vill säga att 

rasismen slår mot alla vilka inom begreppssystemets logik anses skada ’rasen’.  

Vad som genom denna process uppstår är inre eller yttre ”fiender” vilka hotar befolk-

ningen som helhet och ger upphov till en logik som säger ”’om du vill leva måste den andra 

                                                
6
 Thomas Lemke, Biopolitics. An Advanced Introduction, New York University Press 2011, s. 34.  

7 Michel Foucault, ”The Birth of Social Medicine” i Essential works of Foucault, 1954–1984, Vol. 3, Power, The 

New Press 2000, s. 137.  
8 Michel Foucault, ”Samhället måste försvaras”. Collège de France 1975–1976, Tankekraft Förlag 2008, s. 

220ff.  
9 Ibid., s. 229ff.  
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dö’”.
10

 Rasismen blir villkoret för att kunna utöva rätten att döda, och med dödandet menar 

Foucault ”inte bara det direkta mordet, utan även allt som kan vara indirekt mord: att utsätta 

någon för döden eller öka dödsrisken för vissa individer, men också den rent politiska döden, 

förvisningen, avvisningen och så vidare”.
11

 Själva rasismen omvandlas härigenom och blir i 

detta samspel med biomakten något annat än ”den vanliga, enkla rasism som består av 

rasernas förakt eller hat inför varandra”; den blir en del av eller ett led i en maktteknologi och 

är förbunden med ”funktionssättet” hos en stat ”som är tvungen att utplåna eller rena rasen för 

att kunna utöva sin suveräna makt”.
12

 Hela föreläsningsserien avslutas med den obesvarade 

retoriska frågeställningen hur biomakten ska upprätthållas, samtidigt som rätten att mörda 

bibehålls, utan hänvisning till rasismen. ”Detta var problemet, och jag tror att det alltjämt är 

problemet.”
13

 

Biopolitikens historiska utveckling eller rättare sagt dess historiska förutsättningar och 

bakgrund blev temat för nästa föreläsningsserie vid Collège de France (Foucault föreläste inte 

1977), Säkerhet, territorium, befolkning (1978). Själva orden biomakt och biopolitik före-

kommer däremot vid endast tre tillfällen. Biomakt definieras alldeles i inledningen till den 

första föreläsningen den 11 januari som 

 

en serie av fenomen jag uppfattar som ganska viktiga: den samling av mekanismer genom 

vilka människosläktets fundamentala biologiska kännetecken träder in i en politiks, en 

politisk strategis eller en övergripande maktstrategis inre. Med andra ord: hur ett visst 

fundamentalt biologiskt faktum från och med 1700-talet på nytt blir väsentligt för 

samhället, för de moderna västerländska samhällena: att den mänskliga varelsen utgör ett 

människosläkte. Detta är vad jag lite löst har kallat och kallar biomakten.
14

 

 

Därefter nämns ”den som man skulle kunna kalla biopolitikens eller biomaktens förste store 

teoretiker [Jean-Baptiste Moheau (1745–1794), fransk demograf]” i slutet av samma 

föreläsning, och begreppen är här synbarligen utbytbara.
15

 Själva ordet biomakt dyker därefter 

inte upp under resten av föreläsningarna. När biopolitik nämns igen sker det i förbifarten den 

8 februari: ”Kan man tala om någonting sådant som ett ’regerandekomplex’ som skulle vara 

                                                
10

 Ibid., s. 230f.  
11 Ibid., s. 231.  
12 Ibid., s. 233.  
13 Ibid., s. 237.  
14 Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning, s. 23.  
15 Ibid., s. 43. 
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för staten vad segregationsteknikerna var för psykiatrin, disciplinens tekniker för straff-

systemet och biopolitiken för de medicinska institutionerna?”
16

  

Den ovan givna summeringen av begreppet biomakt är tydlig nog, men Säkerhet, 

territorium, befolkning som föreläsningsserie berör endast denna aspekt av biomaktens 

framväxt – insikten och kunskapen om att människan är en djurart och kan eller bör behandlas 

som en sådan – inledningsvis och glider med tiden över i att handla om uppkomsten av vad 

Foucault kallar ”regerandekomplex”, ett begrepp som förvisso är relaterat till biomakten men 

faller utanför ramen till denna studie.
17

 ”Upptäckten” av människan som art leder till ökade 

och alltmer centraliserade försök eller omsorger att påverka hennes miljö.
18

 I samband med 

denna förändring övergår också den politiska makten från att beröra individer och dessas 

rättigheter till att handla om en befolkning.
19

 Befolkningen betraktas som ”naturlig” och 

politikens mål blir i och med dessa idémässiga omvälvningar att skapa goda förutsättningar 

för denna ”naturs” fria gång. Istället för att handla om den suveräne härskarens makt-

befogenhet att döda eller skona den individ som opponerat sig eller på annat vis misshagat 

makten handlar nu makt om att garantera befolkningens fortbestånd och om möjligt dess 

välmående. Med detta följer dock en mer statistisk och (risk)kalkylerande syn på människan, 

som därigenom blir en faktor i en avancerad allmännyttouträkning. De delar av befolkningen 

vilka anses skadliga bör motverkas enligt samma principer som vid virologiska karantäns- 

eller saneringsinsatser. På samma sätt kan belastande skikt av befolkningen också offras för 

helhetens bästa.
20

 

Biopolitikens födelse, föreläsningsserien 1979, innehåller titeln till trots och i strid med 

det angivna syftet endast sporadiska omnämnanden av begreppen biomakt respektive –politik 

och fokuserar istället framväxten av den moderna liberalismen. Foucault anger som före-

läsningarnas syfte att avhandla biopolitiken, vars problematiks kärna (som bekant) är 

befolkningen, men menar att en analys av biopolitiken inte kan ske utan en förståelse för den 

regim eller det regeringsförnuft som är liberalismen och dess inneboende begränsning – i 

regel genom hänvisningar till den naturgivna eller förnuftiga marknaden – av statsförnuftet.
21

 

Att föreläsningarna snabbt kommer att handla om något annat än just biopolitikens födelse 

tillstår Foucault själv såväl halvvägs in i serien som i den skriftliga sammanfattningen av 

                                                
16 Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning, s. 124. Utelämnat (på grund av sjukdom) ur själva föreläsningen 

men bevarat i manuskriptet finns ännu ett omnämnande i samma passage där ”’biopolitiken’” beskrivs som de 

medicinska institutionernas procedur för att ta makten över liv och sjukdom i Västvärlden (ibid.).  
17 För Foucaults definition, se ibid., s. 114ff.  
18 Ibid., s. 41ff.  
19 Ibid., s. 60f.  
20 Ibid., s. 62-66, samt föreläsningen 25 januari 1978.  
21 Michel Foucault, Biopolitikens födelse. Collège de France 1978–1979, Tankekraft Förlag 2014, s. 42f.  
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den.
22

 I allt väsentligt tillförs alltså inget nytt till själva begreppen, utöver betonandet av 

vikten av att sätta dem i samband med ”det ramverk av politisk rationalitet inuti vilka 

[biopolitikens frågor] har framträtt och fått sin skärpa”, det vill säga liberalismen.
23

 Det bör 

inskärpas att vad Foucault avser med liberalism inte nödvändigtvis låter sig översättas till en 

enkel, renodlad politisk-ekonomisk ideologi, i synnerhet inte som hans definition är histori-

serande. Teoretiserandet kring begreppet liberalism upptar en betydande del av Biopolitikens 

födelse, men en kortfattad summering identifierar ”veridiktion på marknaden, begränsning 

genom kalkyl av regerandets nyttighet och nu Europas position som en region för obegränsad 

ekonomisk utveckling i förhållande till en global marknad” som dess tre grunddrag.
24

 Som 

synes är dessa drag intimt relaterade till biopolitikens problemkomplex.  

När begreppen för första gången dyker upp i tryck sker det i första bandet av 

Sexualitetens historia (1976), vilket alltså föregriper de två senare föreläsningsserierna. Det 

handlar här enligt Foucault om en historisk, om än inte linjär, skiftning från suveränens rätt att 

i äldre tider ”åsamka död eller låta leva” till en makt som nu följer människan-undersåten 

genom hela livet.
25

 Makten arbetar i två huvudformer, inbördes förbundna: genom 

utnyttjandet och maximerandet av den mänskliga kroppens färdigheter och energi (”anatomo-

politiska discipliner”), samt genom – sedan mitten av 1700-talet – ett fokus på ”kroppen-

arten”, det vill säga reglerande kontroller för optimerandet av människoarten eller befolk-

ningen som helhet (”bio-politik”). Maktens högsta funktion blir härigenom att ta kontroll över 

och bemästra livet ”från början till slut”.
26

 I och med detta inleds en ”’bio-maktens’ tidsålder” 

där å ena sidan disciplinära institutioner såsom armén eller skolan tuktar människokroppen i 

enlighet med maktens behov, krav och önskningar, och å andra sidan demografin som 

vetenskap tar form för att tillfullo tillvarata befolkningspotentialen.
27

 Denna biomakt har 

vidare enligt Foucault varit en bidragande orsak till och förknippad med kapitalismens 

utveckling, då denna som förutsättning krävde ”kropparnas kontrollerade införande i 

produktionsapparaten och befolkningsmassornas anpassning till de ekonomiska processerna”. 

Specifika (bio)makttekniker har i sin tur format och påverkat dessa ekonomiska processer, 

och ”den ojämna vinstfördelningen har möjliggjorts delvis genom utövningen av bio-makten 

med dess mångfaldiga former och metoder”. Biopolitiken har således tryggat hegemoniska 

                                                
22

 Ibid., s. 165, 277.  
23 Ibid., s. 277.  
24 Ibid., s 74. 
25 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1: Viljan att veta, Daidalos 2009, s. 140.  
26 Ibid., s. 140f.  
27 Ibid., s. 141.  
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maktrelationer och möjliggjort segregation och sociala klasskillnader.
28

 En utförlig och 

tydliggörande förklaring av begreppet ”bio-politik” följer och förtjänar att citeras in extenso: 

 

Om man kan kalla de skeenden genom vilka livets rörelser och historiens processer griper 

in i varandra för ”bio-historia”, så borde man tala om ”bio-politik” när man vill beteckna 

det som uttryckligen för in livet på de matematiska beräkningarnas område och gör 

makten-vetandet till en faktor för det mänskliga livets omvandling; det är inte så att livet 

helt och hållet tagits om hand av procedurer som behärskar och förvaltar det; 

oupphörligen glider det undan. Utanför Västvärlden är hungersnöden större än någonsin; 

och de biologiska risker som människosläktet utsätts för är kanske större, i varje fall 

allvarligare nu än före mikrobiologins uppkomst. Men vad man skulle kunna kalla ett 

samhällets ”biologiska modernitetströskel” ligger där släktet blir insats i sina egna 

politiska strategier. Människan förblev i årtusenden densamma som hon var för 

Aristoteles: ett levande djur som därtill hade förmåga att skapa sig en politisk existens; 

den moderna människan är ett djur med en politik där dess liv som levande varelse är satt 

i fråga.
29

  

 

För att summera rör det sig alltså framförallt om en historisk process och ett politiskt 

regerandekomplex, en maktens pluralitet av strategier och praktiker för att kategorisera och 

kontrollera den plötsligt ”upptäckta” befolkningen, som utgör biopolitikens grundfrågor och 

huvuddrag. Enkelt uttryckt är biomakt maktrelationerna i och mellan allt liv och biopolitik det 

praktiska maktutövandet. Anmärkningsvärt nog föregrips vissa av Foucaults tankar av Jünger 

själv i dennes essä Der Waldgang från 1951. I denna heter det bland annat, nästan ordagrant 

motsvarande vad Foucault skriver: ”Der Fürst herrscht nicht, indem er tötet, sondern indem er 

das Leben schenkt.” (”Fursten härskar inte genom att döda, utan genom att skänka livet.”)
30

 

Därtill nämner Jünger hur människan av de moderna maktideologierna reduceras till ett rent 

zoologiskt vara och behandlas därefter, vilket i slutändan leder till ren bestialitet.
31

 

Min tillämpning av biopolitikbegreppet utgår från en grundförståelse av makt och makt-

relationer som komplexa och i viss bemärkelse reciproka, kort sagt att makt inte endast är 

något som utövas vertikalt utan förutsätter avancerade samspel mellan diversifierade agenter i 

ett nätverk eller ett raster snarare än i en enkelt hierarkisk ordning. Denna förståelse av 

begreppet är helt i linje med Foucaults, sådan den framträder i Sexualitetens historia: 

                                                
28 Ibid., s. 142.  
29 Ibid., s. 144.  
30 Ernst Jünger, Der Waldgang, Klett-Cotta 2012, s. 48.  
31 Ibid., s. 56. 
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Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av styrke-

förhållanden som finns inneboende i – och organiserar – det område där de fungerar; det 

spel som genom kamp och oupphörliga konfrontationer omvandlar dem, förstärker dem, 

kastar om dem; stöden, som dessa styrkeförhållanden finner i varandra, så att de bildar 

kedja eller system, eller, i motsatt fall, rubbningarna, motsättningarna som isolerar dem 

från varandra; och slutligen strategierna som de verkar genom och vilkas allmänna 

mönster eller utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i statsapparaterna, i 

formuleringen av lagen, i samhällets hegemonier.
32

 

 

Det är med andra ord avgörande att inse att makten ”är överallt; inte därför att den omsluter 

allt, utan därför att den kommer överallt ifrån”.
33

 Själva politiken i biopolitiken består således 

primärt av slutledet i den ovan givna definitionen, men inbegriper också en mer modern, 

diskursiv etablering av politiken som något allestädes närvarande som inte ens livet självt, 

livet fattat i dess mest grundläggande, biologiska betydelse, kan undandra sig – allt kanske 

tydligast formulerat i frasen ’allt är politik’, något som bär särskild relevans för Eumeswil.  

Naturligtvis föreligger vissa svårigheter i att implementera ett i grunden historiskt 

begrepp på en fiktiv värld – Eumeswil skildrar när allt kommer omkring inte ’verkligheten’ – 

men jag anser att just detta applicerande av ett empiriskt givet begrepp på en skapad värld 

som undandrar sig detta begrepps kvalifikationer kan uppnå både en ökad förståelse för 

begreppets användbarhet och ett tillgängliggörande av sagda fiktiva universum. Häri består 

också den givande utmaningen i arbetet. Vidare kan det anmärkas att biomakt och biopolitik 

såsom Foucault definierar dem är avhängiga historiska processer snarare än en specifik 

historisk situation, vilket skulle kunna göra det vanskligt att anföra dem i sammanhang utan-

för deras givna kontext. Mot detta vill jag invända att den historiska situeringen av biopolitik-

en inte utesluter dess allmänna användbarhet som teoretiskt ramverksbegrepp för förståelsen 

av vilken given situation som helst; det existerar så att säga biomakt och biopolitik i samtliga 

scenarier i vilka makt och liv – vilket torde inbegripa de flesta mänskligt begripliga scenarier 

– spelar en avgörande roll. Jag menar med detta inte att biopolitiken som sådan är evig eller 

på något vis metafysisk,
34

 endast att det i varje givet (mänskligt) läge går att identifiera 

praktiker och problem vilka faller under biopolitikens frågor, vilka enligt ovan är ett uttryck 

för maktens – i all dess komplexitets – respons på biomaktförhållandena. Biopolitik är således 

                                                
32 Foucault, Sexualitetens historia. Band 1: Viljan att veta, s. 103. 
33 Ibid.  
34 Men kanske är biomakten det. Angående detta, se avsnittet ”Den metafysiska makten” nedan.  
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en kontextuell tillämpning av biomakt, som i sin tur är en kontextuell utformning av funda-

mentala frågor om maktrelationer. Kontexten varierar, men frågorna består. 

 Ytterligare en invändning bör dryftas, nämligen den antropocentriska låsning som följer 

av Foucaults definition, något som är extra relevant att påpeka i relation till en så zoologiskt 

och botaniskt intresserad författare som Jünger. Biomakt och biopolitik måste, om begreppen 

ska tolkas bokstavligt, omfatta allt liv, medan Foucault uteslutande intresserar sig för 

människor och mänskligt liv, för att inte tala om mänsklig makt. Detta är en inneboende 

svaghet i teorin och medför en kraftig reduktion av vad liv, bios, i sin totalitet innebär, på 

bekostnad av en rad intressanta aspekter av biomakten.
35

 Jag kommer visserligen i studien 

uppmärksamma fall av maktrelationer mellan (mänskliga) maktorgan och icke-mänskligt liv, 

men tvingas alltjämt av utrymmesskäl primärt uppehålla mig vid biopolitik i Foucaults 

antropocentriska bemärkelse. Min förhoppning är att medvetenheten om denna brist i någon 

mån ska neutralisera dess för analysperspektivet hämmande verkningar, men erkänner att 

detta förblir ett tillkortakommande, som dock förhoppningsvis kan kompenseras för genom 

vidare, utförligare undersökningar i ämnet.    

Med allt detta som teoretisk utgångspunkt hoppas jag genom en närstudie av Eumeswil 

kunna säga något inte enbart om hur biomakten definieras i verket eller hur biopolitiken 

utövas, utan även något om hur makten i sig konfigureras i romanen. Som ett komplement – 

och att det inte rör sig om ett additament är avgörande att understryka – integrerat i frågan om 

biopolitiken kommer jag därför använda mig av begreppet intersektionalitet i min studie. 

Även om intersektionella studier vid det här laget är frekvent förekommande inom 

åtminstone humaniora och termen således är väletablerad kan en kortare introduktion ändå 

vara på sin plats. Med utgångspunkt i Nina Lykkes definition kan sägas att intersektionalitet 

betecknar de överlappande och sammanflätade raster av förtrycksmekanismer och –strukturer 

vilka dikterar individens individueringsprocess, eller med Lykkes egna ord ”en analys som 

innebär samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier, baserade på kategorier såsom 

genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder, nationalitet etc”. Däremot måste poängteras 

att dessa maktstrukturer eller former för exkludering/inkludering inte adderas till varandra, 

utan tvärtom ”rymmer intersektionalitetsbegreppet en förståelse för att maktasymmetriernas 

                                                
35 Agamben gör i sin Homo sacer åtskillnad mellan ”det nakna livet” (zoon) och det mänskligt-kulturella livet 

(bios). Jag har dock valt att använda mig av begreppet bios som betecknare för rent liv, liv i dess mest basala 

former, för att hålla mig närmare Foucaults begreppsanvändning och inte införa ytterligare teoretiska begrepp 

vilka riskerar att förvilla resonemanget och läsaren. Denna etymologiskt oortodoxa praxis ska förhoppningsvis 

inte övermåttan förvirra den klassiskt bildade läsaren. 
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olika dimensioner (och deras effekter) är oupplösligt förbundna med varandra genom en 

dynamisk interaktion”.
36

 Vidare kan begreppet  

 

bli ett gott redskap för att förstå subjektets villkor i ett samhälle som bland annat 

karakteriseras av förändrade genusrelationer, migration, globalisering, en minskad 

betydelse för nationalstaterna, nya livsstilar, livs- och samlivsformer, förändrade 

relationer mellan barn och vuxna, unga och gamla samt nya professioner.
37

 

 

Lykke skriver naturligtvis detta à propos vårt nuvarande samhälle, om en så vill det post-

moderna samhället, men är som det ska visa sig kanske än mer relevant i förhållande till just 

Eumeswil. Intersektionalitet belyser således ”hur individer subjektiveras som effekt av, och i 

förhandling med, föränderliga och hela tiden interagerande diskurser och maktaxlar kring 

bland annat genus, etnicitet, klass, ålder, sexuell preferens, profession, nationalitet” och 

placerar sig därigenom i en poststrukturalistisk tradition där jaget aldrig uppfattas som givet 

eller stabilt och där sociala identiteter är något som görs snarare än något en är.
38

 Denna 

definition revideras i en senare artikel av Lykke med anledning av kritik mot begreppet. Vad 

Lykke vid detta senare tillfälle tar fasta på är att dessa ”diskursivt och institutionellt 

konstruerade kategorier” konstruerar varandra och ersätter det tidigare ordvalet ”interagera” 

med ”intra-agera”, emedan interaktion är något som pågår mellan avgränsade entiteter vilka 

förblir i sitt väsen opåverkade av interaktionen, medan intra-aktion innebär ”en växelverkan 

mellan icke avgränsade fenomen som genomtränger varandra och som transformerar varandra 

under samspelet”.
39

 

En svårighet i tillämpningen av intersektionalitetsbegreppet som Lykke tar upp är att en 

intersektionell analys, såtillvida den inte inriktas på en oerhört partikulär entitet, aldrig kan bli 

fullständig i bemärkelsen att alla variabler, alla maktasymmetrier aldrig kan dryftas eller i alla 

fall inte behandlas på ett fullkomligt jämbördigt sätt; det föreligger ständigt hos forskaren en 

viss affinitet för, en viss preferens eller större förförståelse för, en särskild kategori. Så 

riskerar exempelvis en feministisk analys att överprioritera genusaspekten av individuations-

processen på bekostnad av till exempel etnicitetsaspekten, utan att för den skull värdera dem 

hierarkiskt. Behovet av att vara medveten om denna inneboende brist hos forskningssubjektet 

                                                
36

 Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

1.03, 2003, s. 48.  
37 Ibid., s. 52.  
38 Ibid.  
39 Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-

3.05, 2005, s. 8. 
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– det går kort sagt inte att skapa sig en komplett bild av föremålet för analys – är således 

viktigt vid genomförandet av intersektionell analys. I min studie medför dock denna problem-

atik inte lika allvarliga konsekvenser emedan det är ett litterärt material som undersöks och 

således litterära gestalter snarare än fullödiga, mänskliga individer som analyseras. Den 

information författaren ger, om såväl individer som om deras kontext, är det på sitt sätt 

fullkomliga ramverk vi har att utgå från.  

Avslutningsvis vill jag beträffande intersektionalitetsbegreppet tillföra något om hur 

individualitetsskapande kategorier görs. Judith Butler menar i Gender trouble (1990), med 

utgångspunkt i J. L. Austins teori om performativa yttranden, att genus är något som ständigt 

(re)konstrueras och (re)produceras, en performativt etablerad sociokulturell position utan 

substansmetafysisk grund. I själva verket föreligger inget stabilt subjekt existerande före den 

performativa akten: ”Det finns ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna 

identitet är performativt skapad genom just de ’uttryck’ som sägs vara dess effekter.”
40

 Istället 

är det alltså genom konsekventa performationer (gester etc.), en ”stiliserad upprepning av 

handlingar”, som genus uppstår.
41

 Den inre kärna som förespeglas är dock ”fabricerad och 

upprätthålls med kroppsliga tecken och andra diskursiva medel”.
42

 Av detta följer att om 

”genusrealiteten skapas genom ständiga sociala iscensättningar” måste ”idén om ett essentiellt 

kön och en sann eller varaktig manlighet eller kvinnlighet också ha bildats som inslag i den 

strategi, som döljer den performativa karaktären hos genus och även de performativa 

möjligheterna att mångfaldiga genusformerna ut över den maskulina dominansens och den 

tvingande heterosexualitetens inskränkande ramar”.
43

 Butlers teori uppehåller sig förvisso 

specifikt vid genuskonstruktioner men kan överföras på en rad områden. Även om jag – av 

utrymmesskäl – inte mer ingående kommer kunna gå in på performativitet i Eumeswil anser 

jag Butlers idéer relevanta eller kanske rentav avgörande att bära med sig som ett led i den 

förförståelse av poststrukturalism som präglar intersektionalitetsbegreppet. De utgör därtill ett 

viktigt bidrag till dekonstruktionen av det rumsligt-kulturellt rotade och alltid självidentiska 

jaget, ja rentav själva det cartesianska egot, en process som är av stor betydelse för att förstå 

Eumeswil. 

Sammanfattningsvis kan angående mitt teoretiska ramverk och dess metodologiska 

tillämpning sägas att jag för att utifrån de ovan angivna frågeställningarna diskutera och tolka 

verket försöker sätta det begreppsligt-teoretiska verktyget i relation till romanens interna 

                                                
40 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, Daidalos 2011, s. 78. 
41 Ibid., s. 219.  
42 Ibid., s. 214. 
43 Ibid., s. 220f.  



14 

 

strukturer. En given invändning mot detta senare är att ett verk bör förstås givet dess kontext, 

och som strax ska visas har den tidigare forskningen kring Jünger varit mycket intresserad av 

att upprätta förbindelser mellan hans olika verk och ’epoker’. Utan att på något sätt ansluta 

mig rent principiellt till ett nykritiskt perspektiv anser jag mig ändå med fog kunna säga att 

såväl Eumeswil som text generellt mycket väl kan betraktas och analyseras inte som autonom 

atom men väl som ett universum i sin egen rätt.
44

 I min undersökning kommer jag förvisso att 

vid enstaka tillfällen tillgripa Jüngers essä Der Waldgang, men då endast i explicerande syfte 

gällande ett specifikt begrepp (Jünger byggde under sitt liv upp något av en egen vokabulär, 

som återkommer i flera av hans såväl skönlitterära som essäistiska texter). Detta bör dock inte 

förstås som att min ambition är kontextualiserande; mitt område är begränsat till analys-

objektet Eumeswil. Det är texten i sig som intresserar mig, inte dess metaaspekter.
45

  

Ett dylikt applicerande av teori på text som det jag redogjort för ovan kräver naturligtvis 

ett visst mått av textuellt våld, men det är just i denna möjligen något dramatiska 

kontrastverkan jag anser att de verkligt givande aspekterna av en sådan läsning ger sig till 

känna. Målet är således inte att kort och gott peka ut förekomsten av givna teman i Eumeswil 

utan snarare att tvinga tidigare oförutsedda sidor av verket att framträda genom denna om en 

så vill positiva dekonstruktion – positiv i bemärkelsen att något externt tillförs verket, 

dekonstruktionistiskt i det avseendet att jag genom tillförandet av detta externa element så att 

säga bänder upp nya fasetter i texten. För att använda ett av Jüngers egna favorituttryck 

handlar det i viss mån om att betrakta verket stereoskopiskt, att kunna ta in både yta och djup 

samtidigt. I spatiala termer handlar det dock mer om att gräva i texten och därigenom att 

frilägga hittills osynliga ytor, kanske rentav om att i konkret bemärkelse förstöra vissa 

förförståelser (fördomar) om verket, och mindre om att nöja sig med att betrakta vad som 

omedelbart låter sig betraktas. Genom intraaktionen mellan Foucaults biomakt- och bio-

politikbegrepp och intersektionalitetsbegreppet ska ännu outforskade territorier av detta 

filosofiskt rika verk kartläggas. Men givetvis är min ambition, som min tredje frågeställning 

anger, inte uteslutande att agera kartograf utan att samtidigt vidröra vilka nya läsningar och 

tolkningsmöjligheter som detta utforskande ger upphov till. Eumeswil är en ovanligt inne-

hållsdiger roman präglad av invecklade inte minst historiefilosofiska resonemang, och vad jag 

                                                
44

 Frågan är givetvis mycket större än vad som av utrymmesskäl kan dryftas här. Foucault själv har behandlat 

den komplexa relationen mellan författare (författarnamn och –funktion) och œuvre i ”Vad är en författare?” 

(1969), som bland annat återfinns i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2, Claes 

Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), Studentlitteratur 2011, s. 329–347.  
45 För en utförlig genomgång av Eumeswils relation till Jüngers övriga verk hänvisar jag till Weilmeier (se 

nedan). 
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hoppas åstadkomma i min studie förblir därför oundvikligen en första sondering, men alltjämt 

ett öppnande av ytterligare möjligheter.  

Vad tidigare jüngerforskning anbelangar har redan ovan nämnts att denna hittills varit 

kraftigt polemiserande, ofta med det rent ideologiskt-politiska motivet att avfärda Jünger eller, 

mer sällsynt, rentvå honom. Till grund för en sådan inställning står den på förhand givna 

uppfattningen att Jünger är en allt annat än oproblematisk författare, och resultaten har blivit 

därefter, det vill säga inte sällan rent moraliserande eller fördömande. Inriktningen har primärt 

varit idéhistorisk eller samhällsvetenskaplig, och något större, utpräglat litteraturvetenskapligt 

arbete om Eumeswil föreligger ännu inte.
46

 Att ge en fullständig eller ens övergripande men 

rättvis bild av forskningen kring ett så omfattande och omdiskuterat författarskap som Jüngers 

är förstås omöjligt, men några i sammanhanget relevanta verk ska nämnas nedan.  

Även om en utförligare utpräglat litteraturvetenskaplig avhandling om Eumeswil ännu 

saknas finns Christian Weilmeiers ingående filosofiska dissertation ”Eumeswil” – Ernst 

Jüngers Philosophie der institutionellen Ordnung (2004) att tillgå. Med utgångspunkt i 

Maurice Haurious institutionsteori undersöker Weilmeier Jüngers roman utifrån tesen att det i 

denna rör sig om ett konkret behandlande av den politiska ordningen uttryckt genom särskilda 

institutioners utformning snarare än om ett uteslutande abstrakt resonerande kring begrepp 

såsom frihet och rättighet(er).
47

 Weilmeier redogör utförligt för romanens såväl filosofiska 

som handlingsmässiga innehåll och sätter detta i relation till en rad andra texter av Jünger, 

samt belyser det utifrån Carl Schmitts – en personlig bekant till Jünger – och Hannah Arendts 

idéer. Som presenterande och kontextualiserande arbete är Weilmeiers bok utmärkt och 

kommer på grund av sin noggrannhet att tjäna som en komparativ referensram för denna 

undersökning, utan att jag för den skull vare sig stödjer mig på eller går i polemik mot 

Weilmeiers resultat, för trots att Weilmeiers studiefokus är besläktat med mitt medför hans 

val av perspektiv att våra respektive undersökningar i slutändan inte delar särskilt många 

resultatmässiga beröringspunkter. Därtill kommer ett par problematiska aspekter av Weilmei-

ers undersökning, vilka bör framhållas. För det första tenderar hans redogörande metod att 

övergå i ett rent återgivande av textinnehållet i Eumeswil, det vill säga de explicita utsagorna. 

Detta bitvis katalogiserande grepp är mycket användbart för att skapa sig en överblick över 

romanen, men bidrar inte nämnvärt till tolkningen. För det andra begår Weilmeier vid en rad 

                                                
46 Christian Weilmeier, ”Eumeswil” – Ernst Jüngers Philosophie der institutionellen Ordnung, München 2004, 

tillgänglig via http://www.buergergutachten.com/fileadmin/downloads/Weilmeier__Eumeswil.pdf, s. 10. 
47 Ibid., s. 9.  

http://www.buergergutachten.com/fileadmin/downloads/Weilmeier__Eumeswil.pdf
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tillfällen, trots inledande försäkringar om motsatsen,
48

 misstaget att förväxla romanens 

berättare Martin Venator med Jünger själv, och vid vissa tillfällen sker denna samman-

smältning rentav medvetet, vilket jag anser vara minst sagt vanskligt ur rent metodologisk 

ståndpunkt.
49

 Weilmeier skriver förvisso inom en utpräglat filosofisk kontext och finner 

belägg för sin vana att sätta likhetstecken mellan Venator och Jünger i andra texter av den 

senare från ungefär samma period, men jag vidhåller att detta skapar viss distortion och ur 

litteraturvetenskaplig synpunkt är ohållbart. 

Just förväxlandet av berättare och författare är vad som upptar Peter Uwe Hohendahl i 

artikeln ”Der unsichtbare Autor: Erzählstruktur und Sinngehalt in Ernst Jüngers Roman 

Eumeswil”. Hohendahl diskuterar här berättarstruktur, mer precist förhållandet mellan ledande 

narrativ eller handling och digressioner, samt relationen mellan de fiktiva elementen i 

Eumeswil, vilket vill säga mellan å ena sidan författare och berättare och å andra sidan mellan 

berättare och utgivarfiktion (i romanens epilog framkommer att berättaren försvunnit men att 

hans kvarlämnade texter hittats av hans bror som beslutat ge ut dem). Hohendahl understryker 

tydligt vikten av att beakta i synnerhet den sistnämnda och menar på att denna närmast 

regelmässigt i forskningslitteraturen underskattats eller förbisetts.
50

 Vidare kritiserar Hohen-

dahl sammanblandandet av Venator och Jünger med hänvisning till att detta förfarande förut-

sätter att berättarjaget eller det berättandet jaget (”das erzählende Ich”), är detsamma som det 

upplevande jaget (”das erlebende Ich”), det vill säga personen Venator.
51

 Då Venator av en 

rad psykologiska skäl Hohendahl anför, samt med romanens fragmentariska struktur i åtanke, 

kan anses vara en opålitlig (kanske rentav otillräknelig) berättare och hans framställning 

präglas av flera självmotsägelser och disruptioner vore det således naivt att ta honom på orden 

och än värre förväxla honom med författaren Jünger.
52

 Sanningshalten i berättarens utsagor 

blir därigenom en ytterst komplicerad fråga. Därtill är Hohendahl skeptisk till att läsa 

Eumeswil i alltför nära anslutning Jüngers œuvre – vilket varit något av praxis inom tidigare 

forskning – emedan detta innebär ett implicit antagande om Venator som i stort sett Jüngers 

alter ego och leder till en så att säga avkodande tolkning av verket där miljön ses uteslutande 

som kamouflage och där Jüngers ’egentliga’ åsikter (om det politiska läget i Västtyskland vid 

tidpunkten eller i mer filosofiskt-teologiska frågor) står att avläsa för de insatta som förmår se 

                                                
48 Ibid., s. 11.  
49

 Ibid., s. 117f, 140, 169, 176f.  
50 Peter Uwe Hohendahl, ”Der unsichtbare Autor: Erzählstruktur und Sinngehalt in Ernst Jüngers Roman 

Eumeswil”, i Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 2009:2, vol. 83, s. 

312.  
51 Ibid., s. 322.  
52 Ibid., s. 327ff.  
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igenom maskeraden; läsningen blir kort sagt en jakt på det ’sanna budskapet’.
53

 Jag ansluter 

mig hög grad till Hohendahls kritik av tidigare forskning och delar hans syn på den komplexa 

berättarfiktion som råder i Eumeswil, även om min undersökning inte fokuserar narratologiska 

aspekter av romanen. 

En annan framträdande inriktning i forskningen har kretsat kring genrebetecknandet av 

Eumeswil, eller rättare sagt dess placering inom en modernistisk eller postmodernistisk litterär 

tradition. Här kan framhållas Peter Koslowskis inflytelserika Der Mythos der Moderne. Die 

dichterische Philosophie Ernst Jüngers, i vilken han hävdar att romanen bör räknas dels till 

det posthistoriska tänkandet, dels till det senmoderna, och betecknar Eumeswil som en 

”Posthistorie-Roman”.
54

 Även Rolf Günther Renner nämner posthistoria som kännetecknande 

för Eumeswil och sätter verket i samband med Jean-François Lyotards analys av det 

postmoderna tillståndet.
55

 Renner anmärker därtill på romanens historiska kopplingar till 

sekelskiftets dekadenslitteratur och dennas känsla av förflackning och utarmning.
56

 Samma 

tes (citerande Koslowski och Renner samt ett antal andra akademiker) presenteras också av 

Klaus Gauger.
57

 

I dennes Krieger, Arbeiter, Waldgänger, Anarch. Das kriegerische Frühwerk Ernst 

Jüngers diskuteras det förmodligen mest uppmärksammade tankegods som återfinns i 

Eumeswil, nämligen konceptet eller arketypen anarken. Till denna ska jag återkomma i själva 

studien, men det bör nämnas att Gauger belyser denna gestalts individpsykologiska grunder 

och behandlar den självbetitlade anarken Venator som en traumatiserad person i behov av en 

skyddsskapande identitetskonstruktion snarare än som idealtypiskt uttryck för en filosofisk 

idé från författarens sida, och att detta skiljer Eumeswil från Jüngers tidigare verk.
58

 Dylika 

psykologiseringar av fiktiva rollfigurer kan en förstås ha invändningar emot, men även om jag 

för egen del inte nödvändigtvis ser Venator som en verklig, levande individ med alla de 

intrikata psykologiska schatteringar som hör därtill, delar jag Gaugers uppfattning att vad som 

står att läsa i Eumeswil måste betraktas inom ramen för romanvärlden och att slutsaster om 

innehållet inte oproblematiskt kan extrapoleras från andra texter signerade Jünger.  

                                                
53 Ibid., s. 330ff.  
54 Peter Koslowski, Der Mythos der Moderne. Die dichterische Philosophie Ernst Jüngers, Wilhelm Fink Verlag 

1991, s. 143.  
55

 Rolf Günther Renner, ”Modernität und Postmodernität im erzählenden Spätwerk Jüngers”, i Ernst Jünger im 

20. Jahrhundert, Hans-Harald Müller & Harro Segeberg (utg.), Wilhelm Fink Verlag, 1995, s. 254.  
56 Ibid., s. 256.  
57 Klaus Gauger, Krieger, Arbeiter, Waldgänger, Anarch. Das kriegerische Frühwerk Ernst Jüngers, Peter Lang 

1998, s. 211.  
58 Ibid., s. 240ff, 244.  
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Berättarens jagkonstruktion är även temat för Jörg Villwocks ”Rückblick in die 

Zukunft. Zum Verständnis von Historie in Ernst Jüngers Eumeswil”, där den idén framförs att 

självet hos Venator konstitueras genom antitetisk-dialektiska förbindelser med diverse för 

berättelsen centrala metaforer såsom klippborgen, ön, skogen och hålan/grytet.
59

 En närmast 

motsatt slutsats drar Eberhard Geisler, som framhåller subjektets konstans och soliditet i 

Eumeswil likväl som i de tidigare romanerna.
60

 Dessa två nämnda som exempel dels på de 

mångfacetterade bilder som florerar av Eumeswil, dels på jagkonstruktionsfrågans relevans, 

vilken jag enligt ovan hoppas kunna berika genom tillförandet av intersektionalitetsaspekten.  

I inledningen till antologin Ernst Jünger und die Bundesrepublik. Ästhetik – Politik – 

Zeitgeschichte skriver utgivarna att Jüngers efterkrigstida ”Staatsromane” delar inte bara topoi 

med övrig samtida litteratur utan rentav tillblivelsemässiga regler, men samtidigt snarare 

berör samhälleliga konflikter av en typ kännetecknande Weimarrepubliken än Västtyskland.
61

 

I samma antologi föreslår Gunther Martens att Eumeswil bör ses, på grund av dess tempus, 

dess konstanta absoluta presens, snarast som en förhållningskodex för anarken och som ett 

encyklopediskt arbete.
62

 Mer ingående och ur ett teknologiskt perspektiv behandlas Eumeswil 

av Bernd Stiegler, som belyser teknologins bidragande inverkan på det posthistoriska 

tillståndet i romanvärlden, förvandlande historien till en ren åskådningsfråga även i rent fysisk 

bemärkelse,
63

 samt visar på hur textens tendens att ständigt hänvisa till avancerad teknologi 

utan att precisera dennas natur skapar ”ein epischer Resonanzraum”, en välklingande 

kakofoni där texten tillåts utforska en rad bärande teman eller modeller, uttryckta genom de 

teknologiska apparaternas chiffer och oavhängiga tid och rum, samhälle och härskande, teknik 

och kultur.
64

 Matthias Schöning upprepar i sitt eget bidrag tesen han framförde i inledningen 

och skriver avfärdande om vad han uppfattar som det förenklade moraliska sceneriet i Jüngers 

senare, dystopiska romaner där centralfiguren enligt Schöning ständigt uppträder i opposition 

                                                
59 Jörg Villwock, ”Rückblick in die Zukunft. Zum Verständnis von Historie in Ernst Jüngers Eumeswil”, i Unter 

Argusaugen. Zu einer Ästhetik des Unsichtbaren, Gerd Held et al. (utg.), Königshausen & Neumann 1998, s. 

147. 
60 Eberhard Geisler, ”Ein Text von Henri Michaux als Replik auf Ernst Jünger”, i TEXT+KRITIK, vol. 105/106 

1990, oförändrad omtryckning 1995, s. 71.  
61 Matthias Schöning & Ingo Stöckmann, ”Einleitung”, i Ernst Jünger und die Bundesrepublik. Ästhetik – Politik 

– Zeitgeschichte, Matthias Schöning & Ingo Stöckmann (utg.), De Gruyter 2012, s. 22, 27.  
62 Gunther Martens, ”Das Poetische heißt Sammeln. Ernst Jünger im Spiegel der enzyklopädischen Literatur 

(Kempowski, Littell, Kluge, Müller)”, ibid., s. 148. 
63 Bernd Stiegler, ”Technische Innovation und literarische Imagination. Ernst Jüngers narrative Technikvisionen 

in Heliopolis, Eumeswil und Gläserne Bienen”, ibid., s. 303. 
64 Ibid., s. 299.  
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mot ett i grunden uselt samhälle, vilket skapar ett manikeiskt strukturerat handlingsfält av 

diametralt motsatta positioner.
65

 

Ett av de få sentida verk som mer omfångsrikt tar sig an Eumeswil är Niels Penkes Ernst 

Jünger und der Norden – Eine Inszinierungsgeschichte, som genomgående och som titeln 

antyder behandlar Jüngers relation till Norden i allmänhet och nordisk litteratur, främst de 

isländska sagorna, i synnerhet. Det avslutande kapitlet ägnas helt åt Eumeswil. Penke ser i 

romanen ingen brytning med Jüngers tidigare författarskap och klassificerar den i likhet med 

många andra som ett steg i posthistorisk och postmodern riktning,
66

 men vänder sig emot 

Koslowskis betecknande av romanen som ”senmodern”, vilket han anser vara missvisande.
67

 

Penke vänder sig även emot tidigare och möjligen alltför bokstavliga läsningar av Eumeswil 

vilka fokuserat på den förment totala godtycklighet och meningslöshet som framträder i den 

värld som skildras. Mot detta invänder Penke för det första att det genom de högteknologiska 

arkivariska möjligheter som ges i staden Eumeswil uppstår en sorts metafysik, en ständigt 

levande och återupplevd historia, för det andra att en i berättelsen insprängd parafrasering av 

Grettis saga fördjupar texten på ett sätt som går bortom den rent anekdotiska och aforistiska 

funktion den hittills tillskrivits av litteraturkritiken.
68

 Grettir (sv. Grette) sätts i samband med 

anarken och tolkas som en symbolladdad gestalt representerande en filosofisk enhet eller 

överensstämmelse mellan författare, berättare och figur.
69

 Förvisso uppehåller sig Penke 

primärt vid intertextuella relationer mellan såväl andra verk av Jünger som litteraturen i övrigt 

och intresserar sig för delvis andra aspekter än denna undersökning, men i egenskap av just ett 

av få nyare verk som mer utförligt avhandlar Eumeswil är Penkes bok av stor betydelse, inte 

minst för förståelsen av hur Jüngers författarskap på senare tid kommit att omprövas och 

studeras utifrån nya infallsvinklar.  

Sist men inte minst ska nämnas Helmuth Kiesels Ernst Jünger. Die Biographie (2007), 

vilken använts för biografiska samt receptionshistoriska uppgifter. Ett särskilt kapitel ägnas 

däri åt Eumeswil, även om detta huvudsakligen är handlingsrekapitulerande och återgriper på 

Weilmeiers forskningsresultat.  

Sammanfattningsvis framgår som synes att forskningen i stort inte berört de teman som 

står i fokus för min undersökning och i tämligen ringa omfattning varit av litteraturvetenskap-

                                                
65 Matthias Schöning, ”Poetik des Interims. Ernst Jünger und die Bundesrepublik”, i Ernst Jünger und die 

Bundesrepublik, Matthias Schöning & Ingo Stöckmann (utg.), De Gruyter 2012, s. 327.   
66 Niels Penke, Ernst Jünger und der Norden – Eine Inszinierungsgeschichte, Universitätsverlag Winter 2012, s. 

221.  
67 Ibid., not 537, s. 226.  
68 Ibid., s. 227f.  
69 Ibid., s. 235, 237f.  
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lig karaktär. De ämnen som främst uppmärksammats har berört romanens genre- eller epok-

beteckning, dess konkreta innehåll (en inte oansenlig del av tidigare forskning utgörs av långa 

referat, vilket antyder en överdriven tendens att förbehållslöst ta Venators utsagor för sanning) 

samt relationen till å ena sidan Jüngers övriga verk (framförallt de tidigare) och å andra sidan 

samtida politik och filosofisk diskurs. Mig veterligen har dock Jünger i endast ringa grad satts 

i relation till Foucault, och över huvud taget inte till dennes biomaktbegrepp. Detsamma gäller 

för intersektionalitetsbegreppet; i den mån Jünger analyserats ur genusvetenskaplig synpunkt 

tycks detta främst gälla maskulinitetskonstruktioner och –ideal i de tidigare verken. Särskilt 

frånvaron av maktanalys gällande Eumeswil anser jag vara en brist i den tidigare forskningen, 

en brist jag förhoppningsvis ska kunna bidra till att avhjälpa.  

De för min del mest relevanta studierna är Weilmeiers (som är den enda att diskutera 

maktbegreppet och –konstellationen i Eumeswil), Hohendahls (som genom sin narratologiska 

metod utgör ett sällsynt men välkommet kritiskt, litteraturvetenskapligt perspektiv) och 

Penkes (som både genom sin aktualitet och sitt fokus på det symboliska är högintressant), 

även om övriga nämnda studier givetvis även de i varierande mån utgör utgångspunkten och 

referensramen för denna uppsats.  

Slutligen vill jag bara kort kommentera frågan om översättningen av citat. För tillgäng-

lighetens skull har svenska översättningar av tyska citat införts i uppsatstexten. När det gäller 

själva Eumeswil är översättningarna hämtade från Richard Matz’ – inte helt invändningsfria – 

översättning från 1981. Jag betonar att detta endast är att betrakta som en hjälpöversättning; i 

min analys uppehåller jag mig uteslutande vid det tyska originalet. Övriga översättningar från 

tyskan är mina egna och är rena bruksöversättningar utan anspråk på att göra originalets 

språkdräkt rättvisa. Enstaka direktöversättbara ord och fraser återges på svenska utan 

anmärkning; dessa är i regel men inte nödvändigtvis Matz’ ordval. 

I det följande kommer jag att gå igenom Eumeswil utifrån tre nivåer på vilka makten i 

verket opererar. Rättare sagt rör det sig om identifierbara fält eller sfärer inom vilka biomakt 

definieras och biopolitik utövas olika. Uppsatsens disposition blir således tredelad, med en 

avslutande fjärde, sammanfattande del i vilken även de vidare möjligheter undersökningens 

resultat inbjuder till diskuteras. Naturligtvis existerar dessa tre områden inte som rigida 

strukturer eller tydligt avgränsade dimensioner utan överlappar, interagerar och intraagerar 

med varandra på många plan. Anledningen till att jag ändå valt denna struktur har framförallt 

med åskådlighet att göra, även om det som sagt förekommer skillnader de tre fälten emellan.  
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Den individuella makten 

Allra först förtjänar rubriken till detta kapitel att förklaras en smula. Vad jag avser med den 

individuella makten kan tyckas uppenbart och är det även i viss mån; det handlar helt enkelt 

om den enskilda människans makt och maktmöjligheter i samhället. Detta döljer dock en 

djupare problematik inbegripen i själva begreppet ’individ’, något som kommer att framgå av 

det följande. Jag vill även påpeka att jag här främst uppehåller mig vid individen i mer med-

borgerlig bemärkelse, det vill säga ’den vanliga/lilla människans’ roll i hennes sociala kon-

text, medan enskilda maktutövare – vilka ofta förknippas med, personifierar eller samman-

smälter med den institutionella makt(utövning)en – behandlas i kapitlet om den politiska 

makten. 

Vidare kan det innan jag tar mig an själva romananalysen vara på sin plats att kortfattat 

summera den värld som kommer läsaren tillmötes i Eumeswil. Eumeswil är namnet på en 

mindre stat eller stadsstat belägen mellan större riken styrda av den Blå respektive Gule 

Khanen. Geografiskt befinner sig Eumeswil någonstans på den nordafrikanska kusten; 

romanens berättare antar allt efter humör att havet i norr antingen är Medelhavet eller 

Atlanten. I söder förlorar sig landet i öken och bortom denna följer stäpper och urskogar, vilka 

efter de stora ”Feuerschlägen” vuxit och förtätats.
70

 Utöver ”eldslagens”
71

 apokalyptiska 

effekter beskrivs dessas orsaker eller natur aldrig mer ingående. Romanen utspelar sig i en 

obestämd framtid, men det tredje kristna årtusendet och således implicit den kristna 

tideräkningen omtalas som ett mycket avlägset förflutet (s. 332). Den för Eumeswil 

avgörande historiska tilldragelsen är diktatorn Kondorens maktövertagande från de tidigare 

regerande tribunerna, och Kondoren härskar nu oinskränkt över staden från den näraliggande 

kasbahn (s. 10). Jag kommer att mer ingående återkomma till såväl maktens utformning som 

Eumeswils geografiska situation, men en grundläggande förutsättning för förståelsen av 

verket är uppdelningen i Skogar och Katakomber, vilka båda bär på innehållsdigra, 

symboliska betydelser. Skogarna som omgärdar Eumeswil hemsöks av allehanda okända och 

tillsynes muterade arter (s. 366ff), varav somliga upptäcks då och då under de nöjesjakter 

Kondoren låter anordna vid den Gule Khanens besök (s. 47). Överlag hemlighålls information 

om skogarna från högre ort och rykten om dem tystas ned (s. 339). Hur dessa obekanta 

djurarter står i relation till Katakomberna, den underjordiska parallellvärld som tycks vara helt 

                                                
70 Ernst Jünger, Eumeswil, Klett-Cotta 1999, s. 46. Hänvisningar ges hädanefter i löpande text. 
71 Min översättning. Matz har istället ”de stora bränderna” (s. 45), vilket dock kan vara en aning missvisande då 

det uppenbarligen rör sig om av människor genom krig förorsakade katastrofer. Hänvisningar till Matz’ 

översättning sker hädanefter i löpande text, parallellt med det tyska originalet.  
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oberoende av Eumeswil, framgår heller aldrig, men uppenbart är att de experiment som pågår 

i Katakomberna emellanåt drabbar invånarna i Eumeswil, med fasansfulla konsekvenser (s. 

347). Trots att de makthavare som känner till Katakombernas hemligheter tiger om dem kan 

berättaren meddela att där finns ”ausgedehnte Gärten mit einer Flora, deren Pracht die 

oberirdische übertrifft” (”vidsträckta trädgårdar, med en flora vars prakt överträffar den på 

jordytan”) och att även om Katakomberna förvisso kan beskrivas som helt enkelt under-

jordiska, ”wölben sie sich mit dem Gebirgen empor” (s. 357) (”välver [de] sig också uppåt 

med bergen” [s. 354]). I detta samspel mellan de ogenomträngliga urskogarna och Kata-

kombernas underjordiska, ”metatekniska” vetenskapsvärld uppstår den utsatta, utslängda, 

utlämnade position som är Eumeswils. 

I själva romanen sker inte mycket. Faktum är att den nästan helt saknar handling och 

huvudsakligen består av berättaren och ’protagonisten’ Martin Venators redogörelser för sina 

tankar och beskrivningar av omvärlden. Först mot slutet av romanen händer något av 

betydelse då Venator inbjuds att ackompanjera makthavarna på den stora jakt som ska gå 

genom skogarna, något dittills obeprövat (s. 373). I en kort epilog får vi därefter via Venators 

bror veta att såväl Venator som Kondoren och hela hans följe varit försvunna i åratal och 

följaktligen dödförklarats. Brodern ser hela jakten som ”den letzten Ausweg eines Macht-

habers, der sein Spiel verloren sah” (s. 378) (”sista utvägen för en makthavare som såg sitt 

spel förlorat” [s. 379]). Vem eller vilka som nu styr Eumeswil preciseras inte, men det antyds 

att vissa demokratiska reformer genomförts (ibid.). I slutändan förpassas Venators omfattande 

anteckningar till Historiska Institutets arkiv (s. 379).  

Att analysera Eumeswil blir således lika mycket en fråga om att reda ut ett resonemang 

som att identifiera narrativets struktur. Hela romanen, som till stora delar bär prägel av en 

essä, genomsyras av Venators olika tankar kring historiefilosofi och den enligt honom 

hopplösa historiska situation världen befinner sig i. Som Koslowski påpekar präglas Eumeswil 

av ”das Nachspiel zum Mythos der Moderne” (”efterspelet till myten om det moderna”) och 

speglar en värld där alla stora eller betydande tilldragelser är förbi. I detta föregriper Jünger 

vad som senare skulle kallas postmodernismen med några år.
72

 Själva historiefilosofins 

historia är död, och i den värld som finns kvar, där förvisso händelser ännu äger rum men 

saknar innebörd, är ställningstaganden, både politiska och historiefilosofiska, såväl överflöd-

iga som omöjliga. Allt har blivit likgiltigt i denna ”Posthistorie”.
73

 Som framgått ovan kan en 

invända mot Koslowskis benämning av situationen i Eumeswil som senmodern snarare än 

                                                
72 Koslowski, s. 120.  
73 Ibid., s. 135.  
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postmodern, men det posthistoriska läget är uppenbart. En lämplig första ingångspunkt för att 

förstå biomaktens intersektionella verkningar i denna dystra, avförtrollade värld blir således 

att studera Venator som romanfigur. 

Venator beskriver sig själv som dels metahistoriker, dels anark. Det förra begreppet 

begränsar sig till hans reflektioner och spekulationer kring världshistorien och framtiden, och 

kan därför förbises i detta sammanhang; här ska istället fokuseras på anarkbegreppet, som mer 

direkt berör Venators – eller individen över huvud tagets – maktställning.  

Anarken som typ eller gestalt definieras och diskuteras fortlöpande genom romanen, 

men en god inblick erbjuds tidigt av anarkens förhållande till anarkisten och till makten: 

anarken är anarkistens positiva motsvarighet, anarken är inte monarkens främsta motspelare, 

snarare den som befinner sig mest fjärran från denne, den av denne mest oberörde men 

samtidigt lika farlige: ”Er ist nicht der Gegner des Monarchen, sondern sein Pendant.” (s. 42) 

(”Han är inte monarkens motståndare utan hans pendang.” [s. 41]) Men medan monarken 

eftersträvar att behärska allt vill anarken härska endast över sig själv och är nöjd därmed. 

Anarken betraktar makten objektivt men med skepsis, känslomässigt oberörd men inte orörlig 

när det kommer till handling (s. 43). Avgörande för anarkens distanserade förhållningssätt är 

därtill medvetenheten om den egentliga maktnivelleringen, den nihilism inför maktförhållan-

den som kommer sig ur den hobbesianska insikten om att alla kan döda alla (s. 43, 155). Med 

grund i dessa avståndsskapande vetskaper förbehåller sig anarken rätten att när som helst 

lämna samhället – eller för den delen historien – (s. 155), men är samtidigt beredd att spela 

med i samhällsfarsen och opportunistiskt utnyttja samhällsbetingelserna; anarken är ”nicht 

Teilnahmsloser, sondern Teilnahmsfreier” (s. 93) (”inte som icke-deltagande utan som fri från 

deltagande” [s. 93]). I sin självpåtagna roll som anark ser sig Venator som allt annat än 

antiauktoritär, snarare auktoritetsberoende om än inte auktoritetstrogen eller –troende (s. 66), 

men hans personliga frihet förblir alltjämt en fördel som kan dras av denna inställning till 

makten (s. 73). Anarken erkänner varken lag eller sed på något djupare plan även om hen är 

benägen att av ren bekvämlighet tolerera dem, och Venator känner sig i linje med sin 

generella skepsis förpliktigad att undersöka tingen från grunden och finner då i deras 

kontrastverkan att de är förfelade både som bild och spegelbild betraktade (s. 241).  

Anarken inser att ”der Kadaver nicht abzuräumen ist” (”kadavret inte kan röjas undan”), 

och insikten sträcker sig vidare till ”der Unvollkommenheit der Welt und dem Verdacht, daß 

von Anfang an etwas verfehlt sein muß” (s. 169) (”världens ofullkomlighet och på misstanken 

att någonting måste vara förfelat ända från början” [s. 169]). Detta gnostiska tänkande om den 

förfelade värld från vilken Skaparen dragit sig undan har uppmärksammats av bland annat 
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Penke, som sätter det i samband inte bara med dess teologiska aspekter utan även med 

Eumeswils bristfällighet som stadsstat i relation till den förgångna världsstaten.
74

 I denna på 

en gång ogästvänliga och gynnsamma värld, officiellt lydande under despoter eller i enskild 

eremittillvaro är anarken ständigt uppmärksam och observerande, men också självmedveten 

och självrannsakande; om hen fängslas ifrågasätter anarken sig själv och sina handlingar och 

skyller definitivt inte ifrån sig på andra, tvärtom utnyttjar anarken situationen och gör cellen 

till sin egendom, fångenskapen till sin styrka (s. 277). I linje med denna självtillräcklighet 

förhåller sig anarken flexibelt till etik och moral (s. 299).  

Trots sin moraliska relativism och det faktum att hen i grund och botten inte tar sin 

samtid på allvar och endast deltar som ”tidsfrivillig” (s. 112), besitter anarken till skillnad från 

anarkisten sinne, om än inte nödvändigtvis respekt, för regler och föreskrifter, vilket enligt 

ovan tar sig uttryck i ett ytligt accepterande av förhandenvarande förutsättningar; anarken 

tillåter visst inflytande från sin omgivning (s. 154). Överlag är distinktionen mellan 

anarkisten och anarken av avgörande betydelse för Venators självförståelse och –uppfattning, 

och i mångt och mycket definieras anarken negativt genom sitt antitetiska förhållande till 

anarkisten. Så misslyckas exempelvis anarkisten i sitt uppror mot auktoriteterna efter att ha 

åsamkat dem mer eller mindre skada, medan anarken drar till sig auktoriteten, inkorporerar 

den i sig och gör sig själv till suverän (s. 247). Dock delar anarken anarkistens uppfattning om 

människans inneboende godhet, med den skillnaden att anarkisten håller den för ett axiom 

medan anarken endast medger den som en hypotes vilken i varje enskilt fall måste prövas, och 

blir som en konsekvens härav till skillnad från anarkisten inte besviken då föreställningen 

eller förhoppningen kommer på skam (s. 301).  

Denna skepsis inför andra människor tar sig uttryck genom anarkens sökande efter 

frihet i sig själv snarare än i kollektivet (ibid.), vilket gör anarken överlägsen anarkisten: 

anarken kan leva ensam medan anarkisten är en av nöden social varelse (s. 41), anarkistens 

existens är kontingent, ständigt definierad i relation till makten – ”Er folgt dem Mächtigen als 

sein Schatten; der Fürst ist vor ihm immer auf der Hut” (s. 42) (”Han följer den mäktige som 

hans skugga; fursten är ständigt på sin vakt mot honom.” [s. 41]) – medan anarken rentav är 

friare än monarken, då anarken inte måste regera (s. 156). Mest centralt är dock inte 

förhållandet till anarkisten utan förhållandet till självet, och allra tydligast framträder kanske 

Venators självbild på sidan 97, där han förklarar sig och sin inställning i egenskap av anark: 

”Ich bin Anark – nicht etwa, weil ich die Auktorität verachte, sondern weil ich ihrer bedürftig 

                                                
74 Penke, s. 223.  
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bin. So auch kein Ungläubiger, sondern einer, der Glaubwürdiges verlangt.” (”Jag är anark – 

inte exempelvis därför att jag skulle förakta auktoriteten, utan därför att jag behöver den. Så är 

jag heller inte någon icke-troende, utan en som kräver något trovärdigt.” [s. 97]) 

Anarken måste således begripas som gestalt, som en metafysisk och genom historien 

återkommande arketyp. Faktum är att det ”anarkiska” av Venator betraktas som ett allmän-

mänskligt grundtillstånd, ständigt närvarande i varierande grad hos var och en men endast 

sällan uppenbarat (s. 40f). Det anarkiska utgör en latent kraft i all mänsklighet och i allt 

mänskligt handlande, det utgör en aspekt av den mänskliga energin eller anden och kommer 

upp till ytan i särskilda sammanhang, ibland likt lava, förintande för den drabbade (s. 41). 

Anarkiskt är det kaotiska och obundna i livet, ”die Liebe ist anarchisch, die Ehe nicht. Der 

Krieger ist anarchisch, der Soldat nicht. Der Totschlag ist anarchisch, der Mord nicht. 

Christus ist anarchisch, Paulus nicht. […] In summa: der freie Mensch ist anarchisch, der 

Anarchist nicht” (ibid.).  (”Kärleken är anarkisk, inte äktenskapet. Krigaren är anarkisk, inte 

soldaten. Dråpet är anarkiskt, inte mordet. Kristus är anarkisk, inte Paulus. […] Summa 

summarum: Den fria människan är anarkisk, inte anarkisten.” [s. 40]) 

Denna av Venator själv konstruerade arketyp inkarneras dock endast i honom själv. 

Andra anarkiska andar är det ont om i Eumeswil. I sin melankoli över samhällets och tidens 

sterilitet är allt som återstår för anarken – det vill säga Venator – att dra sig undan, gå i inre 

exil. Ett förstadium till denna är de långa stunderna präglade av lärda samtal med läraren Vigo 

(om vilken mer nedan) i dennes trädgård, men som Vigo själv säger: ”In dem Wäldern sind 

unsere elementaren, in den Gärten unsere sozialen Vorbilder” (s. 65) (”I skogarna finns våra 

elementära förebilder, i trädgårdarna våra sociala.” [s. 63]). Fristaden i trädgården är endast en 

förgård till det sanna undandragandet. Vid betänkandet av den politiskt riskabla situationen i 

Eumeswil och behovet av att närsomhelst kunna gå under jord ådrar sig Venator en (tanke)lek 

ur barndomen, nämligen hur han efter sin moders död drog sig undan och, i det han gjorde 

hasselmusen till sitt totemdjur, sökte efterlikna denna och fantiserade om hur han omsorgsfullt 

skapade sig en liten håla i skogen – en håla han öppet påpekar representerar modern – och 

fyllde den med förråd för att där uthärda vintern (s. 117ff).  

Denna hasselmuslek får senare tjäna som förebild för Venators noggranna förberedelser 

inför ett eventuellt underytandykande.  På sin fritid iordningställer han en övergiven bunker 

vid floden Sus’ sumpiga utlopp och skapar sig där ett veritabelt hasselmusnäste, kapabelt att 

försörja honom under en längre period (s. 129ff). Tillvägagångssättet är, liksom ovannämnda 

lek, ingående beskrivet över flera sidor, vilket antyder episodens betydelse i en så 

fragmentariskt utformad bok som Eumeswil. Hela processen påvisar Venators pragmatiska 
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sinnelag och hans känsla för detaljer samtidigt som den illustrerar de konkreta faror som hotar 

individen i Eumeswil.  

Mest betydande är dessa eremitprojekt dock när de sätts i relation till begreppet 

Waldgang eller Waldgänger, vilket Jünger utvecklar i Der Waldgang. Även om ordet i sig 

rent faktiskt låter sig översättas med något i stil med ’skogsgång/skogsgångare’ eller ’skogs-

vandring/skogsvandrare’ anser jag att inga tillräckliga försök att fånga detta uttrycks-

syntetiserande (’att gå till skogs’) ord i svensk språkdräkt kan göras (av mig), varför jag 

behåller det tyska originalet, vilket dessutom bär på en rad oöversättliga konnotationer och 

anspelningar – som exempel kan nämnas dess historiska relation till den fornnordiska 

fredlösheten samt till Wandervogelrörelsen
75

 – och hursomhelst är något av en jüngersk 

neologism, åtminstone på det sätt det används.
76

  

Att utförligare gå igenom begreppet såsom det presenteras i Der Waldgang ligger 

utanför undersökningens begränsade ramar, men i grunddrag är en Waldgänger någon som i 

ljuset av sin ’utlämnadhet’ inför nihilismens och maktens processer beslutar sig för resolut, 

enskilt motstånd, hur utsiktslöst detta än är. I detta besitter der Waldgänger ett ursprungligt 

förhållande till friheten.
77

 Dessa fåtaliga motståndare till destruktionen vägrar förhålla sig 

passiva inför andras lidande,
78

 samtidigt som de vägrar låta någon världslig makt diktera deras 

lag; själva deras frihetsambition är världsomspännande till sin natur.
79

 En central komponent 

av Waldgang är vidare att överkomma sin dödsfruktan,
80

 och i linje med detta är der 

Waldgänger total och utan pardon i sitt motstånd.
81

 Avgörande är även der Waldgängers 

fundamentala individualitet; hen står i direktkontakt med jagets kärna, det osårbara jaget, och 

ser därför Människan, det djupt mänskliga, som sin och alla andras gemensamma grund. 

Målet är den totala befrielsen för alla emedan der Waldgänger förstår att i andra se sig själv i 

enlighet med den urgamla visdomen ”detta är du” (skr. tat tvam asi).
82

 

I Eumeswil dyker begreppet Waldgang första gången upp på sidan 129 i romanen och är 

därefter intimt förknippat med anarkbegreppet. Uppenbart är att der Waldgänger är en person 

som likt anarken distanserar sig från samhället men till skillnad från denne gör det mer 

                                                
75 Tysk ungdomsrörelse i början av 1900-talet där unga uppmuntrades att söka sig ett ’naturligt’ och enklare liv i 

kontakt med naturen bortom den borgerliga vardagens förment konstlade inskränkningar. Just vildmarksliv och 
vandring var viktiga inslag i rörelsens aktiviteter.  
76 Hösten 2014 utkom en svensk översättning av verket med just titeln Skogsvandringen. Jag har dock valt att 

behålla begreppet i oöversatt form av angivna skäl. 
77

 Jünger, Der Waldgang, s. 28.  
78 Ibid., s. 36.  
79 Ibid., s. 38, 74f.  
80 Ibid., s. 53.  
81 Ibid., s. 66.  
82 Ibid., s. 81f.  
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fysiskt; anarken kan därtill välja att dra sig undan eller inte, medan der Waldgänger definieras 

just genom sitt bortdragande. Ändå griper begreppen in i varandra – ”Der Anarch ist 

Waldgänger” (”Anarken är stigmannen” [s. 135]) – och kan emellanåt nyttjas synonymt (s. 

137). Der Waldgänger får inte förväxlas med partisanen, då partisanen kämpar i samhället 

medan der Waldgänger kämpar ensam, och även om de ibland liknar varandra och 

”existentiell kaum zu unterschieden sind” (”existentiellt sett knappast kan särskiljas” [s. 145]) 

får der Waldgänger heller inte förväxlas med anarken emedan den förre tvingas ut ur 

samhället (implicit genom dess vidrighet) medan den senare uttränger samhället ur sig själv 

(s. 147). Om anarken beslutar sig för Waldgang är detta för hen inte mer en fråga om rätt eller 

samvete än en trafikolycka. Hen byter kamouflage, men annorlundaheten gentemot samhället 

förtydligas, och således försvagas kamouflaget; implicit gäller att anarken alltid i någon 

bemärkelse befinner sig i inre Waldgangstillstånd (s. 147f). Ett tydligt uttryck för denna 

beredskap och anpassningsbarhet ges senare i verket då Venator förklarar att ett ”Grundthema 

für den Anarchen: wie der Mensch, auf sich allein gestellt, den Übermächten, sei es des 

Staates, der Gesellschaft oder der Elemente, trotzt, indem er, ohne sich unterzuordnen, sich 

ihrer Spielregeln bedient” (s. 239) (”Ett grundtema för anarken är: hur den människa, som är 

hänvisad helt till sig själv, trotsar övermakten, det må nu röra sig om statens, samhällets eller 

elementens, genom att begagna sig av dess spelregler men utan att underordna sig.” [s. 240]). 

Anarken är således mer av en opportunist än der Waldgänger, mer benägen att uppta den 

föreliggande makten i sig och göra den till sin och således mer av en hänsynslös makt-

människa än den frihetstörstande eremiten. 

Så långt om anarken och der Waldgänger – men hur kan denne (dessa) förstås utifrån 

Eumeswils helhet och det intersektionellt-biopolitiska? Först och främst måste en ha klart för 

sig att det som sagt endast rör sig om Venator och hans kategoriserande av människotyper, för 

några övriga sant anarkiska tendenser framträder inte i boken. Någon betydande motpol till de 

makter som råder erbjuder alltså anarken inte, men det är inte heller dennes ambition. Just 

detta avståndstagande och denna förmåga att inordna sig i systemet samtidigt som en för sig 

själv endast erkänner den makt som emanerar ur det egna jaget är ju anarkens kännetecken 

gentemot den ständigt upproriske anarkisten, och också vad som lett till anklagelser riktade 

mot Jünger enligt vilka han å ena sidan framför en apologetik för medverkan eller deltagande 

i totalitära maktapparater, å andra sidan tillhandahåller en sorts överlevnadsguide för politiska 

och ideologiska övervintrare (detta således i relation till hur Jünger själv fann sig fjärmad från 

60- och 70-talens politiska klimat). Den som söker en i positiv bemärkelse genuint subversiv 

figur i anarken lär bli besviken. 
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Viktigare är dock den av Stirner inspirerade idén om anarken som ett alternativt och 

totalt maktcentra, inte en motpol eller en opposition utan ett rike i egen rätt. Inom sig 

innesluter anarken allt och gör till och med sitt ostentativa förtryck till sin fördel, sina 

förtryckare till sin egendom. Anarken utgör härigenom en separat maktpol – ehuru inte 

definierad som mot någon annan – något som kan sättas i samband med Foucaults förståelse 

av makten som ur allting emanerande och allestädes närvarande.
83

 Det faktum att alla kan 

döda alla utplånar redan på ett rent fysiskt plan alla meningsfulla skillnader mellan 

makthavare och undersåtar, men den verkligt revolutionära aspekten av anarkens roll är 

dennes inverkan – eller icke-inverkan – på sin omvärld i dess helhet. Som vi sett ovan är 

miljön, människans betingelser, en avgörande fråga för biopolitiken, och den som har makt att 

påverka miljön utövar av förklarliga skäl stort inflytande över människors liv, eller rättare 

sagt människoliv. Anarken är varken solipsist eller individualist utan är sin egen måttstock, 

erkänner inga andra lagar än sina egna och den enda livegenskap hen känner är den frivilliga 

kroppstukten, meddelar Venator, men anarken är samtidigt miljöanpasslig och vet när det är 

dags att gömma sig även om hen inte räds elden. ”Der Anarch erkennt sich als Mitte; das ist 

sein Naturrecht, das er auch jedem anderen zubilligt.” (s. 278) (”Anarken erkänner sig själv 

som mitten; det är hans naturrätt, en rätt han också tillerkänner varje annan människa.” [s. 

276]) Således blir anarken en medveten uppluckrare av givna strukturer, någon som betraktar 

till och med miljön som en del av sig själv – men en del som närsomhelst kan huggas av. 

Överallt är anarken hemma. 

En befolkning i Foucaults bemärkelse bestående av anarkgestalter vore således omöjlig 

att föreställa sig; anarken passar kort och gott inte in i ramen för beräkneligt, kontrollerbart 

mänskligt beteende. Givetvis är anarken en litterär konstruktion (även om det inte vore ett 

alltför radikalt påstående att anarken föll Jünger själv tämligen väl i smaken) men undandrar 

sig under alla omständigheter de tillgängliga maktpraktiker som utvecklats under de senaste 

seklerna, eller enligt Eumeswils kronologi möjligen de senaste millennierna, åtminstone på ett 

andligt plan.  De ”massifierande” strategier Foucault talar om i ”Samhället måste försvaras” 

kan inte komma åt anarkens kärna; här uppträder det stabila, självidentiska egot i all sin prakt 

och firar sin största – låt vara litterära – triumf.
84

  

Utgående från detta kan två huvudsakliga konflikter spåras: en mellan anarken och den 

massa – det vill säga befolkningen – hen håller sig ovanför, och en mellan anarken och den 

allmänna identitetsupplösning som pågår i Eumeswil och i modern, historisk tid. Detta senare 

                                                
83 Foucault, Sexualitetens historia. Band 1: Viljan att veta, s. 103. 
84 Foucault, ”Samhället måste försvaras”, s. 220ff.  
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kan tämligen enkelt förklaras: anarken utgör en idealgestalt och en besvärjelse inför det 

postmodernt upplösta varat, en autenticitetens högsta potens och en jagets ointagliga innersta 

bastion. Dock säger oss anarkfiguren inget om dess intersektionella belägenhet. Den enda 

anark vi har att tillgå är Venator, av allt att döma en vit, heterosexuell man strax under trettio 

(s. 9), och de förhållandevis få andra karaktärer som dyker upp i verket behandlas aldrig 

utifrån ett anarkperspektiv – frånsett Venators bedömning av hur de på olika vis kan tjäna 

honom. Konflikten mellan anarken och det sen- eller postmoderna samhället blir således 

begriplig i ljuset av det tydliga vemod Venator fylls av vid åsynen av kulturernas uppbland-

ning och utplåning, historiens och idéernas död samt allmänhetens apatiska, nihilistiska 

inställning till denna process. På sätt och vis är anarken den postmoderna erans tragiske anti-

hjälte, en distinkt antimodern atavism – men som sådan också en överlevare. 

Sedd utifrån Butlers performativitetsteori utger sig anarken för att representera just det 

substansmetafysiska, fördiskursiva jag vars existens ifrågasätts av Butler.
85

 Mycket riktigt 

sker också Venators självstilisering som anark genom en rad tydligt performativa språkakter 

där han i text konstaterar än den ena egenskapen och än den andra som konstituerar anarken 

och därigenom honom själv. Anarken är en tydlig variant av det ’stabila’ jag som ständigt 

måste rekonstruera och reproducera sin självföreställning, ständigt måste uppträda som ’sig 

själv’, för att upprätthålla illusionen – även inför sig själv – om sin existens. Skulle Venator 

upphöra att bete sig anarkiskt skulle hans jagkonstruktions själva grunder rubbas emedan han 

hängt upp en betydande del av sin identitet på anarkbegreppets galge. När kostymen spricker 

upptäcker en att den hela tiden varit tom. Att upprätthålla själviscensättningen blir därför av 

yttersta vikt, annars riskerar den bakomliggande ihåligheten, just det nihil est Venator fruktar 

att blottläggas och identitetens ständiga upprepning som maskering och substituering av brist 

att uppenbaras. Så länge han intalar sig att anarken är på ett visst vis och att han är denna 

anark kan han behålla ett stabilt grundläge, ett ekvilibrium utifrån vilket han kan angripa eller 

mer precist hantera omvärlden. Venator är således långtifrån så trygg i sig själv som han vill 

ge sken av.  

Vidare saknar anarken social begriplighet. Begreppet är Venators högst personliga 

uppfinning och är obekant för allmänheten, faktum är att endast han själv verkar känna till – 

och därigenom förfoga total makt över – sin kulturella skapelse. Angående genusidentiteter 

skriver Butler att ett kulturellt begripligt genus förutsätter ”’koherens’ och ’kontinuitet’ hos 

’personen’” men inte är något som ”logiskt eller analytiskt karakteriserar den personliga 
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existensen”, vilken snarare är socialt skapad och upprätthållen genom i sin tur socialt 

konstruerade ”normer för begriplighet”.
86

 Eftersom förment begripliga genus endast är de som 

är koherenta och kontinuerliga  

 

är diskontinuitetens och inkoherensens spektra, som endast är tänkbara i relation till 

rådande normer för kontinuitet och koherens, alltid såväl förbjudna som skapade av just 

de lagar som försöker etablera kausala eller expressiva förbindelser mellan biologiskt 

kön, kulturellt konstituerat genus och bådaderas ”uttryck” eller ”verkan” när det sexuella 

begäret yttrar sig i sexuella handlingar.
87

  

 

Kontextuellt tillämpat och så att säga ’översatt’ från den specifika kön-/genus-/sexualitets-

relaterade begreppsanvändningen kan en hävda att anarken i jagfrågor representerar de 

normativa, eller åtminstone en gång i tiden normativa, lagarna för begripliget i Eumeswil (och 

även de normer för begriplighet som gäller i vår värld och historiska situation), en stad där 

identiteten i största allmänhet befinner sig i fritt fall. Hade anarken befunnit sig i en 

maktposition hade sannolikt många kulturella praktiker i Eumeswil motverkats, men som 

läget ser ut i romanen bejakar rentav makthavarna denna jagupplösning enär den gör folket 

mer fogligt (mer om detta senare). Sakläget är därför sådant att anarken befinner sig i den 

paradoxala positionen att erbjuda ett normativt, koherent jag, ett begripligt vara och en stabil 

levnadsgrund, men samtidigt vara den fundamentalt avvikande. Ingen utom Venator känner 

till anarkens konstitution, och anarken är därför obegriplig. Anarken är på en gång det mest 

solida ego en kan tänka sig och en social obegriplighet. Här skaver Venators anarkiska 

ambition att i djupare mening frigöra sig från samhället, för även om hans anarkidentitet 

möjliggör undandragande från samhället gör den honom i praktiken maktlös, vilket går tvärt 

emot anarkens suveränitetsambitioner. Då hen saknar språklig koherens måste anarken vara 

otillgänglig, då hen saknar kommunikationsvägar för att förklara sig – vilket förvisso inte är 

anarkens ambition men alltjämt något som obevekligt ingriper i dennes liv – måste anarken 

leva i en isolation som är allt annat än frivillig. Just det monomana i Venators anteckningar, 

nedskrivna för döva öron och som vi sett i slutändan av brodern förpassade till ett arkiv, talar 

för hans kanske omedvetna eller icke-erkända desperation. Anarkens språklöshet leder till 

maktlöshet, till hjälplöshet.  

                                                
86 Ibid., s. 67. 
87 Ibid., s. 67f. 
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Något liknande har tidigare uppmärksammats av bland andra Hohendahl och Gauger, 

vilka båda understryker den psykologiska skörhet Venator trots sina försök till motsatsen 

uppvisar.
88

 Hos Hohendahl blir detta särskilt relevant då i hans mening Venators självblindhet 

och kognitiva dissonans mellan framställt och faktiskt jag dels leder till ett ifrågasättande av 

hans trovärdighet som berättare överlag, dels till en potentiell omtolkning av romanen som 

sådan. Berättaren kan snarare ses som utkämpandes en förtvivlad kamp – jakten på en stabil 

jag- och världsbild samt på en fadersfigur – lika dömd att misslyckas som den klippa han vill 

framstå som är porös.
89

 

Konflikten mellan anarkens roll och befolkningen, vilket vill säga biomaktens eller 

biopolitikens huvudfråga, är desto svårare att komma till rätta med, och vid en inledande 

betraktelse tycks de helt utesluta varandra; faktum är att anarken inte tycks öppna upp något 

rum för biopolitik över huvud taget. Den biomakt som genom ’sin’ biopolitik inte ingriper i 

livet är ingen biomakt, och den anark som låter sin tillvaro dikteras utifrån – annat än givetvis 

i bemärkelsen tillåter sin tillvaro att dikteras utifrån; anarken är ständigt suverän – är ingen 

anark. Biopolitikens fråga är förvisso inte individen, aldrig den enskilda människokroppen, 

men den individ och den kropp som inte villigt låter sig göras till en kalkylerbar del av en 

helhetsstatistik måste oundvikligen innebära problem för utövarna av den institutionaliserande 

biomakten, och anarkens egenhet och styrka består just i självsvåldighet och oberäknelighet. 

En väldig ironi låter sig anas i denna paradox: anarken ingår i ett samhälle men ingår inte i 

detta samhälle utan upptar detta samhälle i sig själv, men det samhälle anarken rent kroppsligt 

lever i är ett samhälle som inte tillåter några stabila egon, varför just ett så fullkomligt solitt 

(åtminstone i teorin) ego som anarken bringar samhället ur led. Biomaktsamhället vill se 

bortom individen och fallerar om individens självhävdelse blir alltför radikal, och mer radikal 

än hos anarken blir den knappast. Anarken upprättar en maktposition som är såpass stark att 

den omintetgör biopolitikens anspråk, en hypotetisk befolkning bestående av anarker är en 

befolkning som måste o-upptäckas. Makten, den institutionella makten, kan krossa anarken 

som vilken annan människa som helst, men den kommer aldrig åt anarken. Till och med i 

döden förblir anarken sin egen, och döden är det yttersta ’uttrycket’ för liv. 

Alternativt kan man redan här, i ett av romanens grundkoncept, ana ännu en spricka i 

Eumeswil. Visst verkar anarken en smula psykologiskt orimlig, men av större betydelse är 

dennes oförmåga att över huvud taget passa in – i dubbel bemärkelse. Dels passar anarken 

inte in i samhället, inte egentligen och inte på något djupare plan; allt är för anarken ett 

                                                
88 Gauger, s. 240ff; Hohendahl, s. 321.  
89 Hohendahl, s. 327f.  
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skådespel, dels tycks anarken som typ direkt olämplig, all sin anpasslighet till trots, för ett 

postmodernt samhälle. Om anarken är uppställd som ett obevekligt värn gentemot jagupplös-

ningens förfallsprocess måste detta värn vara genomkorsat av mikroskopiska rötter, sönder-

vittrande murverket inifrån. Anarken är nämligen dömd att gå under i en situation vari varats 

flexibilitet och komplexitet konstant omprövar alla självbevarelsestrategier. Maktpraktikerna, 

det vill säga de intrikata maktrelationer i vilka anarken utgör blott en del, övertrumfar jag-

praktikerna, och det diversifierade jaget kan ständigt, just genom att sakna kärna, omdefiniera 

sina grundvalar och därigenom sina maktcentra, ständigt omvandla sig efter behov, medan 

anarken, övertygad som hen är om sin jagidentitet, hur anpassningsduglig hen än är aldrig har 

mer än ett jag, en jagfasett att tillgå. De människor som omger Venator, vare sig de är över-

ordnade med makten över hans liv i sina händer eller individer längre ned i samhällshierarkin 

än han själv, är alla anpassliga på tusen olika sätt eftersom de har fler än tusen olika jag, 

medan Venator bara har ett. I sådana scenarier spelar ’styrkan i enhet’ ingen roll. 

Mycket riktigt går Venator också under, och med honom hela tanken på anarken, vilket 

gör projektet meningslöst – ett träffande ironiskt slut för någon som drömmer om möjligheten 

av meningsskapande. I slutändan följer han lydigt (eller möjligen med begeistring, till detta 

ska jag återkomma senare) med på en expedition han på förhand anar är dödsdömd. Anarken 

är till sin utformning en till stor del förmodern karaktär, och även om begreppet inledningsvis 

verkar fungera som motpol och ’subversiv’ – i ordets mest cyniska bemärkelse – kraft går 

anarken i slutändan under efter att först ha tjänat makten mer eller mindre. Så speglar 

anarkens öde anarkistens, vilken som ”geborener Feind der Autorität” (”född fiende till 

auktoriteten”) misslyckas ”nachdem er sie mehr oder minder geschädigt hat” (s. 247) (”sedan 

han har skadat den mer eller mindre” [s. 247f]). Till syvende og sidst blir anarken inte mer än 

inverterad version av anarkisten. 

Det faktum att anarken lever otidsenligt får inte underskattas; anarken befinner sig i ett 

rotlöst samhälle men som hen ironiskt nog har sina rötter i. Biopolitiken växte fram under 

framförallt 1700-talet, en tid av upplysningsideal och försvarande av individens rättigheter. 

Faktum är att den moderna individen växer fram parallellt eller, för att uttrycka sig mer i linje 

med Foucault, intrikat sammanvävd med och genomskiktad av den regerandepraktik som 

strävade efter kvantifiering och avindividualisering, efter att göra hela mänskligheten till 

beräkneligt och tjänligt material, till biomassa. Fången i detta dubbla tänkande – även om 

anarkens individualism till stor del baseras på en ännu äldre, förmodern jagupplevelse – 

utkämpar anarken en hopplös strid mot den tid som satt hen till Jorden för att dö. De 

framväxande maktapparater och –strukturer, de praktiker och strategier Foucault beskriver är 
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alla utformade med vertikal makt över befolkningen i åtanke och åstundande, men som 

Foucault själv visar måste maktutövning, mer komplex än den moderna erans maktmänniskor 

kunde föreställa sig den, anpassas efter sin tidslighet och sin tid; den som kämpar i motvind i 

dylika sammanhang kämpar i slutändan mot sig själv.
90

  

I en värld där maktförhållandena är från alla håll utstrålande måste den som vill sätta sig 

upp mot eller hålla sig fri från den hierarkiska makten anpassa sina egna maktcentra utifrån de 

historiska förutsättningarna, vilket innebär att – om det över huvud taget är möjligt – svära sig 

fri från de diskursivt etablerade reglerna för makt, och som Foucault ofta påpekat är 

möjligheterna att bekämpa ett system inom ramen för detta system i princip obefintliga. 

Anarken är således ett olycksbarn av en viss premissuppsättning vilken i sin tur genererar en 

maktinställning som omöjliggör verklig, effektiv upproriskhet enligt de ideal anarken bär på. 

Enkelt uttryckt: anarken kan aldrig vinna – och att vinna innebär bara att behålla sin 

suveränitet – just därför att den tid som skapat anarkens förutsättningar nu kräver mer än 

anarken någonsin kan frambringa i termer av makt. Ett jag som ska kunna stå emot biomakten 

kan inte liera sig med den, inte ens utöva egen biomakt, det måste sammansmälta med den.  

Jag menar inte här att ge uttryck för någon form av progressiv historiedialektik och jag 

anser inte att anarkens delvis förmoderna konstitution är ’underlägsen’ den postmoderna. Vad 

jag menar är att det vis på vilket biomakt konfigureras i Eumeswil – och, frestas en att säga, 

idag likväl som i 1970-talets Västtyskland – inte lämnar något utrymme för reella, alternativa 

maktcentra. Maktfaktorer figurerar överallt och interagerar inom ett brett spektrum av möjliga 

praktiker, men när vertikal makt kapabel att utöva biopolitik väl etablerats förändras 

spelreglerna så att samtliga aktörer har att förhålla sig till denna makt på ett eller annat vis, 

men ingen kan i absoluta termer frigöra sig från den så länge hen är en del av det samhälle 

den kontrollerar. Att gå till skogs innebär heller inget frigörande då det alltjämt förblir en 

praktik inom ramen för den av biomaktens konfiguration angivna kontexten. Anarken tycks 

således omöjliggöra hela det biopolitiska projektet, men blir i slutändan själv den som måste 

gå under, inte på grund av någon essentiell svaghet, otillräcklighet eller brist, utan på grund av 

avsaknad av adekvata maktverktyg, närmare bestämt maktverktyget att ständigt omformulera 

sin egen biomakt till ett flytande tillstånd av djupgående jag-foglighet och smidighet inför den 

institutionella makten. Anarkens ’Non serviam!’ fångar hen i ett osynligt nät.  

 

* 

                                                
90 Jfr. Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning, s. 60ff; Sexualitetens historia. Band 1: Viljan att veta, s. 103.  
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Med detta sagt om det centrala begreppet ”anarken” kan det vara hög tid att istället se till 

romanens protagonist Martin Venator som person samt betrakta hans intersektionella 

förhållande till biomakten och dess konfigurationer, men först några inledande anmärkningar 

om den demografiska situationen i Eumeswil. Som redan nämnts är Eumeswil beläget 

någonstans på den nordafrikanska kusten och invånarna verkar följaktligen merendels bestå 

av inhemska araber eller arabisktalande berber, vilket styrks genom de flyktiga omnämnanden 

som förekommer om ’det enkla folket’ (se exempelvis s. 75, 140, 202). Befolkningen verkar 

dessutom vara fransktalande eller åtminstone franskkunnig emedan Eumeswil, döpt efter den 

antike grekiske härföraren Eumenes, av allmänheten uttalas ”Ömswil” (s. 11) och Venator 

konverserar på franska (s. 345). Utöver denna tillsynes inhemska befolkning finns en rad 

andra etniciteter representerade i staden, som beskrivs som en ”Mischkessel” (s. 53, 358) 

(”blandningskärl” [s. 51]). I Eumeswil lever tyskar, britter, norrmän, fransoser, italienare, 

libaneser, kineser, koreaner och sannolikt otaliga andra men inte omnämnda. Huruvida dessa 

är infödda eller invandrade klargörs aldrig – endast i ett par fall, Venators libanesiske kollega 

samt hans gamla pianolärarinna från Smyrna, får vi veta att folk är utlandsfödda – och hur 

proportionerna, eller för den delen förhållandena mellan de olika folkgrupperna, vilka alltjämt 

betecknas utifrån sina ursprungsländer eller –trakter, ser ut får vi aldrig veta. Inte heller om 

invånarantalet nämns ett ord.  

Enligt Venator har skillnaderna i Eumeswil så gott som utplånats: ”Die Unterschiede 

sind weithin geschwunden; Beschnittene und Unbeschnittene, Weiße, Gelbe und Neger, 

Reiche und Arme nehmen sich in ihren Qualitäten nicht mehr so ernst.” (s. 75) (”Skillnaderna 

har i stor omfattning förbleknat; omskurna och oomskurna, vita, gula och negrer, rika och 

fattiga tar inte längre sig själva så mycket på allvar i sina olika egenskaper.” [s. 72]) Ändå är 

det tydligt att det rör sig om ett patriarkalt och rasistiskt klassamhälle. Den blick vi har att 

förhålla oss till är förvisso endast Venators selektiva och från allmänheten förfrämligade, men 

läsaren erbjuds ändå vissa inblickar i de allt annat än egalitära förhållandena i Eumeswil. 

Samhällets patriarkala grundstruktur är enkel att belägga: prostitutionen (av kvinnor) är 

institutionaliserad (s. 346) och överlag återfinns uteslutande män på samtliga betydande 

poster medan kvinnor främst figurerar i bakgrunden; faktum är att förutom de två kvinnliga 

romangestalter Venator har en sexuell förbindelse med är kvinnor i princip helt frånvarande 

från narrativet och förekommer endast i kortare omnämnanden. De kvinnor som möter oss i 

texten är, förutom en död mor, en kvinnlig doktorand (och Venators älskarinna), en 

prostituerad han går till, nämnda gamla pianolärarinna (som sörjde för Venators ”Einführung 
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in die Mysterien”, s. 359 (”införingen i mysterierna” [s. 356])), en rik och inflytelserik dam 

vid namn Lady Pelworm, fruarna till två av Venators kollegor, samt en kvinnlig polis. Dessa 

är de enda kvinnor som nämns, vilkas yrken och position dock visar på att Eumeswil inte är 

en entydigt könssegregerad stat. Däremot verkar giftermålspraxis i staden vara att männen, 

åtminstone de framgångsrika, väljer sina fruar: 

 

Er [Venators far] war zwei Mal verheiratet. Hier in Eumeswil ist es üblich, daß 

einer im Aufstieg, etwa ein Parteimann, zunächst einmal nimmt, was er vorfindet. Hat er 

Erfolg, dann genügt ihm die Erste nicht mehr, weder Jugend und Schönheit noch an der 

Art, in der sie repräsentiert. Er wechselt sie gegen ein Statussymbol. Hier zum Beispiel, 

in unseren Mischkessel, erkennt man das auch am Übergang zur helleren Hautfarbe. (s. 

53) 

 

Han har varit gift två gånger. Här i Eumeswil är det brukligt att den som är i 

uppåtstigande, till exempel en partiman, till en början tar vad han kan få. Har han sedan 

framgång, nöjer han sig inte längre med den första, vare sig vad ungdom och skönhet 

beträffar, eller det sätt på vilket hon representerar. Han byter då ut henne mot en 

statussymbol. Här till exempel, i vårt blandningskärl till samhälle, märker man det också 

på övergången till en ljusare hudfärg. (s. 51) 

 

Detta talar därtill närmast övertydligt för den grundläggande rasistiska struktur som präglar 

Eumeswil. Vad gäller folkgruppers samhällsmöjligheter är detta svårare att utröna än de trots 

allt tämligen tydliga könsroller som avtecknar sig i texten.  Tydligt är dock att etnicitet spelar 

roll i staden, vilket inte minst illustreras av att Venator uppenbarligen känner sig tvingad att 

bedyra hur ointresserad han är av ”nationalkaraktärer”, då dessa ska ha suddats ut: ”Chinesen 

findet man überall und unter jeder Hautfarbe.” (s. 284) (”Kineser träffar man på över allt, 

kineser av vilken hudfärg som helst.” [s. 282f]) Ändå återkommer ständigt stereotypiseringar 

och diskussioner kring människor utifrån deras härkomst (se exempelvis s. 187f, 193, 214, 

281, 285, 365, 377), vilket motsäger Venators påstående. Talandet om folkens ’blandning’ 

verkar således vara tomt prat då människor, åtminstone av Venator, betraktas i enlighet med 

sin etnicitet. Även en rent könad rasism är tydlig, då Venators älskarinna tillika doktorand 

Ingrid beskrivs se ut som en ”’Svenska’” (s. 348) och möjligen även är från Skandinavien 

invandrad, medan den prostituerade Latifah, Venators andra kvinna och som han säger ”den 
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näst bästa” (s. 343), tycks tillhöra den inhemska befolkningen. Penke har tidigare påpekat den 

fördomsfulla orientalismen i detta, vilket ytterligare stärker min läsning.
91

 

Slutligen är klassamhället i strid med Venators utsaga allt annat än utrotat, faktum är att 

penningen på ett högst vulgärt sätt tillåts styra och för de flesta blivit livets enda mål, vilket 

givetvis uppmuntras av makthavarna; alla människor ges samma grundläggande möjligheter (i 

teorin), men de som lyckas bättre än de andra – det vill säga blir rikare än de andra – kan köpa 

sig ett bättre liv och erhåller genom sin förmögenhet social status (se exempelvis s. 73, 75, 

175, 199). Utmärkande för Eumeswil är klassamhällets distinkta, visuella markörer. Det stora 

flertalet invånare bär en ”Phonophor”, en aldrig närmare beskriven högteknologisk apparat 

påminnande om en mobiltelefon. Phonophorer kommer i olika färger allt efter samhällsstatus, 

en status som framförallt verkar bero av närhet till kasbahn och Kondoren.  

 

Der Phonophor wird im allgemeinen so getragen, daß er mit der Kante aus der 

linken Brusttasche ragt. Auf ihm sind die Klassen markiert. Wenn bei uns überhaupt von 

Klassen die Rede sein kann, so sind sie potentieller, dynamischer Natur. Gleichheit und 

Unterschiede der geschichtslosen Masse sind auf die Bewegung reduziert. Die soziale 

Funktion ist maschinell verschlüsselt und gestuft. Der Condor verfügt über das Monopol 

der Ansprache und teilt nach Gutdünken davon ab. Der Phonophor garantiert, was schon 

die Jakobiner als Ideal anstrebten: das pausenlose Forum, die ”Tagung in Permanenz”. (s. 

125)  

 

Fonoforen bärs i allmänhet på så vis att den blott med kanten sticker upp ur vänstra 

bröstfickan. Klasserna är markerade på den. I den mån man hos oss alls kan tala om 

klasser, är de av potentiell, dynamisk natur. Inom den historielösa massan är likheter och 

skillnader inskränkta till rörelser. Den sociala funktionen är maskinellt chiffrerad och 

graderad. Kondoren har monopol på att föra ordet, och han delar ut det efter eget skön. 

Fonoforen garanterar det som redan jakobinerna eftersträvade som ett ideal, ett forum 

utan pauser, det ”permanenta plenum”. (s. 123f) 

 

Bärare av guldphonophoren, den högsta rangen, ses sällan till fots, men redan silverphono-

phoren, den klass Venator bär (s. 38), är tillräckligt för att få folk på gatan att reagera – 

ömsom av rädsla eller äckel, ömsom av öppet demonstrerad motvilja (s. 125). Silver-

phonophorbärare behöver inte heller vapenlicens (s. 136). Endast en tredje färg, den grå 

phonophoren, nämns och om några hierarkiskt mellanliggande sorter förekommer sägs inget 

                                                
91 Penke, s. 239f.  
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om dessa. Den grå phonophoren, som exempelvis Latifah, den prostituerade Venator går till, 

bär, kan endast ta emot officiella sändningar från kasbahn och kan inte utfärda några egna 

anrop. Återigen medges här att de klass- eller kastskillnader som trots allt lever kvar uttrycker 

sig på detta materiellt-teknologiska vis, men Venator understryker att befogenheterna är av 

dynamisk natur, grundade i ”Potenz und nicht auf Eigentum” (s. 343) (”potens och inte i 

egendom” [s. 341]). Samtidigt påstås phonophoren utjämna klasskillnader i det att phono-

phorbärare, vilket vill säga nästan alla i Eumeswil, ständigt är solventa emedan betalningar 

sker via phonophoren, som automatiskt registerar bärarens bankkonto (s. 194). Detta är förstås 

ett utmärkt sätt att göra befolkningen maktavhängig; Kondoren kontrollerar phonophorerna 

och phonophorerna krävs för det dagliga livet. Makten griper in i det ekonomiska, i själva 

privatekonomin, och kan således styra invånarnas tillgångar på ett rent automatiserat, 

omedvetet vis.  

Weilmeier utgår från endast dessa tre phonophornivåers existens och sätter dem i 

samband med det treskiktade indoeuropeiska samhälle Georges Dumézil beskrivit, vilket är 

uppdelat i en härskare- och krigarkast, en prästkast och en bonde- eller producentkast.
92

 I 

denna så kallade trifunktionella eller tripartitiska modell representerar varje kast en funktion 

och en högre kraft, närmare bestämt gestaltar krigarkasten det världsliga herraväldet och 

våldskapitalet, prästerna den eviga och överjordiska makten samt helighet, och slutligen 

producenterna livskraft, bördighet, fertilitet, reproduktion och kärlek. Weilmeier föreslår 

övertygande denna koppling men anmärker samtidigt att vi har ytterst få uppgifter att tillgå 

om de olika phonophorklassernas utformning och utbredning. Om guldphonophorbärarna vet 

vi egentligen ingenting och faktum är att de enda säkra belägg vi har för enskilda karaktärers 

phonophorgrad är Venator och Latifah.
93

 Svårigheter, som bland annat att Venator kan räknas 

såväl till krigar- som till prästkasten utifrån denna modell, uppstår givetvis, men Weilmeier 

hävdar likafullt att Dumézils teori kan beläggas som inspirationskälla för ordningen i 

Eumeswil.
94

 Dock menar Weilmeier att kasterna i Eumeswil måste vara mer flytande än hos 

Dumézil – bland annat kan inga äkta präst- och krigarkaster föreligga då inklusion i dessa 

baseras på börd – och i slutändan tjänar phonophorernas funktionsmöjligheter främst som en 

sorts ”Dominanz der Gleichheit. In Wirklichkeit handelt es sich sogar um eine 

Gleichschaltung. Echte persönliche Freiheit, die zu einer Vielgestaltigkeit der Gesellschaft 

                                                
92 Weilmeier s. 50.  
93 Ibid., s. 51ff.  
94 Ibid., s. 53.  
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führt, gibt es nicht.”
95

 (”likhetens dominans. I verkligheten handlar det rentav om en 

likriktning. Äkta personlig frihet som leder till en samhällets flerformighet finns inte.”) 

I detta delar jag Weilmeies uppfattning såtillvida att det kastsystem som låter sig utläsas 

i Eumeswil förvisso är mindre stabilt och därför i någon mening mer egalitärt än det 

indoeuropeiska enligt Dumézil, men vill också invända mot det implicita sökandet efter 

personlig frihet i Eumeswil, något som varken är makthavarnas, Venators eller – såvitt det är 

möjligt att utifrån romanen bedöma – Jüngers ambition att konstruera.
96

 Någon nödvändig 

konflikt mellan samhällsskicket i Eumeswil och ”personlig frihet” föreligger lika lite som en 

inneboende motsättning mellan den trifunktionella modellen och (post)modern individualism 

– de opererar på fullkomligt olika plan och med olika mål i sikte, varför att läsa ett hypotetiskt 

kastsystem utifrån en upplysnings- eller frihetsdiskurs blir om inte meningslöst så åtminstone 

missriktat. Makt(havar)en i Eumeswil, närmare bestämt Kondoren, eftersträvar inte fullkom-

lig personlig frihet för folket, och det framstår således som perspektivlöst att anföra detta som 

ett principiellt argument mot romanen – eller för den delen mot Kondoren. Detta bör i sin tur 

läsas mot bakgrund av anarkbegreppet, vilket som bekant bär förmoderna drag väl lämpade 

för ett så att säga ’dumézilskt’ samhälle, men samtidigt är en tydlig produkt av den moderna 

individualiseringprocessen. Det klass- eller kastsamhälle som framträder i Eumeswil 

obegripliggörs om en försöker inplacera det i någon form av utvecklingsdiskurs enligt vilken 

välståndet och friheten ständigt ökar och förbättras, på samma sätt som anarkens antisociala 

tendenser är obegripliga inom ramen för det (på pappret) nivellerade samhälle hen uppträder i. 

Kort sagt är det väldigt enkelt att antingen, som Weilmeier, läsa in för mycket av det dys-

topiska i Eumeswil, eller läsa boken som ett misslyckat inlägg i en utopiskt framåtsträvande 

diskurs. Jag menar givetvis inte att framlägga någon ’definitiv’ läsning av romanen – och att 

det ändå är en roman går förlorat för somliga emellanåt, tycks det – men hoppas med det ovan 

sagda ha nyanserat förståelsen av samhällsorättvisorna i Eumeswil (och i Eumeswil) en aning. 

Sammanfattningsvis framgår tydligt att Eumeswil knappast är något egalitärt samhälle, 

och även om en form av grundläggande social nivellering ägt rum är samhället dels alltjämt 

hierarkiskt toppstyrt, dels alltjämt genomsyrat av patriarkala och rasistiska strukturer – allt 

kombinerat med ett kastsystem av närmast metafysiska förtecken. Till allt detta ska jag 

återkomma i senare kapitel – i synnerhet maktens förmåga att ingripa i befolkningens vardag 

ska avhandlas utförligare under avsnittet om den politiska makten – men ovan givna 

                                                
95 Ibid., s. 54.  
96 Detta sista, författarambitionen, är inte mitt studieobjekt och inget jag uppehåller mig vid. Anledningen till att 

jag alls nämner det här är Weilmeiers tendens att sätta likhetstecken mellan berättaren i Eumeswil och Jünger. 
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presentation är essentiell för att kunna sätta följande individuella analyser i en intersektionell 

kontext. Exakt vilka normer som styr livet i Eumeswil kommer att framkomma löpande i 

texten, men ovan sagda kan tjäna som en kontextskapande inledning.
97

  

Åter så till Venator. Martin Venator tycks trots sitt efternamn (lat. jägare) vara tyskättad 

och inte någon vän av jakt (s. 15). Släkten Venator verkar sedan generationer leva i Eumeswil 

och har frambringat väl ansedda historiker (s. 18). Anmärkningsvärt är vidare att romanen 

inleds med meningen ”Mein Name ist Manuel Venator” (s. 9, min kurs.) (”Mitt namn är 

Manuel Venator” [s. 9, min kurs]), vilket strax får sin förklaring enär Martin är hans dopnamn 

men han av Kondoren kallas Manuel (s. 10). Redan detta är innehållsdigert: i Eumeswil är 

seden att fadern bestämmer barnets namn, vilket omedelbart kopplar Kondoren till den 

patriarkala men också familjära makten (ibid.). Venator antar villigt förnamnet Manuel under 

sin arbetstid på kasbahn och förvånas över denna estetiska finkänslighet, denna sensibilitet 

inför namnets vikt och karakteriserande funktion hos envåldshärskaren (s. 11).  

Som enda levande släktingar har Venator en bror och en far med vilka han inte drar helt 

jämnt och vilka förhåller sig mer försiktigt till den berömde anfadern Josiah Venator, vars 

historiska verk om Alexander den Store för dem såsom varande ”typiska liberaler” är en 

smula politiskt obekvämt, dels genom det sätt på vilket det behandlas och omtolkas utefter 

den historisk-politiska situationen i landet, dels då denna typ av heroiska berättelser eller stora 

individer agerar avskräckande på dem (s. 18).
98

 Vissa divergerande åsikter till trots bor 

Venator hos sin far men har även andra mer tillfälliga uppehällen i staden, och deltar inte 

särdeles aktivt i det sociala livet därhemma (s. 51f). Brodern Cadmo – fadern förblir boken 

igenom namnlös – är endast en halvbroder då Venator är född utom äktenskapet och hans mor 

var en av faderns studenter. Venator var av fadern – ständigt refererad till som ”mein 

Erzeuger”, ”min tillverkare”,
99

 med vilket Venator dock inte säger sig mena något nedlåtande 

(s. 52) – oönskad, men räddades till livet av modern, som dock dog medan han var mycket 

ung (s. 55f, 53). I vuxen ålder förblir Venator alltjämt närmare modern, som han menar 

älskade honom förbehållslöst och älskat honom lika förbehållslöst oavsett hur eller vem han 

fötts till. Faderns primära roll under hans första tid blev att ekonomiskt försörja barnet och 

modern, vilket han pliktskyldigt gjorde trots sin position som fattig doktorand och därtill gift 

(s. 241). Gauger nämner hur denna frånvaro påverkat, traumatiserat, Venator och lämnat 

                                                
97 Ytterligare något som mycket väl låter sig göras eller rentav borde göras är att genomföra en postkolonial 

analys av Eumeswil. Detta utgör ett lovande uppslag för vidare forskning.  
98 För mer om förhållandet mellan Eumeswil och historieskrivning, framförallt Alexander den Store, hänvisar jag 

till Villwock.  
99 Min översättning. Matz har här ”mina dagas upphov” (s. 51), vilket dock missar det maskinella i beteckningen.  
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honom längtande efter en fadersgestalt.
100

 Detta förhållande betraktar Venator som mot-

svarande den övergripande standarden i Eumeswil: sönerna fordrar i drömmen räkning av 

fäderna liksom rådande ”Fellachengesellschaft” (s. 241) (”ett fellahitiskt samhälle” [s. 242]) 

periodiskt ansträngs av moraliserande demagoger, till dess militärmakten, generaler, 

”kommen und ihr ein künstliches Rückgrat einziehen” (s. 242) (”kommer och sätter in en 

konstgjord ryggrad i det” [s. 242]). Ordningen består genom dessa generationsskiften, dessa 

fram- och tillbakagångar mellan politiska lägen i ett evigt, meningslöst flöde, ett havsvågspel. 

Detta illustrerar dels Venators tillsynes cykliska historieförståelse, dels den intima för-

bindelsen mellan patriarkal och metafysisk makt i Eumeswil; historien återupprepar sig 

ständigt. 

Sina arbetsuppgifter som nattsteward på kasbahn griper sig Venator an med intresse och 

inte utan viss entusiasm. I tilltalsnamnet Manuel, framsagt som Manuel, Manuelo eller 

Emanuelo alltefter Kondorens behag (s. 16), ser Venator ett betydande sponsorskap från den 

övre makten, liksom hans silverphonophor betecknar ”einen zwar subalternen, doch unmittel-

baren Dienst für den Tyrannen” (s. 17) (”en tjänst som visserligen är subaltern men ändå lyder 

direkt under tyrannen” [s. 17]). Denna omedelbara relation till makten speglar sig givetvis i 

det bemötande han får av folk, och han noterar att kollegorna på det i allmänhet till Kondoren 

skeptiskt inställda historiska institutet betraktar honom med viss tillbakadragenhet, undviker 

alla anspelningar, till och med skämtsamma, på makthavarna, och är mer försiktiga än annars 

i samtal med honom (s. 125). Som redan nämnts möts han därtill ofta av öppen motvilja då 

han rör sig genom staden, vilket sannolikt kommer sig av att hans phonophor är kopplad till 

det ”röda larmsystemet” och han närsomhelst kan bli inkallad som ”hjälppolis” (ibid.). 

Eumeswil är en stad i ständig krisberedskap med separata, väl utvecklade och inövade alarm 

invånarna ständigt måste vara redo att agera på (s. 104ff). Att denna maktställning inte helt 

faller Venator i smaken framgår dock av hur han hos sig själv noterar att han reflexmässigt på 

vissa platser eller i vissa sammanhang börjar dölja sin phonophor; även om han inte hyser 

några planer på att desertera får detta omedvetna handlande honom att reflektera över sin 

personliga säkerhet, vilket så småningom föranleder inrättandet av tillflyktsbunkern ute i 

sumpmarken. Däremot menar han sig av respekt för den egna renheten stå bakom Kondoren i 

händelse av en larmsituation, i vilket fall han har att försvara en angreppsväg, en mindre stig, 

till kasbahn; ”Eine Partie, gleichviel ob mit Weißen oder Schwarzen begonnen, wird zu Ende 

                                                
100 Gauger, s. 240ff.  
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geführt.” (s. 126) (”Vare sig man börjar ett spelparti med vitt eller med svart, måste det föras 

till slut.” [s. 124]) 

Ansträngningarna för att iordningställa bunkern maskerar Venator genom ornitologiska 

expeditioner och gör under dessa faktiskt vissa intressanta observationer, vilka Kondoren hör 

talas om och personligen berömmer Venator för, inte minst för hans iver då fågelskådandet 

tilldrar sig under hans fritid (s. 133f). Här uppenbaras en högst personlig relation till makten, 

och även om Venator å sin sida förvisso inte står Kondoren nära tyder dessa välvilliga ord 

tillsammans med det intima smeknamnet på möjligheten av en mycket nära och rentav 

vänskaplig relation till makten i Eumeswil. Kondoren må vara en diktator, enligt Venators 

typologi en tyrann, men står inte över lättsamt samspråk med stadens invånare, något som 

ytterligare styrks av hans vana att diskret röra sig genom stadens marknader och nere vid 

hamnen, växlande några uppsluppna ord med folket, som synbarligen inte drar sig för att 

svara i samma ton (s. 75).  

Naturligtvis utgör dock denna glättighet endast en yta, om än en glatt yta betecknande 

för det skenheligt välvilliga styrelseskick som dominerar Eumeswil. Med Foucault kan sägas 

att den tillämpade regerandepraktiken anstränger sig inte enbart för att upprätthålla ett sken av 

tillåten frihet eller rättare sagt tillåtandefrihet, utan även för att i och genom den personliga 

relationen avge ett aldrig uppfyllt löfte om tillgänglighet, om maktens mottaglighet i konkret, 

bokstavlig bemärkelse.
101

 Weilmeier inskärper enligt ovan en aning naivt men sakligt att det 

inte är fråga om någon egentlig personlig frihet. I denna till sin ambition men inte utförande 

missriktade kritik döljer sig dock en signifikant formulering, nämligen just personlig frihet. 

Den personliga frihet som förekommer i Eumeswil avser inte de enskilda medborgarna, inte 

ens Kondoren, och relaterar över huvud taget inte till den liberala diskurs av individuell frihet 

vi vanligen tänker oss detta begrepp inom. Snarare utgör det personliga ett immanent offer 

från maktens sida till förmån för det transcendenta styrandet; genom att lura medborgarna att 

det över huvud taget finns något som ’det personliga’ – begreppet frihet kan vi lämna därhän, 

det är ett vagt och vanskligt icke-begrepp i denna förtryckskontext – skapas förutsättningar för 

ett enklare greppande och kontrollerande av massan, det vill säga befolkningen. En 

befolkning som tror sig bestå av individer, en enskild befolkningsmedlem som tror sig stå i ett 

direkt, personligt förhållande till makten – oaktat det baseras på muntlig kontakt eller ingen 

kontakt alls – är en befolkning som är särskilt mottaglig för trevande och subtila makt-

strategier ovanifrån. När dessa nästlat sig in i befolkningskroppens biomassa och slagit rot tar 

                                                
101 Jfr. Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning, s. 114ff.  
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makten över som den parasit den är. En fårskock som tror sig vara ett får och sedan ett annat 

och sedan ett till leds lätt till slakt; slakten berör ju alltid någon annan, alltid fåret som går före 

in i köttkvarnen.  

Att Venator således skulle ha en hjärtlig relation till överheten vore att överdriva, därtill 

är trots allt anarkens medvetenhet för stor; hjärtligheten kommer ironiskt nog främst från 

Kondorens håll. Så uttrycker sig hans skepsis genom att han inte inviger sin doktorand tillika 

älskarinna Ingrid i sina planer på att gå under jorden, detta då han är övertygad om att hon står 

som kontaktperson i den dokumentation kring honom som finns på kasbahn (s. 151). Venator 

är heller inte okritiskt inställd till sig själv, och alltefter romanens fortlopp tilltar hans spleen i 

tillvaron. Framåt slutet ifrågasätter han vad han överhuvudtaget har i Eumeswil att göra: ”Ich 

bin einerseits ein suspekter Kellner, anderseits ein Historiker ohne System.” (s. 336) (”Jag är 

här dels som suspekt uppassare, dels som historiker utan system.” [s. 333]) Han velar mellan 

sina två huvudsakliga läromästare Bruno och Vigo, den förre representerande katakomberna, 

den senare skogarna (s. 341). I slutändan omkommer Venator av allt att döma under den stora 

jakten i skogarna. Dessförinnan hinner han överväga att bränna alla sina papper, vilka i hans 

ögon framstår som högst tvivelaktiga och ofullbordade, men avstår till sist från detta som han 

kallar det ”andliga självmord” (s. 376). Men innan han drar till skogs uppnår Venator trots allt 

något unikt. Under morgnarna på kasbahn brukar han ställa sig framför badrumsspegeln för 

att utröna sin andliga dagsform. Dagar då spegelbilden bara är en spegelbild är inget särskilt 

att vänta och arbetet lyckas honom väl. Dagar då spegelbilden framträder suddig tycker sig 

Venator i den se mer verklighet än annars samtidigt som den faktiska kroppen förlorar i 

realitet, och dessa dagar rör han sig lättare på ett andligt plan även om olyckor och misstag i 

yrkesutövningen är vanligare (s. 209f). Och så, på den allra sista sidan av sina anteckningar 

berättar Venator hur han strax före avresan 

 

intensiv vor dem Spiegel gearbeitet. Dabei gelang mir, was ich immer erträumt hatte: die 

vollkommene Ablösung von der physischen Existenz. Ich sah mich im Spiegel als 

übersinnlichen Freier – – – mich selbst, der ihm konfrontiert war, als sein flüchtiges 

Spiegelbild. Zwischen uns brannte, wie immer, eine Kerze; ich verneigte mich über ihr, 

bis die Flamme meine Stirn versengte; ich sah die Verletzung, doch ich fühlte nicht den 

Schmerz. (s. 377) 

 

intensivt bearbetat mig själv framför spegeln. Därvid lyckades jag med något jag alltid 

drömt om: det fullständiga avskiljandet av den fysiska existensen. Jag såg mig själv i 

spegeln som den översinnligt frie – – – och mig själv, som stod öga mot öga mot honom, 
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som hans flyktiga spegelbild. Mellan oss brann, som alltid, ett ljus; jag böjde mig ner 

över det, till dess lågan svedde min panna; jag såg skadan, men smärtan kände jag inte. (s. 

376) 

 

Hans kollega hittar honom naken, avsvimmad på golvet och lyckas efter en lång stund få liv i 

honom. ”Wäre nicht das Stigma auf meiner Stirn geblieben, so hätte ich zu träumen gewähnt.” 

(ibid.) (”Hade inte stigmat varit kvar på min panna, skulle jag ha trott jag hade drömt.” [s. 

376]) 

Först i den fullkomliga upplösningen av den fysiska existensen uppnår Venator således 

den frihet han eftersträvat. Detta illustrerar på ett konkret plan det anarkiska projektets 

omöjlighet i en sinnlig värld av på en gång individer och individlös massa, men än mer är det 

ett tecken på biomaktens vertikala totalitet. Endast genom att fullständigt upplösa kroppen, 

det kroppsliga, endast genom att befria sig från det bihang av biomassa som utgör det reella 

livet blir individen verkligt fri i biomaktsamhället – och detta just genom att upphöra att vara 

en enskild individ. Jag ska återkomma till denna händelse när jag talar om den metafysiska 

makten, men redan här bör konstateras omöjligheten i den ”personliga friheten”, för att inte 

tala om den personliga makten. Faktum är att uttrycket ’personlig makt’ är en oxymoron i ett 

samhälle genomsyrat av biopolitiska praktiker och överallt ingripande befolkningstuktan, den 

dubbla logik som med ena handen uppmuntrar till individualism och skänker verktyg därför 

och med den andra bedriver sina massifierande nyttomaximeringspraktiker. En sorts omni-

potent kontrollinstans för den enskilt hjälplösa kroppen, individualiseringshetsens avindivid-

ueringsfunktion.  

Slutligen kan angående Venator nämnas något kort om hans intersektionella belägenhet, 

vilken dock dessvärre inte låter sig prövas på något djupare plan. Som sagt vet vi att han är 

man, strax under de trettio, av allt att döma vit och tillhörande en utbildad men inte särskilt 

ekonomiskt framgångsrik medelklass (vilket dock inte säger mycket då samtliga i Eumeswil 

beskrivs som medelklass). Som framgår uppträder här intersektionalitetens prioritetsproblem, 

och en rad andra faktorer om vilka vi inte erbjuds någon information går förlorade.  

Utan att kunna ge mig in på vithetskritiska studier och en mer avancerad diskussion 

kring begreppet ’vithet’ kan en vithetsnorm med en viss begreppslig flexibilitet beläggas i 

Eumeswil – vi vet åtminstone såpass mycket som att ljusare hudfärger prioriteras då män med 

makt gifter sig – men hur eller ens om detta de facto påverkat Venator personligen är omöjligt 

att med säkerhet uttala sig om. Inte heller kan hans heteronormativa könstillhörighet anföras 

som ett exempel på något specifikt biopolitiskt. Den enskilt viktigaste uppgift vi har att tillgå 
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är betydelsen av hans närhet till Kondoren. Att Venator tillhör en ytterst privilegierad grupp är 

under alla omständigheter tydligt, vilket inte minst hans möjligheter att införskaffa vapen, 

något silverphonophoren möjliggör, samt ägna sin fritid åt något så avancerat som ett eget 

litet survivalist-projekt tyder på. Mer än så är dock svårt att fastslå, dels på grund av de 

knapphändiga uppgifterna om de sociokulturella strukturerna i Eumeswil, i synnerhet bland 

befolkningen i gemen, dels på grund av Venators totala ointresse för ämnet, i sig en indikation 

på en tillräckligt bekväm samhällsposition för att inte behöva besvära sig med sådana frågor. 

Genom att han är inkluderad i normen blir eventuella samhällsorättvisor och strukturella 

skiktningar oviktiga utifrån Venators perspektiv. Kanske är just den intersektionella osynlig-

heten i Eumeswil det mest talande av allt.  

Ytterligare en handfull karaktärer kan vara förtjänta av fallstudier för att närmare belysa 

biopolitikens intersektionella verkningar i texten. Av utrymmesskäl kan inte alla avhandlas 

och dessutom saknas i många fall relevanta uppgifter, så är det exempelvis anmärkningsvärt 

att vi om de för Venator mest avgörande personerna inte känner till mer än deras kön (män) 

och en ungefärlig ålder (gammal, ung, medelålders etc.). Nedan följer hursomhelst några 

belysande axplock. 

Venators två närmsta medarbetare på kasbahn, med vilka han har att rycka ut till 

försvarsställningen i händelse av alarm, är den överviktige kinesen Kung, vars egentliga namn 

sägs vara mycket längre men av kollegorna endast kallas detta, och libanesen Nebek, en 

aggressiv ung man (s. 105). I sitt cyniska värderande av deras stridsförmåga slår Venator fast 

att Kung är en bekväm livsnjutare och Nebek en stram men oberäknelig krigare, och 

reflekterar vidare över hur han i en nödsituation eventuellt kan komma att behöva ta dem av 

daga för att rädda sig själv, en tanke han vid upprepade tillfällen återkommer till (s. 217). 

Kung beskrivs genomgående på ett exotiserande vis och sägs dofta främmande (s. 281). 

Vidare sätts hans personlighetsdrag i konstant relation till hans kinesiska härkomst när de inte 

rentav tillskrivs den (s. 285), och Kung själv refererar till invånarna i Eumeswil, sådana som 

Venator, som ”Mediterranen” (s. 282). Kung tjänar härigenom som ett tydligt exempel på 

föreliggande, i vissa avseenden latenta rasistiska strukturer, vilka dock inte materialiseras i 

konkret förtryck eller vulgärrasism, men väl upprätthåller en distinktion mellan invånarna i 

Eumeswil och de Andra.
102

 Denna upplevelse av särskildhet reproduceras rentav av Kung 

själv, som inte verkar ha några ambitioner att bli en av ”die Mediterranen”, de på svenska så 

träffande ’medelhavarna’.
103

  

                                                
102 Jfr. Foucault, ”Samhället måste försvaras”, s. 230ff.  
103 Hos Matz helt enkelt ”mediterranerna” (s. 281).  
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Nebek å sin sida är född i Libanon och studerade ursprungligen där innan han inträdde 

som orientalist hos Vigo. Han är enligt Venators bedömning lättbegriplig i sin våldsamhet 

men utgör ett störningsmoment i det att han ivrigt försöker få tillgång till hans Luminar, en 

form av datorliknande och för kasbahn exklusiv maskin vid vilken Venator bedriver sina 

historiska studier (s. 286). Hursomhelst har Nebek i egenskap av docent tillgång till det Stora 

Luminariet, efter vad det verkar en mer allmän databas, och skryter genom antydningar om att 

han beviljats audiens hos khanen, oklart vilken, samt ridit med denne i täten tillsammans med 

”den Mignons und der Leibwache” (s. 288) (”mignongerna och livvakten” [s. 286]). Vad som 

särskiljer Nebek från verkets övriga karaktärer är den ingående beskrivning som ges av hans 

fysionomi. Han är av normallängd och välvuxen, bredaxlad med slank midja, är proper och 

extremt renlig, har ljust hår som dock inte är så blont som han själv skulle önska, är ständigt 

noggrant rakad trots sin svaga skäggväxt och har ett blekt ansikte med ljusblå ögon, vilka har 

en stundtals ”sarmatisk skärpa” (s. 289). Detta är en uppseendeväckande detaljrikedom för en 

annars så stramt återhållsam – vad gäller beskrivningar – roman som Eumeswil men verkar 

underligt nog inte antyda något särskilt. Det mest anmärkningsvärda faktum vi kan ta tillvara 

på är att Nebek precis som Kung definieras utifrån någon form av kulturell autenticitets-

föreställning, som omnämnandet av hans ”sarmatiska” blicksskärpa påvisar.  

Emellertid ges Nebek också mer utrymme i berättelsen än Kung. Vi får veta att han i 

Libanon haft en hustru vilken dock tidigare varit gift och redan har en son. När Nebek träffar 

familjen för första gången presenteras sonen som kvinnans yngre bror och sanningen 

framkommer först långt senare, vilket Nebek bekänner inför Venator under ett förtroligt och 

tämligen berusat samtal (s. 290ff). Nebek överväger att döda sin hustru, sin ”Täubchen”, ”lilla 

duva”, men Venator avråder honom och istället återvänder Nebek till Libanon dit hans ”lilla 

duva” flytt och börjar utpressa och utnyttja hennes änka till mor (s. 295f). Efter ytterligare ett 

par vändor slutar historien med att Venator hjälper Nebek att slutgiltigt separera och skicka 

hem ”den lilla duvan”, där hon inom kort begår självmord (s. 299). Vi får dock under 

återgivandet av detta händelseförlopp reda på en rad intressanta detaljer. Till att börja med 

nämner Venator i förbifarten att han har medlen att ordna för ”duvans” hemresa. Vidare 

framkommer att Nebek, då hans och ”duvans” gemensamma barn dör beviljas tjänsteledigt, 

vilket visar på de ändå grundläggande humana anställningsvillkoren på kasbahn, och att flyga 

till Beirut tycks inte vara något problem, vilket säger åtminstone något om det geopolitiska 

läget i Eumeswils värld (s. 293). Därtill får vi, utöver en summarisk beskrivning av Beirut (s. 

292) – den enda konkreta ort utanför Eumeswil som över huvud taget skildras – veta att 

universiteten och instituten i Eumeswil bedriver visst akademiskt samarbete med lärosäten i 
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andra länder (s. 293). Detta antyder utöver en viss politiskt-global stabilitet åtminstone en 

grad av transkulturella eller kanske snarare transregionala kooperationsmöjligheter, vilket å 

ena sidan styrker den bild som målas upp av en globaliserad och multikulturell värld, å andra 

sidan motsäger den genom det fortsatt exotiserande språk som präglar skildringen av Beirut 

och utlänningar. Återigen kan fastslås att talet om nivellering och uppluckring i Eumeswil är 

starkt överdrivet och att en hel mängd essentialistiska förförståelser består. Vi får således inte 

acceptera Venators utsagor om (om)världen prima facie; romanen blottar ständigt nya själv-

emotsägelser och en inre instabilitet.  

En tredje kollega till Venator och den dubbla kriminalhistoria han ger upphov till kan 

nämnas. Det rör sig om en assistent till Venator, norrmannen Knut Dalin, en efter Venators 

ord oberäknelig kemistudent som på något sätt passerat genom maskorna i psykologernas nät 

och genom sin farliga personlighet utgör ett säkerhetshot. Venator spekulerar om att det 

faktum att han tog sig igenom psyktesterna inför anställningen på kasbahn sannolikt har att 

göra med hans vackra yttre, något som värdesätts högt på klippborgen (s. 217). Lika mycket 

som om Nebeks utseende får vi inte veta om Dalins, men hans ögonfärg är ”das blasse 

Stahlblau der Fjorde” (s. 218) (”fjordarnas bleka stålblå” [s. 219]). Via Bruno känner Venator 

till att Dalin sysslar med såväl sprängmedel som droger (ibid.), och under samspråk berättar 

Dalin om sitt intresse för och teori angående det perfekta brottet (s. 219). Enligt Venators 

typologi hör denne norrman till anarko-nihilisterna, vilka som typ inte är att förväxla med 

socialrevolutionären, då anarko-nihilistens avsky riktar sig inte mot det partikulära utan mot 

ordningen över huvud taget; anarko-nihilistens glädjeämne är den meningslösa destruktionen 

(s. 224). Därtill utgör Dalin något av en cynisk spegelbild till Venator emedan också han 

inrättat sin experimentkammare i en övergiven bunker vid Sus (s. 222). Venators ekologiska 

sinnelag kommer till uttryck då han visserligen retsamt råder Dalin att använda sina 

kemikunskaper till att göra något åt de stora soptipparna och förorenade stränderna i världen, 

förslagsvis genom framtagandet av bakterier vilka livnär sig på olja och gummi, något 

kollegan naturligtvis slår ifrån sig (s. 223). 

Den fjordblåögde norrmannens öde beseglas något oväntat. Attila, Kondorens vänstra 

hand, förmår den berömde advokaten Sebastian Carnex – en man vars ”Urteilskraft im Stich 

ließ, wenn es um den Profit ging; das hatte er mit fast allen Bürgern von Eumeswil gemein” 

(s. 256) (”omdöme lämnade honom i sticket när det var fråga om profit; det draget hade han 

gemensamt med nästan alla medborgare i Eumeswil” [s. 256]) – att anta en sträng diet 

kombinerad med långa barfotastrandpromenader, illustrativt för makthavarnas makutövnings-

räckvidd på det individuella planet. Attila styr här Carnex’ livsmiljö och näringsintag på ett 
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oerhört direkt sätt och införlivar honom därigenom närmare i biopolitikens vertikala utform-

ningar och bestämmandeanspråk (s. 253). Under dessa promenader plägar Carnex lägga sig 

att sova en stund och får under dessa tupplurer upprepade gånger sin portfölj stulen, med den 

följden att han låter aptera en bomb i väskan – Venator noterar i förbifarten och med en 

saklighet som antyder sakens självklarhet att alla advokater i Eumeswil har kontakter inom 

den undre världen (s. 254f). När väskan återigen blir stulen detonerar Carnex sprängladd-

ningen och tjuven, som visar sig vara Dalin, dödas. Efteråt skryter Carnex oförsiktigt om 

dådet och arresteras (s. 255f). Makthavarna på kasbahn intresserar sig flitigt för fallet och 

dödsstraff föreslås som lämpligt (s. 256). Allmänheten hyser dock viss sympati för Carnex, 

som därtill är avlägset släkt med Kondoren, något som ytligt sett talar till hans fördel men i 

praktiken gör det viktigare för kasbahn att avrätta honom för att undvika anklagelser om 

nepotism (s. 258).  

Men rättsfallet flyter samman med ett annat. En serievåldtäktsman härjar i staden och 

angriper ensamma kvinnor – från alla tänkbara samhällsskikt, som Venator påpekar i strid 

med det uppmålade klasslösa samhället (ibid.). När en bondkvinna hittas ihjälstucken utbreder 

sig allmän skräck och får till konsekvens att kvinnor slutar gå ut ensamma. Polisens arbete 

leder ingenvart till dess en ”zierliche Koreanerin” (”näpen liten koreanska” [s. 259]), polisen 

Kun-San, använder sig själv som lockbete och drar till sig våldtäktsmannen genom sin 

”fjärranöstliga gång” (s. 258f). Försöket lyckas och våldtäktsmannen, i själva verket 

våldtäktsmännen, överfaller henne. Den ene dödas av Kun-San och den andre skadas och 

grips (s. 259f). Gärningsmännen visar sig vara två ”postiljoner”, vilket är den av Kondoren 

instiftade beteckningen – Kondoren anges ha en svaghet för tjusiga titlar – på stalldrängar, 

och staden har nu två uppmärksammade rättsfall att förhålla sig till. Under tiden uppstår livlig 

allmän debatt och Kun-San hyllas som hjälte medan den överlevande våldtäktsmannen 

näranog lynchas (s. 260). I valet mellan vem som ska avrättas – makthavarna föredrar att inte 

avrätta alltför många och inte alltför ofta – faller lotten på Carnex då dennes döds funktion 

som exempel på statens rättssäkerhet väger tyngre än den simple våldsbrottslingens öde; 

därtill kommer att Carnex införskaffade sig sprängmedel, en försvårande omständighet. 

Förvisso döms även våldtäktsmannen till döden men benådas och förpassas till fångöarna 

utanför kusten, ett vanligt förekommande öde för brottslingar (s. 262). En inverterad klass-

hierarki uppenbarar sig här: Carnex var välbeställd advokat, våldtäktsmannen proletär. Just 

för att kunna upprätthålla skenet av jämställdhet och rättvisa måste statsapparaten ingripa till 

förmån för den fattige i dessa sammanhang. 
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En rad andra karaktärer hade givetvis än tydligare kunnat illustrera de intersektionella 

effekterna av biopolitikens utövande i Eumeswil, men jag väljer att nöja mig härmed för att 

inte förlora mig i alltför stor detaljrikedom, en detaljrikedom som faktiskt riskerar att verka 

förblindande enligt den gamla principen att inte se skogen för alla träd. Många karaktärer, inte 

minst de politiska makthavarna och Venators lärare Vigo och Bruno kommer jag att återvända 

till senare. Här förtjänar bara en handfull att nämnas i högst summariska ordalag: anarkisten 

och hamnarbetaren Luigi Grongo som springer diverse ärenden åt Venator och således belyser 

protagonistens inflytelserika samhällsställning (s. 328); den tidigare nämnda pianolärarinnan 

signora Ricci från Smyrna (”Griechin, Libanesin, Jüdin? – die Stadt ist ein Mischkessel”, s. 

358) (”grekiska? libanesiska? judinna? – den staden är ett blandningsbål” [s. 355]); Zerrwick, 

anarkist och redaktör för Zaunkönig, stadens mest inflytelserika oppositionella tidning (s. 

159ff); akademikern Rosner som mitt i natten kallas till kasbahn för att på Kondorens 

anmodan hålla ett improviserat föredrag om rov- och asfåglar (s. 170ff); och ytterligare en 

akademiker, Kessmüller, ”ein kahler Schwuler” (”en flintskallig homosexuell” [s. 30]) som 

avundsjukt och maktlystet bevakar Vigos framgångar (s. 30).
104

  

Utifrån alla dessa exempel kan hursomhelst en bild av hur biopolitiken drabbar folk 

intersektionellt målas upp, liksom det med grund i dem går att dra vissa slutsatser angående 

biomaktens konfiguration i Eumeswil. 

Inledningsvis kan konstateras att Foucaults förståelse av rasismen som en cesur i det 

mänskligt-biologiska livet kontinuum inte är direkt applicerbar på Eumeswil, eller snarare 

passé enligt de förutsättningar som råder i romanen.
105

 Även om det skildrade samhället inte 

alls är så egalitärt som bokens berättare vill låta påskina och alltjämt genomsyras av betyd-

ande rasistiska strukturer finns inget tal om statligt institutionaliserad rasism. Vare sig någon 

yttre eller inre fiende målas upp som det hot inför vilket invånarna i Eumeswil måste sluta 

samman och deras existens definieras inte genom konkurrens eller strid med andra kollektiv, 

snarare tvärtom. Rasismen som ett svar på den i teorin livsalstrande biomaktens i praktiken 

destruktiva, dödande tendenser är således inte aktuellt. Inte heller har vi några entydiga belägg 

för att den rasism som förekommer nödvändigtvis fungerar dödande enligt Foucaults 

utvidgade definition av begreppet, i vilken inte endast omedelbart avdagatagande utan också 

riskutsättandet eller den politiska uteslutningen av vissa grupper ingår. Detta ger enligt 

                                                
104

 Passagen där bland andra denne nämns brukar ofta läsas som en förtäckt kritik av Jüngers (litterära) kritiker. 

För en som arbetar med Foucaults texter är det givetvis anmärkningsvärt när en flintskallig, homosexuell 

akademiker (strikt talat säger Venator ”en skallig bög”, till skillnad från Matz’ mer tillrättalagda översättning) 

dyker upp i texten på detta vis. Foucault var naturligtvis inte Jünger obekant, men att det skulle röra sig om ett 

nidporträtt håller jag för högst osannolikt och inga indikationer talar därför.  
105 Foucault, ”Samhället måste försvaras”, s. 229ff. 
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Foucault i ”Samhället måste försvaras” upphov till stora svårigheter för biomakten, vilken nu 

måste finna nya utvägar för rättfärdigande av rätten att döda och låta leva efter behag.
106

 Utan 

en rasism i förening med en massifierande maktteknologi återstår att finna nya metoder för 

befolkningskontroll. 

I sann, biopolitisk anda verkar inte enskilda individer – annat än vid uppmärksammade 

rättsfall, vilkas funktion dock är offentlig – intressera makten nämnvärt, varför biopolitiken i 

avsaknad av en institutionaliserad rasism av allt att döma inriktat sina regerandepraktiker på 

bedrägeriets och illusionens fält, inte minst genom förespeglandet av en verklighet i vilken 

”Beschnittene und Unbeschnittene, Weiße, Gelbe und Neger, Reiche und Arme” (s. 75) 

(”omskurna och oomskurna, vita, gula och negrer, rika och fattiga” [s. 72]) deltar i samhället 

på samma villkor och där allt i slutändan handlar om personlig, kortsiktig och till intet 

förpliktigande hedonism. 

Den vertikala maktens möjligheter att ingripa i befolkningens liv blir därigenom 

närmast total, även om Kondoren är intelligent nog att låta skenet göra sitt under det han själv 

bekvämt lutar sig tillbaka; behovet av aktiva ingripanden i samhället är ytterst litet. 

Regerandepraktiken präglas av ett stort mått laissez-faire, och som vi sett har denna letargiska 

inställning, döljande ett oerhört makt- och nyttoanspråk, enligt Foucault varit intimt 

förknippad med såväl biopolitikens som liberalismens födelse och framväxt. På sätt och vis 

representerar Kondoren en upplyst despot (eller tyrann, för att bibehålla Venators term-

inologi) styrande över ett i stort sett självreglerande marknadssamhälle. I Eumeswil tar folket 

inte längre till gatan för idéer; för något sådant krävs att matpriserna höjs eller att ett idrotts-

evenemang urartar i kravaller (s. 73). Så länge makten tillgodoser dessa behov och tillåter ett 

tillräckligt stort mått av frihet för det värsta motståndet att pysa ut kan tryckkokaren utan 

problem bevaras intakt; så länge de materiella och vissa ytligt andliga behov tillfredställs 

består den lugna ordningen. Samtidigt består också den massiva övervakningen och en viss 

paranoia på kasbahn. En ”Palastrevolution, eine Militärrevolte sind jederzeit möglich” 

(”palatsrevolution, en militärrevolt, är möjlig när som helst” [s. 128]), och då såväl polisen 

som vissa privatpersoner förvarar omfattande listor och kartotek över intressanta (läs: 

suspekta) individer kan en i Eumeswil inte vara nog försiktig (s. 130). 

Oaktat denna idémässiga förstelning hos folket, hur ser möjligheterna ut för enskilda 

individer att påverka samhället eller resa sig mot makten? Venator erbjuder i en teoretiskt 

hållen passage sin syn på saken: 

                                                
106 Ibid., s. 237.  
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Die Egalisierung und der Kultus kollektiver Ideen schließen die Macht des Einzelnen 

nicht aus. Im Gegenteil: in ihm konzentriert sich das Wunschbild der Millionen wie im 

Brennpunkt eines Hohlspiegels. Er wird ihr Mime, ihr Tragöde; sein Theater ist die Welt. 

Er kann titanische Pläne entwerfen, sei es zum Gemeinwohl oder zum eigenen Genuß. Sie 

strömen herbei, um für ihn zu kärrnern, zu fechten, unterzugehen. Nero läßt, um sein 

Goldenes Haus zu bauen, einen Teil von Rom einreißen, die Landenge von Korinth 

durchstechen – beides Werke, die er nicht vollendete.  (s. 232) 

 

Egaliseringen samt kulten av kollektiva idéer utesluter inte den enskildes makt. Tvärtom: 

I honom koncentreras millionernas önskebild som i brännpunkten av en konkav spegel. 

Han blir deras mim, deras tragedi; hans teater är världen. Han kan dra upp titaniska 

planer, vare sig [sic] till det allmänna bästa eller till egen njutning. Människomassorna 

strömma [sic] förbi, för att forsla, kämpa, gå under för honom. För att kunna uppföra sitt 

Gyllene hus lät Nero demolera en del av Rom, och han lät genombryta Korintiska näset – 

bådadera verk han aldrig fullbordade. (s. 233) 

 

Dessvärre för Venator är som sagt de stora, kollektivistiska eller kollektiva idéernas tid förbi 

och förekommande grymhet till trots är Kondoren ingen Nero. När den enskilde berövas den 

idémässiga förutsättningen till förändring, när föreställningen om en möjlig revolution, en ny 

värld eller för den delen starka, attraherande individer försvinner ur tankevärlden har folkets – 

befolkningens – pacificering nått sin höjdpunkt. Inte genom sin nöjdhet utan genom sin totala 

idétorka, sin brist på tankar, har befolkningen omvandlats till fogligast tänkbara massa, och en 

folklig revolt är därigenom inte bara osannolik eller ens omöjlig i Eumeswil, den är bokstav-

ligen otänkbar.  

Avslutningsvis kan angående den personliga maktens konfigurationer i Eumeswil sägas 

att den i praktiken är totalt obefintlig, även om varje individ – kanske bör en snarare skriva 

varje enskilt mänskligt exemplar – alltjämt i teorin utgör ett näste eller ett komplex av intrikat 

verkande maktcentra i ständig interaktion med övriga, i praktiken lika menlösa maktcentra. 

Alla kan döda alla, men kapaciteten att döda flest ligger innesluten i ett fåtals händer. För de 

flesta existerar över huvud taget inga problem i denna maktdisproportion, det är en ickefråga. 

Inte heller anarken kan erbjuda något reellt alternativ till denna alltomfattande biomakt, som i 

sig inte är bunden till Kondoren eller ens till kasbahn utan till det beständiga i regerande-

praktikernas själva utformning. Venator är själv medveten om detta och påpekar gång på gång 

att ett störtande av tyrannväldet endast skulle förändra våldets karaktär eller synlighet, inte 
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våldet som sådant (se exempelvis s. 92). Biopolitikens intersektionella förgreningar blir 

därigenom en fråga om grader av subtilitet snarare än mer eller mindre omedelbart förtryck. 

Befolkningen drabbas förvisso på olika vis av de förhärskande maktstrukturerna i samhället, 

men i grund och botten är dess, befolkningens, gemensamma boskapsöde dess utmärkande 

och över alla individuerande egenskaper gripande kännetecken. Den deprimerande sanningen 

är att det inte finns något sätt att som individ, oavsett din intersektionella positionering och 

identitet, göra motstånd mot en makt och en överideologi som i sin regerandepraktik inte tar 

hänsyn till, inte ser individer. Det osynliga kan aldrig uppenbaras i världen.  

Så kommer det sig att ingen i Eumeswil står i begrepp till substantiell förändring, 

varken den stora massan som ständigt föses runt efter miljöbetingelsernas utformning eller 

anarken som i slutändan går under på grund av en fundamental, existentiell otillräcklighet. 

Maktsfärernas ihålighet och maktvävens maskor gör att alla faller igenom, alla förvandlas till 

skenindivider för vilka i verkligheten ingripande agens är obegriplig. Alla subversiva projekt 

är dömda att misslyckas inom ramen för en maktdiskurs som omslutit varje enskild partikel av 

och varje upptänklig potential i en ständigt mer nihilistisk värld. Av detta följer att makt-

havarna är lika maktlösa som medborgarna, att deras maktutövande baseras på en princip som 

föregriper och övergår dem. Och med detta har vi kommit fram till maktens individuella 

uttryck, Kondoren, och den punkt där detta övergår i det politiska.   
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Den politiska makten 

Som jag nämnt flyter undersökningens rubriksättningars ämnen samman med varandra i 

många avseenden. Att jag behandlar Kondorens och övriga makthavares personliga makt i 

just detta avsnitt har att göra med deras intima koppling till – på många sätt förkroppsligande 

av – den politiska biomakten i Eumeswil. Den politiska makten sådan den framträder i 

romanen kan dock inte reduceras till enskilda individer, även om Eumeswil uppvisar ett 

utpräglat totalitärt och diktatoriskt politiskt system. I det följande kommer jag således att ägna 

mig dels åt en analys av de specifika makthavarnas roll och ställning, dels åt det politiska som 

fenomen, hur biomakten i Eumeswil konfigureras institutionellt, hur den verkar och på vem, 

samt hur en biopolitisk förståelse av maktpolitiken i romanen möjliggör nya läsningar av den. 

Angående det politiska som sådant har Weilmeier belyst hur Schmitts idéer om ”det 

politiska” influerat Jünger överlag, och Schmitt själv uppträder i Eumeswil under pseudonym-

en Don Capisco.
107

 Schmitt tar i sitt politiska begrepp fasta på att politik inte längre kan anses 

synonymt med statsangelägenheter utan snarare utvecklats till ett finslipat väljande (och även 

skapande) av vänner och fiender – externa såväl som interna – inom en rad fält innefattande 

betydligt fler än de traditionellt politiska.
108

 I Eumeswil återkommer enligt Weilmeier en rad 

av Schmitts tankar, i synnerhet beklagandet av upplösningen av det klara politikbegreppet 

samt kritiken av liberalismen.
109

 Däremot ställer sig Weilmeier frågande kring huruvida det 

går att i Eumeswil se en politisk värld i Schmitts bemärkelse, då förmågan att skilja vän från 

fiende i stora drag verkar ha gått förlorad i den viljelösa stadsstaten.
110

 

Denna förståelse av det politiskas sfär som ett område för utdefiniering och skapande av 

motståndare är nyttig för förståelsen av biomaktens politiska utformning i romanen. Som vi 

sett i föregående avsnitt är den individuella självbestämmanderätten i Eumeswil i bästa fall en 

chimär – i den mån den inte är en ren otänkbarhet. Samtidigt understryker Venator att ett i alla 

fall materiellt gott liv är fullt möjligt i staden, men detta är snarast att betrakta som en eftergift 

från de politiska makthavarnas sida, som i illusionen om frihet ser den mest effektiva och 

totala av kontrollmekanismer. 

I grund och botten ser Venator bristen på politiskt engagemang och opposition i staden 

som ett naturligt uttryck för människans karaktär; folk i regel vill sköta sitt och inte riskera 

livet för någon abstrakt idé (s. 39f). Ändå finns det en mindre motståndsrörelse av anarkister i 

                                                
107 Weilmeier, s. 132.  
108 Ibid., s. 133.  
109 Ibid., s. 138ff. 
110 Ibid., s. 140.  
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Eumeswil, som dock är noga övervakad och, när ett attentat bedöms vara nära förestående, 

nedslås, såvida inte attentatet tillåts äga rum och därefter får tjäna som antipropaganda mot 

attentatsmännen (s. 41f).  Befolkningen i allmänhet håller sig dock till sina grundläggande, 

materiella behov, och går endast ut på gatan i protest vid matprishöjningar eller om kravaller 

uppstår i sportsammanhang (s. 73). När sådana upplopp trots allt bryter ut är polisens metod 

att låta folket bråka av sig tills de är trötta. Överlag arbetar statsmakten utifrån den klassiska 

bröd och skådespel-principen, och inom ramen för denna är inte minst teveunderhållning för 

massorna ett utmärkt pacificeringsmedel (s. 102).  Med eventuella inre oroligheter förhåller 

det sig ungefär likadant, och den effektiva kontrollapparaten, där skillnaden mellan polis och 

militär nästan helt suddats ut, kväser varje upprorstendens i dess linda genom subtila medel (s. 

103). Vi ser således något av en krafternas växelverkan, där det spontana upproret betraktas 

som något naturligt, en inre energi som emellanåt kan behöva förlösas men som i särskilda 

sammanhang där statsmakten känner sig på allvar hotad måste kväsas.  

Makthavarna i Eumeswil besvärar sig heller inte med moraliska omdömen kring invån-

arnas leverne och menar att denna laissez faire-inställning besparar dem en massa arbete. 

Domon själv, polischefen, formulerar saken sålunda: ”’Was einer im Bett oder auch im Stall 

treibt, is seine Sache; wir mengen uns nicht ein. […] Wir haben dann außer mit Grob-

kriminellen und Verrückten nur mit den Weltverbesserern zu schaffen, die noch gefährlicher 

sind.’” (s. 74) (”Vad någon har för sig i sängen eller i stallet, det är hans ensak; vi lägger oss 

inte i det. […] Förutom med de grovt kriminella och med de förryckta, har vi då inte att göra 

med andra än världsförbättrarna, som ju är ännu farligare.” [s. 72]) I linje med denna 

tillåtandeprincip förekommer allehanda suspekta krogar i staden (ibid.), och Latifah röker 

tillsynes obesvärat ”en joint” (s. 346). Likaså tolereras opiumhandeln, även om den är illegal, 

och gränserna mellan staden och kasbahn flyter synbarligen ihop då såväl den sistnämnda som 

den undre världen profiterar på dessa aktiviteter (s. 76); systemet är i det närmaste öppet 

korrupt (s. 334). Med cynisk liknöjdhet konstaterar Venator att en rad allmänt utbredda 

lagbrott – hit hör allt från hasardspel och drogkonsumtion till abort och pederasti – bemöts 

med välvilligt överseende men noggrant registreras, för att sedan, om en person av politiska 

skäl gjort sig misshaglig, vändas emot denne (s. 226f).  

Hotet från ”världsförbättrarna” tas således på allvar, samtidigt som de utgör en 

oumbärlig legitimering av den institutionella makten. Många av dem, inte minst många bland 

Venators fars vänner, känner sig uppenbarligen såpass hotade av säkerhetspolisen att de 

ständigt är redo att gå under jorden, för att vid ett senare tillfälle, när läget lugnat ned sig, 

dyka upp igen. Kondoren verkar dock inte ha någon ambition att minutiöst förfölja varenda 
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dissident (s. 121f). Civilbefolkningens konstanta fruktan verkar hursomhelst befogad, då 

omfattande listor förs över suspekta personer – och som suspekt beteende betecknas bland 

annat att inte emotta vissa ärebetygelser eller underlåta att hälsa på viktiga personer – inte 

bara av staten utan även av privatpersoner (s. 130).  Radiosändningar är noga övervakade, och 

som ovan nämnts tillåts oppositionella celler ”mogna” innan polismakten slår till (s. 145). För 

Venators del leder dessa förhållanden som visats till ett radikalt avståndstagande och en egen 

välplanerad tillflyktsort. Deltagande i den politiska världen håller han för enfaldigt (s. 337). 

Den politiska maktsfären och det politiska maktutövandet i Eumeswil är intressant att 

beakta ur två huvudsakliga aspekter. För det första kan den övergripande tillåtandeprincip 

som härskar i staden sättas i samband med vad Foucault säger om politikens utvidgning och 

omvandling till att handla om skapandet av en för befolkningen gynnsam levnadsmiljö där 

dess ekonomiska potential tillvaratas optimalt.
111

 Härmed uppstår en biopolitik vilken följer 

individen genom hela livet och vars vinstmaximerande inställning kräver tuktan av själva det 

biologiska.
112

 Privatlivets förmenta frihet framstår därför som en strategisk eftergift från de 

makthavandes sida med det kalkylerande syftet att hålla befolkningen i skick och därigenom 

(re)produktiv. Detta bekräftar mina slutsatser angående den individuella ’maktens’ omöjlighet 

i föregående kapitel. 

Anmärkningsvärt är förstås även vilka områden som betraktas som (o)problematiska. I 

Eumeswil är som synes drogbruk och dobbel jämförbart med abort och pederasti. Samtliga 

klassificeras som brott utan att för den skull beivras, vilket avslöjar en dubbelhet i de 

biopolitiska maktstrategiernas utformning. Å ena sidan är kontrollen total, å andra sidan är 

dess pretentioner högst begränsade. Några ingående försök att inordna den mänskliga kroppen 

i vad Foucault kallar ”anatomo-politiska discipliner” görs aldrig.
113

 Enligt Venator råder i 

staden ett för livsnjutare och intellektuella högst gynnsamt klimat, så länge de avhåller sig 

från allt som kan tolkas som opposition (s. 280). Viljan till absolut kontroll och en ovilja att 

genom våldsmonopolet utöva makt ger ett något schizofrent intryck men är fullkomligt 

logiskt med hänsyn till den djupgående nihilism som präglar Kondorens styre. Jag kommer att 

återvända till detta nedan, men för att begripliggöra kontrasten mellan den totala potentialen 

till våld och det ringa intresset för förverkligandet av denna potential måste detta nämnas då 

det är ett fundamentalt uttryck för den posthistoriska apati som framträder i romanen.  

                                                
111 För en mer utförlig redogörelse för Foucaults tankar, här mer specifikt hämtade ur Säkerhet, territorium, 

befolkning, hänvisar jag till metodavsnittet ovan. 
112 Foucault, Sexualitetens historia. Band 1: Viljan att veta, s. 140ff.  
113 Ibid., s. 140.  
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Med detta sagt delar jag inte helt Weilmeiers skepticism kring huruvida ett politiskt 

tillstånd i Schmitts bemärkelse faktiskt föreligger i Eumeswil. Statsmakten är som synes mån 

om att hålla befolkningen i skick genom subtilt verkande biopolitiska medel där själva icke-

handlingen gjorts till den mest aggressiva av praktiker, men det förekommer alltjämt ett vän- 

och fiendeskapande, dels genom de goda internationella relationerna till omkringliggande, 

större riken, dels genom det medvetna kultiverandet av det inre motståndet, vilket som visats 

inte bara tillåts utan indirekt uppmuntras få små utbrott emellanåt, varpå de oppositionellas 

egna aktioner och attentat kan användas emot dem. Det stämmer förvisso att någon entydigt 

utmålad inre fiende inte existerar, men blotta förekomsten av oppositionella nätverk, låt vara 

utan tydlig ideologisk grund, är tillräckligt för att såväl internt som externt motivera 

härskarnas biopolitiska åtgärder. Som tidigare framgått har kasbahn synbarligen inte valt den 

sedvanliga legitimerandestrategin institutionell rasism, och i det av Foucault påpekade 

tomrummet i jakt på en enande fiende som därmed uppstår har hotbilden omvandlats till en 

ytterst vag men i gengäld ständigt närvarande föreställning om underjordiska celler av oklar 

natur. På så vis består vän/fiende-dikotomin, om än i blek och urvattnad form. 

Den andra beaktansvärda aspekten av den förda biopolitiken i Eumeswil berör rätten till 

kroppen. Av vad som framgått befinner sig de mänskliga kropparna i staden under konstant 

övervakning och utsätts för diskret präglande i syfte att skapa tjänstvilliga och liknöjda 

medborgare, men mer intressant är ovan nämnda likställande av å ena sidan rekreationella 

aktiviteter och å andra sidan sexuellt-biologiska dito. I ett samhälle där opiumrökning 

befinner sig på samma juridiska nivå som abort och pederasti
114

 är gränserna mellan det 

privata och det offentliga (läs: som är föremål för statlig tillsyn) utsuddade. Till detta kommer 

att även gränserna mellan juridiskt och moraliskt tolererat är stadda i upplösning; att någon 

gör något betyder i Eumeswil vare sig det ena eller det andra så länge personen ifråga inte 

utgör ett hot mot den politiska makten.    

Av detta kan en dra slutsatsen att ledorden för Kondoren och hans närmaste är stabilitet 

och profit. Befolkningen behöver knappast placeras i arbetsläger för att exploateras maximalt 

då frihetens sken är nog för att hålla den produktiv, samtidigt som den endast undantagsvis 

tillämpade lagen tjänar som ett effektivt maktmedel för att hålla den i schack. ’Gör vad ni vill, 

så länge ni inte gör vad ni vill’, skulle den paradoxala metoden kunna summeras i ett motto. 

Invånarna i Eumeswil lever under det ständiga hotet om oväntad och godtycklig repression; 

                                                
114 Exakt vad som avses med pederasti, om det rör sig om en homofobisk sammankoppling mellan pederasti och 

homosexualitet, eller om pedofili, förblir oklart. Kessmüllers tillsynes öppna homosexualitet parat med hans 

höga ställning talar åtminstone för att homosexualitet inte är aggressivt förföljt (s. 30). 
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ingen är någonsin explicit hotad, inte ens om hen begår lagöverträdelser (så länge det inte rör 

sig om rena våldsbrott), och detta konstanta men subtila förtryck tycks vara den mest effektiva 

regeringspraktiken. I ett öppet auktoritärt och strängt moraliserande system kan motstånd gro, 

medan det i tillåtandeprincipens maktsfär renderas harmlöst emedan dess effekter aldrig kan 

eller tillåts växa sig omfattande nog. Biomakten konfigureras alltså via institutioner, främst 

den militariserade polisen, till en biopolitisk maktapparat med total tillgång till befolkningens 

på pappret icke-reglerade produktionskraft. Eumeswil är den biopolitiska utopin själv. 

Angående repression och i vilken utsträckning staten – vars exakta omfång vi aldrig får 

några goda uppgifter om; några myndigheter utöver polisen nämns över huvud taget inte – 

ägnar sig åt aktiva ingripanden i invånarnas förehavanden kan två belysande exempel vara på 

sin plats. 

Det första gäller Eumeswils ledande oppositionella tidning, Zaunkönig (Gärdsmygen, 

den harmlösa fågelarten utgör givetvis en motsats till asfågeln Kondoren). Att tidskriften alls 

tillåts existera beror ironiskt nog på det faktum att den underlättar registrering av dissidenter: 

”Ein Stückchen Zucker, und die Fliegen versammeln sich zum Schmaus.” (s. 131) (”En 

sockerbit, och flugorna samlas till kalas.” [s. 129]) Prenumeranterna är således noga över-

vakade och få till antalet, men Zaunkönig är vida spridd och läses av ”alla” (ibid.). Tidningens 

symboliska betydelse och användbarhet för kasbahn illustreras av att det i förhållningsorderna 

för silverphonophorbärare ingår att de, om de vid rött larm befinner sig i själva staden, 

förväntas köpa ett exemplar, riva isär det och lämna det i närmsta korsning. Därigenom 

signaleras till allmänheten att regimtrogna finns mitt ibland dem (s. 158). Venator betraktar 

tidningens redaktör, Zerrwick, som en utpräglad opportunist och menar att ”er gehört zum 

Gefolge des Machthabers und verschwindet mit ihm. Er verbirgt sich im Gefieder des 

Condors und erhofft den Augenblick, da er ihn überfliegen kann” (s. 160) (”han ingår ju själv 

i makthavarens följe och försvinner med honom. Han gömmer sig bland Kondorens fjädrar, 

och ser hoppfullt fram mot det ögonblick då han kan flyga över honom.” [s. 160]). Kondorens 

tolerans gentemot Zerrwick har förstås sina gränser, men denne är även av sina motståndare 

en erkänt skicklig journalist och läses rentav med njutning på kasbahn. Samtidigt anar 

Venator att Zerrwick vid en politisk omvälvning troligen, åtminstone för en tid, skulle tillhöra 

den nya maktordningen (s. 162). 

I ett nummer av Zaunkönig låter Zerrwick under genomskinlig pseudonym trycka en 

artikel om rovfåglar där örnen och falken, vilka fångar sina byten levande, ställs i positiv 

kontrast till asätaren gamen, i synnerhet ”die Neuweltgeier” (”gamarterna i Nya världen” [s. 

167]) – men kondoren som art utelämnas avsiktligt: ”Als echter Polemiker wußte Zerrwick, 
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daß man nicht besser unterstreichen kann als durch Auslassung.” (s 167) (”Som äkta politiker, 

visste Zerrwick att man inte kan understryka något bättre än genom att utelämna det.” [s. 

167])
115

 Även om Zaunkönig är en ”paradhäst” för Domon, det vill säga som ett intyg på hans 

storsinthet som polischef, är artikeln i fråga väl stark (s. 170). Skulle Domon få för sig att 

stänga ned tidningen skulle dock detta ske genom att sätta dit den för mottagande av mutor 

eller för utövande av utpressning, snarare än genom att på juridiskt riktig väg stämma den för 

förtal (s. 227). Det är alltså uppenbart att makthavarna inte drar sig för att tillgripa illegala 

metoder för att uppnå sina syften – vilka de nu är utöver bevarandet av den rena makten. 

Nyss nämnda artikel för oss in på det andra exemplet, som utgör en direkt respons på 

denna. De församlade på kasbahn låter nämligen efter läsningen omedelbart och mitt i natten 

– deras maktställning är synbarligen så total att de efter godtycke på detaljnivå kan diktera 

folks liv, vilket visats ovan angående advokaten Carnex – tillkalla professor Rosner, en 

ornitolog. Det faktum att uppdraget överlåts på ”Manuelo”, vilket visar att Kondoren vet om 

att han känner Rosner, låter Venator förstå ”wie genau ich durchleuchtet bin” (s. 170) (”hur 

noga genomlyst jag är” [s. 170]). Rosner infinner sig på bara en halvtimme. Domon tilltalar 

honom vänskapligt och hänvisar till Zaunkönig. Rosner slår ifrån sig med att ”Schundliteratur 

lese ich nicht” (”skräplitteratur läser jag inte” [s. 170]), vilket knappast lurar någon av de 

närvarande och snarast är att betrakta som en nödvändig formel, ett förtäckt nyspråk alla 

tvingas tala utan att för den skull på allvar låtsas. Noteras kan även att Rosner titulerar Domon 

”Exzellenz” (ibid.). Vad som därpå följer är en för romanen avgörande scen. 

Efter en av Venators utvikningar uppstyckad redogörelse för kadavrets förruttnelsepro-

cess (s. 170ff) försöker Rosner ”nobilisera” gamen, utan att fördenskull räkna den till asfåg-

larna, och brukar sig därvid av sitt samlade ornitologiska vetande (s. 175). Efter att först ha 

berättat om gamens imponerande vingspann och efter att ha antytt att fågeln ifråga visst jagar 

levande byte (s. 176), utsätts Rosner för följande förhör: 

 

Attila kam auf das Bild des gestrandeten Wales zurück: 

”Den kann er doch nicht allein bewältigen?” 

”Nein, aber er reißt ihn auf. Dann drängen Unmengen von Raben, Möven und 

niederen Geiern, auch von Landtieren heran.” 

”Man könnte also sagen: er lebt vom Leviathan?” 

Auf solche Spekulationen wollte Rosner sich nicht einlassen: 

                                                
115 Av någon anledning översätter Matz ”Polemiker” med ”politiker”.  
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”So könnte es ein Dichter ausdrücken. Ich glaube, dafür ist eher mein Kollege Vigo 

zuständig.” 

Attila ließ nicht locker: 

”Mythenbildende Kraft kann man ihm jedenfalls nicht abstreiten? Darüber müssen 

Sie von den Hochländern bis hinab nach Mexico City gehört haben.” (s. 177)   

 

Attila kom tillbaka till bilden med den strandade valen: 

”Den kan han väl ändå inte ta hand om ensam?” 

”Nej, men han fläker upp den. Sedan skockar sig ofantliga mängder korpar, måsar 

och lägre gamar, och även landdjur.” 

”Man skulle alltså kunna säga att han lever på Leviatan?” 

Sådana spekulationer ville Rosner inte ge sig in på: 

”Så skulle en diktare kunna uttrycka saken. Jag tror min kollega Vigo är mer 

kompetent härvidlag än jag.” 

Men Attila gav sig inte: 

”Mytbildande kraft kan väl ändå inte frånkännas honom? Det måste ni ha fått höra 

talas om ända från högfjällen och ner till Mexico City.” (s. 176f) 

 

Rosner klarar sig hursomhelst ur situationen utan förlägenhet (s. 180), och övergår till en 

anekdot om hur ursprungsbefolkningen i Peru, trots att de dyrkar kondoren – det är nu explicit 

tal om kondorer – och tillskriver den översinnliga egenskaper, offrar denna fågel på ett 

särskilt grymt och plågsamt vis (s. 181). I avslutningen på sitt framgångsrika tal lämnar 

Rosner naturvetenskapen och anför kondorens symboliska ställning och dess seger över den 

habsburgska örnen genom Benito Juárez’ beslut att låta arkebusera kejsaren Maximilian I av 

Mexiko 1867. Rosner lämnar kasbahn inte bara oskadd utan i triumf efter att ha lugnat 

makthavarna och ’tillbakavisat’ Zerrwicks artikel (s. 182). 

Dessa två exempel illustrerar inte enbart den totala kontroll som utövas över enskilda 

individer från makthavarnas sida – den individuella frihetens omöjlighet – utan även hur den 

enskilde medborgaren paradoxalt nog och oaktat hen står i opposition till den institutionella 

makten eller ej förhåller sig autonomt till denna och i sig hävdar en maktställning vars roll blir 

å ena sidan legitimerande för den hierarkiska makten (betänk Zaunkönigs funktion som alibi 

för makthavarnas välvillighet), å andra sidan medkonstituerande för dennas form, karaktär 

och utsträckning. Motkrafter som Zaunkönig testar maktens gränser och utövar trots sin totalt 

övervakade och på nåder givna situation en alldeles egen makt i egenskap av ledande opposit-

ionellt organ, medan opportunistiska individer som Rosner förmår stärka sin egen ställning 
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genom ett dynamiskt samspel med kasbahn i vilket den egna integriteten (här forskarhedern) 

hålls intakt. Vi kan således se hur den hierarkiskt och genom institutionerna verkande makten 

över det mänskliga livet i sig begränsas av de individuella uttrycken för detta, trots att dessa 

människor som ’individer’ är fullkomligt maktlösa i förhållande till det större planet. 

Biopolitikens område är återigen kategoriskt, aldrig specifikt, men just genom upphävandet av 

det specifika och förnekandet av den personliga agensens tänkbarhet uppstår små, små 

sprickor som inte enbart anarken vet att utnyttja – och genom detta utnyttjande föds själva den 

politik som är tänkt att reglera (ut)nyttjandet. 

 

* 

 

I likhet med hur Rosner tillkallas som expert efterskickas även Kondorens ekonomiske råd-

givare Scavo. Som så många andra prominenta politiska figurer i Eumeswil förblir professor 

Scavo diffus, men vi vet så mycket som att han ofta befinner sig i nattbaren, har en framträd-

ande offentlig roll och till och med super tillsammans med Kondoren (s. 193f, 196). Scavos 

valutateori är i grund och botten mycket enkel och bygger på ett tvåvalutesystem: en för cir-

kulation (pöbelns) och en för sparande (kasbahns). Genom den senare, makthavarnas stora 

valutareserver, skapas en motvikt mot de flyktiga pengar som passerar genom folkets händer 

(s. 194). Som nämnts är invånarna i Eumeswil konstant solventa tack vare phonophorerna, 

men denna teknologiska nivellering och detta allmänna ’välstånd’ leder enligt Venator till en 

skadlig förflackning: ”Hier in Eumeswil hat man den Eindruck, daß das System zuweilen 

einschläft und die stadt zu träumen beginnt.” (ibid.) (”Här i Eumeswil har man intrycket att 

systemet ibland slumrar till och att staden börjar drömma.” [s. 193]) Tillståndet är därför i en 

pervers mening sagolikt, enär det ekonomiska ’oberoendet’, ett ofta eftersträvat idealtillstånd, 

är uppnått men samtidigt bygger på en avancerad illusion om självständighet och frihet. Frihet 

att konsumera, givetvis, men knappast frihet från bankernas, det vill säga statens, grepp.  

Ekonomins funktion i staden är alltså främst att betrakta som ett styrmedel på subtil 

basis, ett sätt att genom en till välvilja och välstånd förklädd passivisering få befolkningen på 

bättre tankar än reformkrav och reell rättvisa. Vi har redan sett hur klasskillnaderna trots 

Venators påståenden förblir ett faktum och hur pengavana personer är väl sedda bland övriga 

medborgare (s. 175). Ekonomin har således upptagits i ”det politiska” i Schmitts bemärkelse 

och omvandlats till ett fält för skapande av vän-fiende-relationer, där dock alla som förhåller 

sig letargiskt ur makthavarnas synvinkel är att betrakta som ’vänner’. Weilmeier menar 

förvisso att redan kapaciteten till urskiljande gått förlorad i Eumeswil, men hävdar samtidigt 
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att romanen erbjuder en kritik av (den ekonomiska) liberalismen.
116

 Detta ska i det följande 

utredas närmare. 

Klart är att vad gäller de faktiska förhållandena i Eumeswil är det fria pengaflödet av 

större vikt än pressfriheten ”och andra postulat”, vilka enligt Domon ”gut und schön sind, für 

die man sich aber nichts kaufen kann” (”är nog så bra och fina att ha, men man kan inte köpa 

något för dem” [s. 188]). Venator är övertygad om att kombinationen av Domons två 

specialiteter, pengar och polis, är anledningen till Kondorens långvarighet vid makten (s. 

189). Den tillgängliga guldmängden är en av de frågor som upptar mest av makthavarnas tid 

och även tillåter dem att sitta tryggt på sin ställning. Domon låter göra efterforskningar kring 

hur mycket ”der einfache Mann” (”den enskilda människan” [s. 189])
117

 behöver för att vara 

tillfreds (s. 190). Venator skriver: 

 

Ein gewisser Überfluß wird nötig, wo sich die Ansprüche kultivieren oder, was 

nicht dasselbe ist, vergeistigen. Die Unzufriedenheit des geistigen Menschen ist noch 

gefärhrlicher als die des Hungrigen. Zwischen dem Gold und den Künsten besteht ein 

magischer Zusammenhang. Der private Überfluß sollte der musischen Existenz und dem 

gehobenen Handwerk bis zu Buchbindern und Köchen zugutkommen, der Überfluß des 

Staates hingegen auf das behagen der Massen, vor allem in Form von Spielen, gerichtet 

sein. Die Brotverteilung ist zu vermeiden; ihr sind selbst überflüssige Bauten 

vorzuziehen. Allerdings sollten es Kunstwerke sein; gerade das ist bei uns das Problem. 

(ibid.) 

 

Ett visst överflöd är behövligt, när anspråken kultiveras eller, vilket inte är 

detsamma, förandligas. De andliga människornas otillfredsställelse är ännu farligare än de 

hungrigas. Det råder ett magiskt sammanhang mellan guldet och konsterna. Det privata 

överflödet borde komma den musiska existensen och det högstämda hantverket till godo 

ända ner till bokbindarna och kockarna; statens överflöd, däremot, borde inriktas på att, 

framför allt genom spel, behaga massorna. Brödutdelning bör undvikas; till och med 

överflödiga byggnadsverk är att föredra. Under alla förhållanden bör de vara konstverk; 

just det är problemet här hos oss. (s. 189) 

 

En modifierad version av bröd och skådespel är således att rekommendera, och Venator anser 

att en stad utan rikedom är lika torftig som en utan fattigdom. Lyckligtvis besitter Eumeswil 

guldtillgångar bortom behov (ibid.). För egen del beklagar Venator förvisso inte den ”Beg-

                                                
116 Weilmeier, s. 138ff.  
117 Egentligen och mer ordagrant ”den enkle mannen”.  
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lückungscharakter” (”saliggörande karaktär” [s. 190]) politiken fått sedan gudarna försvunnit, 

men pekar samtidigt i en tydlig självemotsägelse på att det förr åtminstone fanns ”Tempel 

statt der Termitenarchitektur” (s. 191) (”tempel i stället för termitarkitektur” [s. 190]). Trots 

sin självstilisering som oberörd – en av anarkens grundlagar anges vara ”Beglücke dich 

selbst” (ibid.) (”Gör dig själv lycklig” [s. 190]) – är det tydligt att åtminstone Venator 

knappast är positiv till den rådande materialismen. 

Denna skeptiska hållning framgår ytterligare av hur Kondorens fantasilöshet skildras 

som en av de främsta anledningarna till att han personligen har gott om pengar (s. 192). För-

flackningen på det idémässiga planet korresponderar med ekonomiskt välstånd. Kondoren har 

heller inga betydande utgifter och slösar endast pengar på flottan och på jakt, som delvis är en 

form av tribut till den Gule Khanen; någon omfattande försvarsbudget är inte nödvändig i ett 

sådant ”Fellachennest” (”fellahnäste” [s. 191]) som Eumeswil (ibid.). Efter dessa anmärk-

ningar följer en redogörelse för stadens ekonomiska system. Pengaväsendet följer principer 

instiftade redan under världsstatens tid och konsumtion räknas i två kategorier, varor och 

energi. Valutan är i mynt där den högsta valören för varukonsumtion heter Kondor (i en 

tillsynes omotiverad utvikning redogör Venator för sexköpspriset i staden) medan energi 

betalas med valutan Soldi (ibid.). Detta på grund av Scavos teorier om vikten av att begränsa 

guldutflödet och Domons nyktra sätt att värdera guldet utefter dess vikt snarare än dess 

”magiska rang”. Guldmystiken förtätas dock genom ett okommenterat antisemitiskt citat från 

Venators lärare Bruno, som en gång under ett nattligt samtal med Venator yttrat att ”es drei 

’offenbarte Geheimnisse’ gebe: die Schlange, die Juden und das Gold. ’Hier sind Heil und 

Unheil noch ungesondert, und daran scheitert die Vernunft’” (s. 193) (”det finns tre ’uppen-

barade hemligheter’: ormen, judarna och guldet. ’Här är välgång och ofärd ännu osorterade; 

sådant går förnuftet bet på’” [s. 192]). Exakt vad som menas med denna passus är en tolk-

ningsfråga; att rasistiska strukturer består i staden har redan redogjorts för, men i samman-

hanget bör anmärkas att de metafysiska egenskaper som alltså tillskrivs guldet trots den 

påstådda rationalitet som styr makthavarna gör Kondorens egna guldreserver suspekta och 

snarast för tanken till en drakskatt.  

Hur den ekonomiska politiken påverkar invånarna i Eumeswil intersektionellt har redan 

delvis berörts, men förtjänar att utvecklas en aning. Att det delade samhället låter sig styras 

lättare än det nivellerade håller såväl Domon som Venator för uppenbart, och en bidragande 

faktor till de reellt existerande men på pappret obefintliga klasskillnaderna i staden är att 

Kondoren till Venators förnöjelse – som anark är han emot varje form av tvång – lättat på 

skolplikten, för vilket ”[d]ie Hirten und Fischer […] und ihre Kinder auch” (”[h]erdarna och 
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fiskarna […] liksom deras barn” [s. 198]) enligt Venator är tacksamma (s. 199). Även på 

andra vis griper det ekonomiska in i det biologiska. Så tolereras exempelvis abort då det anses 

ekonomiskt gynnsamt; i Eumeswil råder en klar tvåbarnsnorm (s. 227). Någon aktivt 

ingripande nativitetspolitik i syfte att säkerställa befolkningens tillväxt eller liknande tycks 

dock inte förekomma. Just abortfrågan kontrasteras med förhållandena hos inuiterna, vilka 

enligt Attilas anekdoter håller det för skamligt att överlåta uppgiften på någon annan; den 

ansvarige fadern utför själv dådet. Detta i motsats till Eumeswil, där vid en oönskad graviditet 

mannen skriver en check till kvinnan och därefter drar sig tillbaka (s. 240f). Traditionell 

handlingskraft och ansvarskänsla ställs här i en tydligt antimodern jämförelse i skarp kontrast 

till den moderna världens handlingsförlamning, som staten alltså ’inte lägger sig i’ – det vill 

säga utövar total men latent kontroll över – så länge den tjänar på det. Till detta kommer ovan 

anförda exempel på statsmaktens tillåtandepraxis, varigenom ett tillfredsställande mått av 

befolkningsmässig nöjdhet erhålls i utbyte mot samma stabilitet som möjliggör denna 

’avslappnade’ inställning. Biomakten konstituerar motmakten som konstituerar biomakten. 

De reciproka relationerna är allestädes närvarande.  

Venator ser Kondorens populism som en starkt bidragande faktor till det lugna läget. 

Han riktar kritik mot de gamla tribunerna, vilka i sin iver att skapa ett rättvist samhälle ingrep 

i människors vardagsliv i betydligt högre utsträckning än de nuvarande härskarna, och genom 

att avstyra denna omfördelningspolitik vann Kondoren de fattigastes gillande, då dessa enligt 

Venator i likhet med honom själv vill se så lite stat som möjligt. Lite generositet uppväger 

mycket förvaltning (s. 212). Att Kondoren själv lever och inte minst äter bättre än de flesta 

invånare är i Venators ögon inget problem. Som lackmustest på ett samhälles sundhet anför 

han marknaden (i bokstavlig bemärkelse), vilken i Eumeswil tycks vara av närmast förmodern 

karaktär och befriad från frysdiskar och liknande, vilket alltså är ett gott tecken om en får tro 

berättaren (s. 215). Bakom Venators (lik)nöjda ord skymtar vi alltså ett ojämlikt samhälle där 

frånvaron av utpräglade ekonomiska klasser knappast resulterat i social rättvisa. Också utifrån 

ett kön-/genusperspektiv framkommer att Eumeswil präglas av djupa klyftor, inte minst i hur 

reifieringen av människokroppen drabbar (gravida) kvinnor.  

Att det politiska klimatet i slutändan resulterar i en för befolkningen ogunstig miljö låter 

sig anas genom spridda antydningar verket igenom. Så nämns exempelvis hur fiskarna i 

hamnen är så gödda av avloppsvattnet som rinner ut i havet att de inte bryr sig om de metspön 

som kastas ut från kajen (s. 51), och även om mycket teknik från den forna världsstaten gått 

förlorad experimenteras det alltjämt i Katakomberna, från vilka staten importerar teknologisk 

apparatur ”’för fredligt bruk’” (s. 193). Åter alltså en dubbel dynamik: å ena sidan 
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miljöförstörelse och –förgiftning, ett hot mot ekosystemet och själva livet, å andra sidan en 

koncentrering av högteknologiska maktmedel i händerna på ett litet fåtal. Den som bedriver 

en sådan biopolitik är dömd att förr eller senare ställas inför det av Foucault beskrivna dilem-

mat: hur ska den i teorin livsalstrande eller för liv möjlighetsskapande biomakten motiveras 

då dess praktiker slår mot livet självt? Vad händer när de teknologiska möjligheterna att döda 

överstiger de livsuppehållande?
118

 Som visats duger den institutionella rasismen inte som 

’lösning’ eller förevändning i Eumeswil. Vidare framgår att samhället omärkligt men hastigt 

närmar sig en ekologisk katastrof – om inte befolkningen långt innan dess utplånats på grund 

av något missöde under ett av Katakombernas hemlighetsfulla experiment (jfr s. 347). Miljön 

i Foucaults bemärkelse är således negligerad i Eumeswil, och det långsiktiga i makthavarnas 

politiska projekt kan definitivt ifrågasättas.  

Det kan därmed vara lämpligt att se till den makttrio – Kondoren, Domon och Attila – 

som i allt väsentligt styr staden. Enligt ovan är uppgifterna om övriga beslutsfattare (om några 

sådana nu finns) samt statsanställda och olika myndigheter extremt knapphändiga, vilket 

skapar åtminstone bilden av en tämligen personligt styrd statsapparat, med diktatorn/tyrannen 

Kondoren som den givna centralpunkten. 

Kondoren utgör således även den givna startpunkten för en fördjupad förståelse av de 

regerandepraktiker som kommer läsaren till mötes i Eumeswil. Jag har redan anmärkt på hur 

Kondorens ’omdöpande’ av Martin Venator till Manuel eller Manuelo förbinder honom med 

den traditionellt patriarkala makten och seden i Eumeswil att fadern bestämmer barnets namn 

(s. 10). Kondoren framträder därför alldeles i romanens inledning som den typiske suveränen, 

den som har makten att döda eller låta leva. Men av vad som framkommit utövar Kondoren 

om än indirekt och sannolikt i stora drag omedvetet en betydligt mer djupgående och i livets 

minsta beståndsdelar inträngande makt än så. Somligt av vad han beslutar om är tillsynes rena 

trivialiteter eller tillfredsställanden av personliga nycker; så är exempelvis inga kvinnor 

tillåtna på kasbahn (s. 19), medan glasögonbärare på grund av Kondorens misstro mot dessa 

finner det svårt att göra karriär (s. 12). Han ägnar sig flitigt åt rena lyxjakter tillsammans med 

inflytelserika potentater, främst den Gule Khanen, som kommer på statsbesök till Eumeswil 

(s. 13, 15, 47) – med den sistnämnde inlåter han sig även emellanåt på långa fester uppe på 

kasbahn (s. 45). Vidare är Kondoren en machiavellilärjunge (s. 101), men åtnjuter trots sin 

cyniska inställning till härskandet folklig popularitet (s. 102). 

                                                
118 Foucault, ”Samhället måste försvaras”, s. 229ff. 
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Vilken avsevärd envåldshärskare Kondoren är framgår redan tidigt och förstärks av det 

bildspråk som omger honom. Att han kallas Kondoren – hans riktiga namn nämns över huvud 

taget inte, inte ens som ämne – är givetvis talande, och som nämnts innebär associationen till 

detta djur såväl utstrålande av kraft som antydningar om asätartendenser. Det faktum att han 

håller till på en karg klippa, under vilken hans guldreserver ligger gömda, överblickande 

staden förstärker den i romanen aldrig explicita men ändå tydliga drakparallellen.
119

 Till det 

yttre beskrivs han som ”ein Hagestolz mittlerer Jahre in der leicht vorgebeugten Haltung des 

Mannes, der oft zu Pferd sitzt” (s. 11) (”en medelålders ungkarl med den lätt framåtböjda 

hållning som den får som ofta sitter till häst” [s. 11]). Hans bakgrund är militär, närmare 

bestämt inom flottan, och hans vinnande skratt förmedlar ”förbindlig jovialitet” (ibid.). Från 

sin klippborg kan denna asfågel med egna ögon övervaka sina domäner, och hans spejande 

blick får ett panoptiskt drag då vi får veta att hans personliga arbetsrum ”überhöht das flache 

Dach der Kasbah durch eine runde, drehbare Glaskuppel” (s. 12) (”höjer sig över Kasbans 

platta tak med en rund, vridbar glaskupol” [s. 12]). Det faktum att denne allseende asfågel 

älskar jakt talar för Kondorens nära förhållande, på ett såväl personligt som metafysiskt plan, 

till Venator, ’jägaren’. Givetvis finns här ett mått av ironi, då samma fågel som festar på den 

politiska viljans kadaver också uppskattar att döda det levande och således inte nöjer sig med 

att förtära endast det ena; Kondoren vill förtära allt, och som Venator påpekar: ”Die Jäger 

töten das Schöne besonders gern.” (s. 15) (”Jägarna dödar det sköna med oförställd 

förtjusning.” [s. 15])
120

 

Ytterligare en liknelse, den med kaptenen, är avgörande för både Kondorens självbild 

och för hans roll som politisk maktutövare. Den statskupp som förde honom till makten och 

förjagade de demokratiska tribunerna inleddes med beskjutning av staden från havet, och 

flottan är intill denna dag lojal mot Kondoren, som ännu uppskattar marinens enkla, raka 

kommandon. ”In der Kasbah scheint er sich wie auf einem Schiff zu fühlen, mit dem er für 

eine Weile die Zeit durchfährt.”
121

 (s. 45) (”På Kasban tycks han känna sig som på ett skepp, 

med vilket han för en stund seglar genom tiden.” [s. 44]) Återigen får vi alltså här anledning 

att spekulera kring det temporala. Kondoren är medveten om sin egen plats i tiden och om att 

hans styre inte kommer vara för evigt, men tycks ta det hela med ro. Av detta lär vi oss att ett 

inte obetydande mått av apati eller ren fatalism präglar hans handlande.  

                                                
119

 Jfr Villwock, s. 147 om de symboliska metaforernas betydelse.  
120 Egentligen ”Jägarna dödar särskilt gärna det sköna”, vilket förändrar innebörden i påståendet. 
121 Detta skepp kan sättas i relation till det metaforiska ”skepp” Jünger ofta använder sig av i Der Waldgang. 

Detta skepp symboliserar det högteknologiska samhällets blinda framåtrusande, i motsats till de organiska och 

långsamt växande skogarna. Skeppet i Eumeswil saknar synbarligen kurs och driver vind för våg, men alltjämt i 

samma höga hastighet.  
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Kondoren är därför lättbegriplig när det kommer till självstilisering och politisk funk-

tion, men desto mer svårgreppbar vad gäller hans intentioner och bevekelsegrunder. Varför 

tog han makten? Vad vill han? Om detta kan en bara spekulera. Det uppenbara svaret tycks 

vara att Kondoren eftersträvar makten för dess egen skull, men detta gör honom knappast mer 

fullödig som person. Förmodligen är detta också själva poängen; Kondoren representerar en 

meningslös och ihålig maktlystnad levande av Maktens kadaver, usurperande äldre modeller 

för statsstyre och kontrollutövning men urholkande dem och berövande dem all mening och 

varje riktning. Kondoren vill ingenstans eftersom han inte har någonstans att ta vägen. Hist-

orien har nått sitt slut, och allt han kan göra är att – oavsett om han är medveten om det eller 

ej – klamra sig fast på sitt skepp under resan genom förfallstiderna. Således utgör Kondoren 

på samma gång den inkarnerade politiska makten, den totala godtycklighetens diktatoriska 

självtillräcklighet och suveränitet, och den totala nihilismens högsta uttryck, slutstationen för 

själva Politiken som sådan. Efter Kondoren kan ingen vilja finnas mer.  

Biopolitiskt betraktad blir han inte mycket fastare i konturerna. Det är uppenbart att han 

’anammat’ den foucaultska biopolitikens alla maximer och föreskrifter och fulländat dem i all 

deras innehållslösa ’rationalitet’, men då han saknar ett entydigt mål leder den förda biopoliti-

ken, som naturligtvis aldrig är en explicit biopolitik, ingenvart utom till ett bevarande för 

bevarandets skull. Som vi sett hålls befolkningen i schack genom en massiv repression, som 

dock mildras genom ytliga eftergifter från kasbahns sida, men det är knappast någon omsorg 

om invånarnas väl och ve som dikterar Kondorens beslutsfattande. Inte heller de efterlevda 

ekonomiska principerna bringar någon klarhet. Fokus ligger på effektivitet och i viss mån 

lönsamhet, samtidigt som Kondoren berikar sig för egen del, men det befolkningsmässiga 

välståndet verkar eftersträvas uteslutande för dess passiviserande effekt, varför något mer 

övergripande ekonomiskt-politiskt mål inte låter sig skönjas, medan Kondorens egna till-

gångar mest samlar damm i kassavalven. Några uppgifter om någon guldlystenhet, girighet 

eller lyxkonsumtion ges aldrig av Venator. Visserligen spenderas en hel del pengar på jakt, 

men detta fyller som sagt en diplomatisk funktion, och förutom ett evigt festande uppe på 

kasbahn antyds inget om några som helst excesser. Faktum är att rikedomen snarast verkar 

bidra till de makthavandes paranoia, vilket gör den än mer meningslös. 

Det går alltså inte att i det materiella finna någon förklaring till Kondorens roll och psy-

kologi. Möjligen erbjuder dock Venators teoretiserande kring tyrannens roll och kring distink-

tionen mellan tyrann och despot en ledtråd. Han skriver: 
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Wie also soll ich den Condor einordnen? Zu den Tyrannen – das ist nicht zu bezweifeln, 

doch damit ist noch wenig gesagt. Nach dem Sprachgebrauch finden die Tyrannen im 

Abend- und die Despoten im Morgenland den besseren Nährboden. Unbeschränkt sind 

beide, doch folgt der Tyrann eher bestimmten Regeln, der Despot mehr dem Gelüst. 

Daher kann die Tyrannis leichter, wenn auch höchstens bis auf den Enkel, vererbt 

werden. Auch die Leibwache ist zuverlässiger, ebenso der eigene Sohn. (s. 94)
122

 

 

Var ska jag nu inordna Kondoren i detta? Bland tyrannerna – det kan inte råda något 

tvivel om den saken – men därmed är inte mycket sagt. Enligt gängse språkbruk finner 

tyrannerna sin bästa jordmån i Västerlandet, despoterna i Österlandet. Bäggedera är 

oinskränkta, men tyrannen följer dock snarare bestämda regler, medan despoten mer 

följer sina lustar. För den skull kan tyranniet lättare gå i arv, dock på sin höjd till barn-

barnen. Hans livvakt är också mer att lita på än despotens, liksom den egna sonen. (s. 94) 

 

Kondoren bör dock enligt Venator inte räknas till de ”äldre tyrannerna”, vilka kom till makten 

genom att besegra den gamla aristokratin eller kungamakten och därefter eftersträvade de eta-

blerade eliternas utplåning, och inte som de senare tyrannerna ”Egalisierung des Demos zur 

Masse” (s. 94f) (”[att] egalisera demos till massa” [s. 94]). Däremot bär Kondoren ”trotz 

südamerikanischen Einschlägen” (”[t]rots vissa sydamerikanska inslag” [s. 95]) (exakt vad 

som menas med detta är en aning diffust men torde anspela på 1800-talets sydamerikanska 

revolutionsdiktatorer, se ovan om Benito Juárez) vissa likheter med de äldre tyrannerna i det 

att han ”har smak” och som soldat förvisso läst mycket litet, men ”versucht das nachzuholen 

und sieht gern Künstler und Philosophen auf der Kasbah, auch männer der Wissenschaft und 

intelligente Handwerker” (”försöker ta igen den bristen, och ser gärna konstnärer och filosofer 

på Kasban, liksom även vetenskapsmän och intelligenta hantverkare” [s. 95]), något som även 

gynnat Venator själv (s. 95). Vid ett senare tillfälle tillfogar han: ”In Eumeswil geht es 

tyrannisch, doch nicht despotisch zu. Der Despot sieht seine Lust darin, den Menschen zu 

entwürdigen; das ist ihm eingeboren – er folgt daher dem Triebe selbst über die Staatsräson 

und den eigenen Nutzen hinaus.” (s. 152) (”I Eumeswil går man tyranniskt till väga, inte 

despotiskt. Despoten har sin lust i att förnedra människan; han är född sådan – därför följer 

han denna drift långt utöver statsskälens och den egna nyttans gränser.” [s. 150]) 

                                                
122 Den orientalistiska underströmningen i detta citat, med uppdelningen i det rationella tyranniet i väst och den 

luststyrda despotismen i öst, förtjänar att anmärkas på, även om utförligare analyser av denna aspekt av romanen 

faller utanför denna undersöknings ramar.  
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Om vi accepterar att Kondoren tillhör tyrannernas skara och tyrannen står i motsats till 

despoten torde vi således landa i slutsatsen att tyrannen och därmed även Kondoren drivs av 

en känsla för ”Staatsräson und den eigenen Nutzen” (”statsskälen och den egna nyttan”)
123

, 

vilket förvisso är delvis sant, men som visats knappast tillräckligt för att förklara Kondoren. 

Hans maktfullkomlighet förblir även i ljuset av detta gåtfull, och kanske är denna gåtfullhet 

(meningslösheten) det mest signifikanta med hans person. Han eftersträvar makt utan att 

använda den till annat än att reproducera denna makt, han bevarar befolkningen (dock utan 

hänsyn till långsiktig hållbarhet vad gäller dess miljö) enbart för att bevara befolkningen, han 

försöker få ekonomin att förbli lönsam av ingen annan anledning än att den ska förbli lönsam, 

han samlar skatter på jorden utan något motiv utöver att ha dem – inget av detta leder 

någonstans, och även om han uppvisar ett jovialiskt sinnelag tycks Kondoren inte finna någon 

högre njutning i alla dessa ting, tycks inte ha några som helst ambitioner, ingen vilja. Viljan 

till makt är här reducerad till en vilja till bevarande, och detta inte ens nödvändigtvis av status 

quo utan endast av ett vagt något som ska bevaras av lika vaga anledningar.  

I Kondoren ser vi å ena sidan den fulländade, klassiske suveränen, men också ett 

omedvetet offer för en högre princip över vilken han inte styr och sannolikt inte själv ens är 

medveten om. Kondoren är nämligen lika fången i biomaktens logik som de övriga, viljelösa 

invånarna i Eumeswil. Han må för stunden utgöra toppen på den politiska makten och vara 

den som näranog ensam bestämmer biopolitikens utformning, men som vi sett leder detta till 

inte mycket mer än ett bevarande genom tillåtande kryddat med små personliga nycker, såsom 

diskrimineringen av glasögonbärare. Som jag redan nämnt bjuds i Eumeswil inget svar på 

biopolitikens stora dilemma, nämligen hur denna ska motiveras utan tillgripandet av rasism 

eller utmålandet av inre och yttre fiender (här kommer alltså Schmitts tankar in), och envålds-

härskaren Kondoren utgör inget undantag utan snarare kulmen på denna fångenskap i det egna 

systemets allt överskuggande inverkningar. Enligt anarken Venator är härskaren själv alltid 

den mest ofrie och nämner Ludvig XIV:s gyllene bur (s. 279). Detsamma gäller för Kondoren, 

som all sin konkreta makt till trots i en djupare bemärkelse är lika mycket ett offer för makten 

och dess logik som alla andra. Den fulländade biopolitikens fulländade utövare blir dess slav.  

Bilden av diktatorn kan kompletteras genom hans två närmaste män: Domon, egentligen 

”der Majordomo major, vom Condor kurz ’Domo’ genannt” (s. 41f) (”Mayordomo major, av 

Kondoren kort och gott kallad ’Domo’” [s. 40])
124

, är Kondorens högra hand och som bekant 

statssäkerhetsansvarig (s. 46), medan Attila, Kondorens vänstra hand (s. 48), har en mer diffus 

                                                
123 ”Staatsräson” kan mer ordagrant och träffsäkert översättas som ”statsförnuftet”.  
124 Matz överger den bestämda artikeln (Der Domo), vilken jag dock valt att behålla (Domon). 



68 

 

rådgivarroll samtidigt som han är Kondorens livläkare (s. 178) och alltså har det yttersta 

ansvaret för den institutionella maktens högsta instans’ biologiskt-medicinska bevarande. I 

likhet med Kondoren är Domon en av Machiavellis adepter (s. 61), och hans nätverk av 

spioner genomsyrar hela samhället, men kanske i synnerhet militären och polisen (som alltså i 

sig övervakas) (s. 102), och är så noggrann i sitt kontrollutövande att nattbaren på kasbahn på 

hans order hålls stängd då inte Kondoren är närvarande, i syfte att undvika att kretsar bildas 

(s. 204). Han verkar även besitta viss kunskap om vad som tilldrar sig i skogarna som omger 

stadsstaten, men hemlighåller detta för att inte oroa folket, som han menar bör fokusera på det 

dagliga brödet (s. 339). Bättre kunskaper om skogarna har den vittbereste mystikern Attila, 

men som vi sett angående advokaten Sebastian Carnex drar sig inte heller Attila för att på ett 

mycket konkret och rentav individuellt plan ingripa i statens och medborgarnas affärer genom 

direkt biopolitik (s. 253). Genomgripande i romanen är hur de två kompletterar varandra och 

trots sina mycket olika karaktärer förenas i ett gemensamt mål. ”Der Alte [Attila] muß viel 

gesehen haben, viel wissen, was er verschweigt. Es zu erraten, ist meine Aufgabe. Attila 

bildet das Gegenstück zum Domo, dem Polit-Chef des Condors, zu dessen Linken er als sein 

Leib- und mehr noch als sein Seelenarzt sitzt.” (s. 178) (”Gubben måste ha sett mycket, och 

veta mycket som han förtiger. Det är min uppgift att gissa mig fram till det där. Attila utgör 

motstycket till Domo, Kondorens politchef; Attila sitter på Kondorens vänstra sida i egenskap 

av hans livläkare, men än mer som hans själsläkare.” [s. 177f]) Gemensamt har de alltså även 

förtigandet, undanhållandet, hemlighetsmakeriet. Särskilt Attilas mystiska kunskaper 

intresserar Venator: 

 

Attila muß lange in den großen Wäldern jenseits der Wüste gelebt haben. Mir scheint, 

daß er den Condor in eine andere Richtung bringen möchte als der Domo, der den 

Bestand, wenngleich mit einigem Spielraum, doch eisern in seinen Grenzen halten will. 

Beide sehen in der Tyrannis den einzigen Rahmen, in dem die atomisierte Masse in Form 

gehalten und der Kampf aller gegen alle verzögert werden kann. Der Domo ist 

Pragmatiker, ganz ohne transzendente Neigungen. Der Tag muß den Tag lehren. Besser 

mit einem roten Segel fahren, bis man scheitert, als tatlos im Roten Meer treiben.  

Doch die Macht sucht kosmische Ergänzungen, sonst stirbt sie an der eigenen 

Unersättlichkeit. Selbst den Cäsaren hat sie nicht genügt. Dem einen näherte sich das 

Meer im Schlafe und raunte ihm sein Geheimnis zu, dem anderen erschienen Götter als 

seinesgleichen vor der Schlacht. (s. 179) 
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Attila måste ha levat långa tider i de stora skogarna bortom öknen. Det förefaller mig som 

om han skulle kunna få Kondoren att slå in på en annan riktning än den som Domo 

förordar; denne vill ju, om ock med visst spelrum, hålla status quo inom järnhårda 

gränser. Båda ser i tyranniet den enda ram inom vilken den atomiserade massan kan 

hållas i en viss form, och allas krig mot alla fördröjas. Domo är pragmatiker, och helt 

renons på transcendenta böjelser. Den ena dagen måste lära den andra. Bättre segla med 

rött segel tills man går under, än dådlös driva av och an i Röda havet. 

Emellertid söker makten efter kosmiska kompletteringar, eljest dör den av sin egen 

omättlighet. Inte ens Caesarerna fick nog. Till den ene närmade sig havet i drömmen och 

viskade honom sin hemlighet, för den andre framträdde före fältslaget gudar såsom hans 

likar. (s. 178f) 

 

Hur Attila och Domon representerar varsin tendens – ehuru drivna av gemensamma intressen 

– är således tydligt. Jag får anledning att återkomma i synnerhet till Attila i nästa kapitel, men 

citatet ovan är givetvis talande för den materiella makten såväl som för den metafysiska. 

Framförallt kan en här notera hur de båda betraktar tyranniet som centralt för ordningen inte 

bara i Eumeswil utan tillsynes även överlag och i allmänhet. Att de anslutit sig till Kondoren 

är således ingen slump – exakt hur det gått till, hur de nått sina ställningar samt deras 

eventuella roll i statskuppen, får vi aldrig veta något om – men klart står att deras relation till 

den ytterste makthavaren inte är uteslutande personlig utan även bär drag av övertygelse; detta 

är ungefär så nära politisk ideologi vi kommer i Eumeswil. Anmärkningsvärt är också det 

platonska tänkande som präglar deras syn på makten som något nödvändigt för ordning i en 

värld av kaos. I det posthistoriska scenario som målas upp har alla tendenser till demos gått 

förlorade, och det individualiserade pöbelväsendet kräver en stark, hierarkisk styrning för att 

inte förfalla till ett hobbesianskt allas krig mot alla. Återigen saknas dock, åtminstone hos 

Domon, några vidare ambitioner utöver upprätthållandet av ordningen, varför även dessa två 

rådgivare tycks fångna i samma (omedvetna) dilemma som den man de satt sin tillit till. 

Huruvida Attila i slutändan förmår transcendera denna förstelning kommer att avhandlas i 

nästföljande avsnitt av undersökningen. 

En annan viktig fråga att ställa sig är hur långt ’under’ Kondoren Domon och Attila står. 

Utöver bordsplacering (till höger respektive vänster) har vi inga ’spatiala’ informationer att 

tillgå, vilket skapar en viss ovisshet kring den vertikala maktens utformning närmare toppen. 

Att Kondoren befinner sig högst upp är rent övertydligt illustrerat genom klippnästets roll i 

såväl maktstruktureringen som romanens berättande, men om Domons och Attilas relation till 

denne får vi inget veta. Ett visst mått av intimitet antyds och deras osvikliga lojalitet är tydlig, 
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men frånsett detta svävar vi i okunskap beträffande makthavarnas inbördes förhållande. 

Endast en ’närmare’ skildring erbjuds mot romanens slut, då Attila vid ett bordssamtal 

förvånar Venator genom sitt uppriktiga sätt att tala om tyranniet, något Venator tillskriver 

hans stora auktoritet. Dessutom ”spricht er zu Tischgenossen, die ihrer sicher sind; der 

Condor und der Domo gehen unbefangen darauf ein” (s. 365) (”talar ju han med bordsgrannar 

som är säkra på sin [sic]; inte heller Kondoren och Domo drar sig för att komma in på sådana 

ämnen” [s. 365]). Av detta kan en sluta sig till det mått av ironi, självdistans eller rentav 

uppgivenhet som präglar makthavarna. De är kort sagt inte oroliga, i alla fall inte för 

varandra. Bland de (mer eller mindre) ständigt närvarande på kasbahn är det endast dessa tre 

som nämns. Övriga, supplikanter och tjänare och dignitärer, kallas av Venator föraktfullt för 

”Mignons”, sannolikt en anspelning på Les Mignons vid kung Henrik III av Frankrikes 

(1551–1589) hov, redan då en kritisk-satirisk benämning på kungens favoriter, vilka 

betraktades som frivola uppkomlingar. Dessa Mignons har visserligen ett och annat att säga 

till om, men först sedan de tillfrågats (s. 96). I övrigt vet vi bara att de uppehåller sig på 

kasbahn (s. 165) och ackompanjerar Kondoren på hans dagliga ritter (s. 213). 

Detta är alltså de individer som har något politiskt att säga till om i Eumeswil, eller 

kanske rättare sagt de personer som för tillfället är uttrycket för de krav biomaktens logik 

ställer på regerandepraktikerna för populationens försörjning, komfort och exploatering. Men 

hur konstitueras biopolitiken i deras händer? Jag har ovan visat hur tillåtandet är upphöjt till 

gyllene regel och hur ekonomin genom det ostentativa nivellerandet av klasskillnader, 

samtidigt som de reella förmögenhetsnivåerna varierar kraftigt, resulterat i en foglig och till 

det yttre nöjd befolkning. Som så ofta är övriga uppgifter knapphändiga, men för att belysa 

biopolitikens organisering i romanen tänker jag i det följande gå igenom det förmodligen mest 

påtagliga uttrycket för biopolitik, nämligen rätten att avsluta liv och dödandets interna logik.  

I detta sammanhang är vi ovanligt välförsedda med information, framförallt genom 

Venators egna resonemang i frågan. Hohendahl har påpekat Venators illa dolda fascination 

för våld, varför hans återkommande reflektioner kring detta tema inte torde förvåna.
125

 Att vi 

främst möter ämnet via dessa mer teoretiskt hållna passager innebär dock att vi kommer nära 

Venator (och hans självbedrägeri), men får en sämre bild av den faktiska situationen i staden. 

Jag anser dock att vi trots detta ’filter’ mellan läsare och fiktionsvärld kan komma tillräckligt 

nära samhället Eumeswil för att förstå det biopolitiskt. 

                                                
125 Hohendahl, s. 322.  
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Vad det handlar om är alltså straffrätt och rättsskipning, närmare bestämt makthavarnas 

syn på och utdömande av straff, vilka liv som kan ’offras’ och vilka som bör bevaras, vilka 

som kan avvaras och vilka som anses nödvändiga (läs: funktionsenliga), och i vilka samman-

hang. Att alla sådana beslut fattas utan minsta sentimentalitet är närmast en grundförutsättning 

för Eumeswil som helhet, och inom detta fält är det Kondorens och Domons pragmatism som 

dominerar. Exemplet med beslutet om vem som ska avrättas av Sebastian Carnex och 

våldtäktsmannen Salvatore illustrerar den rationalistiska kalkyl som ligger bakom beslut av 

denna sort: då Carnex är avlägset släkt med Kondoren (s. 258) blir det han som avrättas, 

emedan makthavarna inte vill framstå som partiska och då Carnex’ fall, som redan nämnts, 

betraktas som synnerligen allvarligt på grund av de sprängmedel han införskaffat (s. 262). 

Salvatore däremot benådas och deporteras till fångöarna utanför kusten.  

Dessa öar, ”[o]bwohl sie ganz nähe liegen, hört man von dort ebenso wenig wie einst 

von dem Siechenhäusern, in denen die Leprösen nach der Aussegnung den Rest ihres Lebens 

fristeten” (s. 264) (”[f]astän de ligger nära fastlandet, får man därifrån höra lika litet som förr i 

tiden från de hospital där de spetälska, sedan de fått kyrkans välsignelse, fick framsläpa resten 

av sina dagar” [s. 263]). Till dessa ’leprakolonier’ förvisas alla som dömts enligt Eumeswils 

three strikes-lagar; i staden utdöms endast ettåriga fängelsestraff, men den som ”dreimal sein 

Jahr bekommen, verschwindet […] auf die Inseln” (s. 268) (”tre gånger fått sitt ett års 

fängelse, försvinner […] ut på öarna” [s. 267]). Dessa fångöar är dock inget påfund från 

Kondorens eller Domons sida utan användes redan på Tribunernas tid. Venator ser i dem ett 

permanent uttryck för samhällets ofullkomlighet; inget samhälle förmår i sig inkorporera alla 

kroppar, varför vissa ständigt måste förpassas. Makthavarna skiftar men straffkolonierna 

består (ibid.). Öarnas karaktär av straffkoloni var dock mer uttalad på tribunernas tid, under 

vilken fångarna noggrant övervakades och sattes i tvångsarbete. Numera övervakas öarna bara 

från havet och luften, och vad som försiggår på dem lägger sig staten inte i. På de större öarna 

bedrivs jordbruk, och straffkolonierna har mer och mer övergått till regelrätta kolonier. Att fly 

därifrån är visserligen så gott som omöjligt – den enda inskränkningen av de förvisades frihet 

består i ett förbud mot båtbyggande – men enstaka brottslingar som trots allt tar sig igenom 

säkerhetsåtgärderna kommenteras av Domon på följande sätt: ”’Meine Hochachtung – den 

Kerl sind wir los.’” (s. 270) (”’Min högaktning – då är vi av med den.’” [s. 269]) Hur de 

dömda placeras på öarna har rentav resulterat i sociologiska experiment, men som Venator 

cyniskt konstaterar har dessa oavsett blandningen av typer alltid resulterat i en auktoritär 

ordning bland de förvisade (s. 270f).   
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Som synes fyller således fångöarna ingen ekonomisk funktion längre, och deportationen 

blir därigenom snarast en medicinsk åtgärd, en karantänåtgärd genom internering och 

isolering – Venator själv leker med etymologin ”[i]nsula, isola, Insel” (s. 269)
126

 – varigenom 

för befolkningen som helhet skadliga element separeras och förhindras från att sprida sin 

’smitta’. Denna tydligt biopolitiska åtgärd är således helt i linje med ett betraktande av miljön 

som avgörande för befolkningens välmående, även om målsättningen utöver den rena 

produktiviteten som sagt är högst oklar. Ett intressant drag i allt detta är de undantagsfall som 

lyckas ta sig tillbaka till fastlandet. Liksom statens praxis att omvandla dödsstraff till 

permanent deportation baseras mindre på ”rechtlich-moralischen als logisch-administrativen” 

grunder (s. 262) (”snarare har logisk-administrativ än rättslig-moralisk karaktär” [s. 262]), så 

är förhållandet till brottslingarna främst en logistikfråga, och det förespeglade hot de utgör är 

just en förespegling; om enstaka förbrytare återvänder till folkmassan i gemen utgör detta 

inget problem. Detta kan givetvis läsas som inget annat än de små dosernas harmlöshet 

(kanske rentav vaccinerande effekt), men jag vill mena att Domons jovialiska inställning till 

dessa rymmare är att betrakta som ett genuint uppskattande. De har bevisat sin duglighet 

genom att övervinna övervakningsmekanismernas barriärer och är därför värdiga, värda att 

lämnas ifred. 

En sådan tolkning stöds av den sympati 

 

die der Domo den Kriminellen gegenüber hegt. Ich beobachte, daß er fast wohlwollend 

den Kopf zu wiegen beginnt, wenn die Rede auf ein Schwerverbrechen kommt. Das gilt 

weniger für Betrug und Eigentumsdelikte als für bewaffneten Raub und Gewalttaten, wie 

sie von jeher die Phantasie anregten. Hier treten Kräfte auf, die, indem sie Schrecken 

verbreiten, den Machthaber und seine Justiz bestätigen. Solche Beobachtungen könnten 

Theorien stützen, denen die Macht an sich als böse gilt. (s. 263) 

 

som Domo hyser för de kriminella. Jag har lagt märke till att han börjar nicka närapå 

välvilligt, när någon svår förbrytelse kommer på tal. Det gäller i mindre mån bedrägerier 

och egendomsbrott än väpnade rån och våldsdåd av den typ som länge eggat fantasin. Här 

träder vissa krafter fram, vilka genom att sprida skräck stärker makthavaren och hans 

rättsskipning. Sådana iakttagelser skulle kunna stödja de teorier enligt vilka makten i sig 

gäller som ond. (s. 262) 

 

                                                
126 Matz lämnar detta oöversatt. Samtliga betyder hursomhelst ö. 
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Den institutionella makten kan således ses som beroende av individuella våldsutövares 

utövande av makt (genom våld) i enskilda situationer för att legitimera sitt eget våldsutövande 

på ett generellt plan. Särskilt handlingskraftiga förbrytares återvändande till fastlandet kan 

därför inte bara tolereras utan rentav uppskattas av Domon, som alltså verkar väl lämpad för 

det massifierande synsätt som krävs för en framgångsrikt bedriven biopolitik, då en sådan slår 

mot kategorier och grupper och genom en total blindhet inför enskildheter överraskas när ett 

enskilt liv revolterar mot de fastslagna styrmekanismerna. En sådan enskild organism kan 

inverka skadligt på befolkningen och måste då isoleras, så att säga ’föröas’, det vill säga 

(åter)förpassas till de kriminellas eller psykiskt sjukas eller ’asocialas’ grupp – eller verka 

vitaliserande. 

Domons biologiska syn på straffrättsliga frågor framkommer tydligt i hans syn på döds-

straffet. Dödandet är enligt Venator ”eine der fundamentalen Tatsachen” (”ett av de 

fundamentala fakta”) som ”greift tief in die organische, ja in die anorganische Welt ein” (s. 

256) (”griper djupt in i den organiska världen, ja också in i den oorganiska” [s. 257]), medan 

Domon värdesätter anordnandet av åtminstone en avrättning om året – avrättningarna i 

Eumeswil är publika och fyller ett klart allmänpreventivt och maktdemonstrativt syfte (s. 262) 

– då han betraktar ”das Verbrechen als eine Krankheit am Sozialkörper” (s. 257) (”för-

brytelsen som en sjukdom i samhällskroppen” [s. 257]). Enligt Venators synsätt har dödandet 

därigenom förlorat sin metafysiska grund. Staten har ”usurperat” dödandet och skapat en 

enorm disproportionalitet i dödandets logik: ”Hekatomben verbluten im Kampf um einen 

Graben oder ein Waldstück; ein Kinderschlächter wird als Patient verwöhnt.” (ibid.) (”Heka-

tomber förblöder för en grav eller för en liten skogsplätt; en barnaslaktare blir bortklemad 

som patient.” [s. 257]) I detta kan en se en uppenbar orättvisa förknippad med nivellerandet 

av värdet på människoliv; där heroiska uppoffringar – låt vara för ett meningslöst mål – 

värderas enligt samma måttstock som en barnamördares liv är livet självt reducerat till funk-

tion, till ett förment objektivt faktum som måste bemötas utifrån det instrumentella förnuftets 

premisser. Den mer traditionellt tänkande Venator vänder sig mot allt detta, även om hans 

anark-vara förbjuder honom att inlåta sig på detta fält med någon djupare indignation.  

Än en gång kan vi dock ana de av tidigare forskning påtalade disruptionerna i Venators 

självframställning, för när han vid ett tidigare tillfälle talar om likviderandets exekutörer, som 

från sina byråkratskrivbord ”ganz ohne Leidenschaft” (”fullkomligt lidelsefritt”) utdömer 

dödsdomar men samtidigt inte ”einmal sehen können, wenn ein Hühnchen geschlachtet wird” 

(”ens kan se på när man slaktar en kyckling” [s. 122]), dryper hans text av förakt (s. 123). 

Venator förblir dock komplex och kluven i sitt förhållande till Domon, som han tydligt 
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beundrar. I samband med dödsdomarna – den ena fullföljd, den andra omvandlad – mot 

Carnex och Salvatore tar han sig för att utförligt citera först Domons spridda betraktelser 

kring temat och därefter samtal mellan Domon och Attila. Domon är entydigt för korta straff 

parade med stark fysisk disciplinering, om så måste genom avrättning (s. 264). Å andra sidan 

har han ett visst sinne för rättssäkerhet och menar att vittnen bör närvara vid alla förhör, då ett 

”framtvingat” erkännande är värdelöst (s. 265). Frånvaron av tortyr i Eumeswil tillskriver 

Venator Domons finkänslighet och polisens godhet (s. 151). Detta innebär dock inte någon 

egentlig, välvillig inställning från kasbahns sida, snarare är det ännu ett uttryck för den allt 

genomsyrande pragmatismen; så är det exempelvis välbekant att tortyr tillämpas i den Gule 

Khanens domäner, vilket det dock inte talas högt om i Eumeswil (s. 152).  

Makthavarnas regerandepraktiker i frågor om det konkreta beslutet om liv eller död 

organiseras således i linje med tillåtandeprincipen, och slår liksom denna blint mot individer 

men målmedvetet mot (konstruerade) grupper. Kollektivet är maktstrategiernas målsättning, 

närmare bestämt deras målsättning i sig, för något vidare syfte finns inte, medan individer 

endast kan existera i den mån de uppträder som skadliga eller nyttiga för ”socialkroppen”. Vi 

talar alltså här om organiska kroppar på två nivåer: befolkningen som helhet och den enskilda 

människan. Den sistnämnda kan endast existera i så måtto som hon framträder ur kollektivets 

ansiktslösa massa, vilket i regel innebär som förbrytare. När hon på så vis blivit ett liv i egen 

rätt appliceras just rätten på henne, och hon blir ett objekt (aldrig ett subjekt) för makt-

praktiker av medicinsk natur. I normalfallet förpassas hon antingen till strafföarna eller till 

icke-liv, och båda kommer ungefär på ett ut. De ytterst få som lyckas rymma från öarna har 

bevisat sin levnadsduglighet och kan friktionsfritt återabsorberas i den namnlösa massan av 

bios. Den hänsyn som visas från statsapparatens håll grundar sig således på en nyttokalkyl 

vars syfte förblir diffust eller helt enkelt inexistent, men vars biopolitiska ingrepp drabbar 

folket egalitärt i den bemärkelsen att inga bestämda identitetsgrupper utpekas som problem, 

men i gengäld också fullkomligt och totalt till den grad att liv inte kan existera som 

meningsfull kategori såtillvida det inte (ut)definierats via de statliga institutionerna – vilka i 

slutändan lyder under en handfull makthavares godtycke, medan dessa i sin tur är fångna i ett 

system och en logik de inte råder över. 

Att Kondoren och hans närmaste för tillfället sitter tryggt står således bortom allt tvivel, 

men detta innebär som visats för det första inte att repressionsmetoderna mildrats, och för det 

andra inte att deras maktställning är beständig i termer av dess institutionella stabilitet. Enligt 

Venator kan tyranniet ”gå i arv” i som högst tre led (s. 94), vilket rimligtvis inte ska tolkas 

som arv i termer av blodsband utan snarare som i hur många ’generationer’ tyranniet kan 
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bestå innan det störtas. Om än statens substans förblir intakt, skiftar dess uttryck, det vill säga 

de tillfälliga härskarna, idéerna och idealen, ständigt (s. 33f). All makt är förgänglig, men 

Kondorens nämnda fatalism i frågan är inte så fullständig att han inte sörjer för sin säkerhet. 

Så är till exempel kasbahn välförsvarad och kan rentav uthärda en länge belägring (s. 12, 91f, 

211), och maktbevarandet för maktbevarandets skull är närmast en helig princip, vars slut-

giltiga innebörd ingen, allra minst Kondoren, är kapabel att uttolka.  

För egen del är Venator djupt skeptisk till den makt han anpassat sig efter: ”Wenn seine 

Bonzen, woran ich nicht zweifle, eines Tages den Condor stürzen, dann feiert Eumeswil 

wieder einmal ’liberazione’, das heißt, den Übergang von der sichtbaren zur anonymen 

Gewalt. Seit langem lösen Soldaten und Demagogen einander ab.” (s. 92) (”När hans pampar 

– jag tvivlar inte på den saken – en vacker dag störtar Kondoren, firar Eumeswil än en gång 

sin ’liberazione’, det vill säga övergången från synligt till anonymt våld. Sedan länge avlöser 

soldater och demagoger varandra.” [s. 92]) Statens synliga men därför bekanta våld – oftast 

latent – är alltså enligt Venator förmodligen att föredra framför det oriktade, kaotiska våld 

som präglar politiska omstörtningar. Efter världsstatens sammanbrott har en allmän förtvining 

fortskridit (s. 375), och inget mer är att vänta av Kondorens hypotetiska fall än att han ersätts 

av möjligen värre demagoger (s. 185). 

Rädslan för politisk revolt finns således där, även om den inte delas av Venator. För att 

hålla sig kvar på kasbahn undviker Kondoren folkomröstningar, men förfogar över folk-

massans rörelser: ”Wird eine Opposition zu offensichtlich, so ist der Domo jederzeit 

imstande, im Hafen oder auf den Märkten Unwetter auszulösen und zu besänftigen.” (”Om 

någon opposition skulle sticka upp huvudet, är Domo i stånd att när som helst ställa till med 

busväder i hamnen eller på torgen, och sedan lugna ner det.” [s. 184]) Vid sådana avsiktligt 

utlösta ’folkuppror’ håller sig såväl militär som polis tillbaka, medan våldsmonopolet i andra 

fall inskrider redan vid krossade fönsterrutor. ”Der mächtige Condor nimmt seine Gegner in 

Schutz.” (ibid.) (”Den mäktige Kondoren tar sina motståndare i sitt beskydd.” [s. 184]) 

Makthavarnas strategi att skapa sin egen motmakt, den makt och det våld (eller hot om våld) 

som legitimerar dess existens, speglas på ett ironiskt vis av stadens intellektuella dissidenter, 

närmare bestämt de förment progressiva professorer som kritiserar makthavarna men sam-

tidigt, på en gång lydigt och krävande, förväntar sig att få sin lön betalad av den stat de 

ifrågasätter, ett hyckleri åtminstone Venator inte har mycket till övers för (s. 124). 

I detta berör vi en av romanens politiska grundteser, att de politiska systemens växling i 

sig inte betyder något, och att allt i slutändan är hopplöst. Huruvida vi ska ta Venators 

varningar för risken för förhöjt våld vid Kondorens fall på allvar kan diskuteras i ljuset av 
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hans ytligt dolda våldsfascination, men klart står att det för Eumeswil såväl som för historien i 

allmänhet inte finns något hopp: ”Das Zeitliche kehrt wieder und zwingt selbst Götter in 

seinen Robot – daher darf es keine Ewige Wiederkehr geben; das ist ein Paradoxon – es gibt 

keine Ewige Wiederkehr. Besser ist Wiederkehr des Ewigen; sie kann nur einmal stattfinden – 

dann ist die Zeit zur Strecke gebracht.” (s. 88)
127

 (”Det tidsliga kommer tillbaka och tvingar 

till och med gudar in i sin robot – för den skull får det inte finnas någon evig återkomst; det är 

en paradox – det finns ingen evig återkomst. Bättre är det evigas återkomst; den kan äga rum 

blott en gång – då har tiden gått ut.” [s. 85]) Detta metafysiska tids- och maktperspektiv är 

vad som på en gång omöjliggör verkliga händelser i Eumeswils värld och på samma gång vad 

som gör dess maktkonfigurationer i ursprunglig bemärkelse revolutionerande. 

 

* 

 

Jag vill avsluta denna del av undersökningen genom att vända på allt vad jag sagt ovan. Det 

följande har förvisso antytts ovan, men då närmast i förbifarten och förtjänar således en mer 

markerad genomgång, en belysning av denna aspekt av biomaktens naturs oerhörda impli-

kationer. Om vi accepterar Foucaults maktbegrepp följer härav att makten är allestädes när-

varande, konstant av alla utövad och i yttersta mening reciprok – låt vara ojämlikt fördelad.
128

 

Således konstituerar makthavarnas regerandepraktiker de regerade ’subjekten’, men invånar-

nas (begränsade) agens avgör i sin tur vad makthavarna över huvud taget kan tänka och be-

sluta kring denna. På samma sätt som Kondoren skapar oroligheter för att legitimera sin egen 

roll som beskyddare skapar folket genom sitt meningslösa våld – oavsett om detta är brottsligt 

i bemärkelse våld mot övriga medborgare eller utmanande våldsmonopolet – det dispositiv 

som reglerar vad som kan sägas och tänkas kring våldsutövande även från statligt håll. Till 

detta kommer förstås de komplexa sätt makt fördelas intersektionellt inom befolkningen, 

medförande att somliga individer genom latent våld (makt) befinner sig närmare statens såväl 

latenta som explicita våld (makt), utan att för den skull stå högre i makthavarnas gunst – i 

fallet Carnex är det rentav tvärtom.  

Konsekvensen av detta blir att mina slutsatser om den individuella maktens omöjlighet 

eller rena otänkbarhet ställs på ända, inte så mycket i termer av de enskilda ’subjektens’ makt 

och maktpotential som i den bemärkelsen att massans anonyma rörelser – som på en gång är 

                                                
127 Denna uppenbara allusion på – bland annat – Nietzsches koncept om den eviga återkomsten kommer att 

utförligare diskuteras i uppsatsens nästa avsnitt.  
128 Se vidare inledningens redogörelse för Foucaults tankar i Sexualitetens historia. Band 1: Viljan att veta. 
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medvetna handlingar och automatiserade reflexer, svar på tryck eller stimuli ovanifrån – 

måste förstås, om ordleken tillåts, objektivt, det vill säga som objektens objektiva utövning av 

sin inneboende kraft, oaktat dennas grunder. Genom att de utövas makt på konstitueras 

stadens befolkning som kollektiv maktenhet betraktad som såväl sitt eget förtrycks upphov 

som den faktor vilken fångar makthavarna i samma logiks nät som de själva. Den vertikala 

makten, den makt som utgår från institutionerna och statens våldsmonopol, den makt över 

livet som vilar i händerna på ett litet fåtal, blir därigenom inte så mycket fråga om en 

hierarkisk linje som en maktcirkel, eller rättare sagt en väv av koncentriska och (bitvis) 

överlappande cirklar för praktiserande av makttekniker. Maktens bild och form är inte en 

pyramid utan en dubbel eller tredubbel (fyrdubbel, femdubbel…) brynjeväv.  

Detta innebär således att liksom individens blotta möjlighet till agentskap i Eumeswil är 

en chimär, på samma vis är makthavarnas maktställning en illusion, upprätthållen men inte 

skapad av dem själva. Över huvud taget ställer biomaktens komplexa konfigurationer i boken 

oss inför den svårligen besvarade frågan om vem som är ett subjekt och varför, och huruvida 

den klassiska subjekt-objekt-distinktionen är hållbar i ett samhälle regerat enligt biopolitiska 

principer. Klart står så mycket som att då den politiskt-institutionella makten inte förmår mer 

än att reproducera sig själv, besitter den inte något egentligt, individuerat agentskap, ingen 

suveränitet.  

I Eumeswil framträder den fulländat biopolitiska staten. Statsförnuftet har blivit sitt eget 

mål och meningslösheten i såväl bevarandet som i de politiska omväxlingarna är fundamental. 

Men med en fulländad biopolitik, en politik där inget utom befolkningen tillåts existera (men 

denna i sin tur tillåts en hel del i syfte att skapa en för den gynnsam miljö), följer en livets 

omöjlighet där förutsättningen för allt ’levande’ – fattat både som egenskap och verb – är att 

innehavarna av detta liv, de förmenta subjekten, begränsas och begränsar sig till liv i strikt 

biologisk bemärkelse, rent bios, och inte överskrider detta vegeterande tillstånd. Härmed 

fördjupas de eventuellt underskattade dystopiska dragen i Eumeswil; romanen är inte enbart 

en pessimistisk framtidsskildring av idéernas död utan en beskrivning av det levda livets 

totala upphörande. När Venator skriver ”[h]ier in Eumeswil hat man den Eindruck, daß das 

System zuweilen einschläft und die stadt zu träumen beginnt” (s. 194) (”[h]är i Eumeswil har 

man intrycket att systemet ibland slumrar till och att staden börjar drömma” [s. 193]), kan 

detta läsas inte enbart allegoriskt-metaforiskt utan även rent bokstavligt: staden och därmed 

människorna i den och därmed det mänskliga livet, ligger i dvala. Biopolitiken har uppnått sitt 

yttersta mål och kringskurit Foucaults dilemma angående hur den ska legitimeras i ljuset av 
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dess destruktiva kraft: det finns helt enkelt inget att kritisera längre när alla grunder till 

tänkande och reellt levande omintetgjorts.
129

 

Min undersökning bekräftar alltså vad tidigare forskning ansett om Eumeswil som post-

historisk roman, men jag vill snarast skärpa denna slutsats och mena att Eumeswil mycket 

riktigt som Venator påstår innebär historiens slut, inte därför att idéerna dött ut utan därför att 

livet självt omöjliggjorts i annat än strikt objektiv form; det går inte längre att välja, inte 

(enbart) därför att valmöjligheterna är slut utan därför att ingen ens kan föreställa sig valet 

som begrepp. Samtidigt vill jag modifiera eller hellre nyansera Weilmeiers ifrågasättande av 

huruvida ”det politiska” i Schmitts tolkning av begreppet verkligen kan sägas vara aktuellt för 

det politiska läget i Eumeswil. Skapandet och upprätthållandet (utdefinierandet) av vänner 

och fiender, frågor om exkludering och inkludering, behöver av ovan angivna anledningar 

inte vara särskilt aktivt i staden emedan endast ett milt kultiverande av interna oroshärdar 

(från kasbahn) eller av förtryckare (från folket) är nödvändigt under de rådande förhållandena. 

Angående Weilmeiers slutsatser delar jag inte uppfattningen att romanen som sådan 

nödvändigtvis innebär en kritik av liberalismen, men väl att Venator som romanfigur är delvis 

fientligt inställd till denna, inte på grund av dess inskränkningar av den konkret utövade 

statsmaktens befogenheter – vilka han tvärtom uppskattar – utan på grund av dess förflack-

ande egenskaper. Detta för oss också tillbaka till den rent historiskt och kontextspecifika 

förståelse av biopolitikens framväxt Foucault presenterar i Biopolitikens födelse, där den sätts 

i samband med denna liberalismens inherenta begränsning av statsförnuftet i termer av vad 

dess kontrollutövningssfär ansetts omfatta. Den fullkomligt meningslösa nyttokalkyl som 

dikterar den från statligt håll utövade biomakten begränsar sig i ekonomiskt hänseende till den 

visade perverteringen av bröd och skådespel-principen, parad med den krassa ”veridiktion på 

marknaden”
130

 som avgör statens ringa intresse för medborgarnas faktiska välmående. 

På vilka nya sätt tillåter sig texten Eumeswil att läsas och förstås utifrån allt detta? Ett 

givet svar är att systemkritiken i romanen blir betydligt mer radikal än vad som tidigare fram-

förts. Ett annat att Eumeswil öppnar upp för ett kritiskt och dekonstruktivistiskt tänkande 

kring subjektskap och kroppar som sannolikt var Jünger själv främmande vid författandet. Här 

kan i synnerhet Butlers teorier – i såväl Gender trouble som i senare verk – vara en givande 

utgångspunkt, och överlag kan fastslås att romanen genom sina inre motsägelser och de 

interna paradoxerna i det system som framträder genom Venators kvarlåtenskapsfragment 

                                                
129 Utifrån detta perspektiv vore det intressant att studera biopolitiken i Eumeswil utifrån Agambens användande 

av begreppet samt hans teori om homo sacer. Observera dock att jag som tidigare nämnts inte delar Agambens 

begreppsapparat.  
130 Foucault, Biopolitikens födelse, s. 74.  
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väcker komplexa frågeställningar kring det levda livet, det vill säga det inte till enbart bios 

reducerade livet, och dettas förutsättningar i det postmoderna samhället. Ironin i Venators 

kritik av det system som berövat inte bara honom utan även sig självt allt aktörskap – och som 

han själv omedvetet reproducerar – blir därigenom fundamental och underminerar ytterligare 

anarkens soliditet.
131

 Möjligen har romanen mindre att säga oss om subjekt-objekt-relationer 

utifrån ett intersektionellt perspektiv, men i så fall beror detta främst på textens 

knapphändighet, på dess talande tystnader – vilka i sig torde utgöra intressanta föremål för 

analys. Ett utelämnat ord är minst lika betydelsedigert som ett förekommande. Slutligen 

stärker min undersökning vikten av det så att säga religiösa – definitivt metafysiska – 

innehållet i Eumeswil och den längtan efter andlighet (eller bara Ande) som genomströmmar 

verket. Detta för oss över till studiens nästa avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
131 Villwock (s. 143ff) har utförligt analyserat ”historikerjagets” relation till subjekt-objekt-frågan i Eumeswil 

och läst dettas konstituering utifrån romanens förhållande till för tillkomsten samtida historieskrivning. Om än 

detta faller utanför min undersöknings ramar och således inte kan bli föremål för mer ingående diskussion är 

detta värt att beakta och väl värt vidare undersökningar.  
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Den metafysiska makten 

Allra först dock en kort exkurs. När jag nu tar mig an den metafysiska makten och med den 

biomaktens metafysiska implikationer och aspekter inställer sig givetvis frågan om när och 

hur biomakten blir så att säga mer än sig själv och något utöver vad Foucault lade in i 

begreppet, och vad detta får för implikationer för min undersökning. Detta aktualiserar i sin 

tur frågan om huruvida biomakt hos Jünger eller i Eumeswil kan – eller kanske rentav måste – 

betyda något delvis annorlunda än Foucaults definition. Kort sagt: vad blir biomakt för mig i 

detta sammanhang? 

Problemet, om det nu är ett sådant, är partiellt metodologiskt då de slutsatser min studie 

i det följande tvingar mig att dra avviker från det teoretiska ramverk Foucault försett mig med 

och som ursprungligen utgjorde uppsatsens bas. På eventuella invändningar svarar jag dock 

att redan begreppets fluiditet hos Foucault öppnar upp dess användningsytor till betydligt fler 

fält än de han själv intresserade sig för (jag har redan argumenterat för detta i inledningen) 

och att biopolitiken eller biomakten till sin blotta natur är sådan att den måste spåras i djupare 

skikt än de kontextbundet historiska och materiella (materian är i detta fall text). Det är därför 

min ståndpunkt att Foucaults ofta mycket historiskt specifika men teoretiskt omfattande 

tillämpning av begreppet inte enbart lånar sig till utan kräver en omförhandling under andra 

villkor, villkor vilka vidgar dess innebörd till att inbegripa sådant som, något paradoxalt, står 

utanför begreppets egen ramvärld, de ramar och regler det uppställer och som utgör dess 

existensform. Biomakt kan inte förstås annat än som ett maktsystem, men när systemet växer 

utanför sig självt och därigenom bryter systemets avgränsningar måste själva begreppet 

destabiliseras till att omfatta även detta nya, ’externa’, emedan det får en avgörande 

konstituerande inverkan på det ’interna’ systemet. Biomakten tycks, som jag redan antytt och 

kommer att explicera i detta avsnitt, växa utanför och bortom sig självt, innefattande och 

(re)genererande ett maktsystem som inte kan beskrivas i enbart strikt politiska termer utan 

måste läsas i förhållande till något som inledningsvis kan tyckas stå i konflikt med maktens 

biopolitiska mekanismer, men som vid en närmare anblick visar sig vara avgörande för meka-

nismernas utformning, ja kanske vara mekanismernas själva förutsättning och fundament. 

Därför väljer jag att – för att använda ett i sammanhanget träffande ord – transcendera vad 

Foucault avser med biomakt, i syfte att bättre förstå denna biomakts natur.  

Detta tillsynes oortodoxa metodologiska avsteg gynnar i slutändan teoribygget som 

sådant och är inte minst i litteraturvetenskapliga kontexter nyttigt för förståelsemöjligheten; 

liksom den analyserade texten måste angripas med visst våld kan själva analysverktyget 
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komma att med våld modifieras något av mötet med texten. Jag vill härmed inte göra några 

anspråk på att utvidga själva begreppet biomakt – det vore att skriva in mig själv i en alltför 

omfattande diskurs – och inskärper alltså att jag alltjämt utgår från vad Foucault menade med 

termen, men att min användning, givet mitt undersökningsområde och Eumeswils unika 

karaktär, växer utöver detta och är fruktsam och förtydligande för texttolkningen. 

För vad ska en göra när det en studerar expanderar till att omfatta något mer än vad det 

vid ytan tycktes vara? När den så tillsynes materiella och krassa biopolitiken öppnar nya rum 

– såväl bildliga och textuella som rumsliga – och när romanen en läser inte låter sig infogas 

under en uppsättning ’rigida’ strukturer eller förståelsemodeller, måste helt enkelt tolkningen 

anpassas efter det råa resultatet; det går inte att ignorera de ytor som färglagts utanför fältet. 

Vad jag mött i Eumeswil är ett biomaktsystem vars gränser överskrider den materiella 

samhällsordning det bär (alternativt: den samhällsordning det är), varför min behandling av 

materialet måste jämkas med dess krav.  

Exakt vad biomakten blir för min del kommer att framgå av det följande, men innan jag 

återupptar själva analysen vill jag föreslå Jüngers – kanske också Venators och den halvt 

dolde utgivarbroderns – egen inverkan på biomakten, både som begrepp och som fenomen. 

Det föreligger nämligen på sätt och vis en dialog mellan Jünger och Foucault i detta avseende. 

Att Jünger själv som nämnts inte använder sig av ordet biomakt utgör här inget problem enär 

det är samma frågor som diskuteras, delvis utifrån en gemensam vokabulär, och samma teman 

som återvänder hos de båda. Jünger som författare till Eumeswil och de ord han lagt i munnen 

på sina romangestalter är oavsiktliga och omedvetna medskapare till varje försök att applicera 

teoretiska modeller eller idéer på ’deras’ värld. De låter sig inte infogas i varje given ordning 

utan måste själva få vara medskapare av de instrument som brukas för att ’skapa ordning’ i 

verket, det vill säga i den ständigt pågående tolkningen av det. Författarintentionen förblir för 

mitt vidkommande irrelevant, men det kan inte förnekas att Eumeswil besitter en egen röst 

som aktivt deltar i samtalet, och min aningen flexibla läsning utifrån Foucault ska i samman-

hanget förstås som ett försök till lyhördhet.  

En av mina grundläggande frågeställningar i denna studie är hur biomakten 

konfigureras i Eumeswil, alltså hur den omsätts i biopolitik, och nyckelordet konfigureras 

innebär att romanen själv måste spela en roll i konfigurationen, vilken således inte alltid och 

knappast nödvändigtvis måste uppträda på Foucaults eller ’foucauldianska’ premisser; 

biomaktens intrikata verkningar i verket är möjliga att närma sig genom Foucault, men då de 

som nu visat sig sträcka sig bortom den ’slutpunkt’ för biomakten Foucault ställer upp (det 
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världsliga) måste angreppssättet ske med Foucault men inte bundet av honom, för biomakten 

och dess politik är metafysik. Konsekvensen blir att Eumeswil öppnar sig på oanade sätt. 

 

* 

 

Vi har redan sett hur maktens system och dess konkreta utformningar föregriper dess enskilda 

utövare och utövar makt inte bara genom utan över dem. Angående denna maktens spöklika 

tendens att föregå sina utövare och snarare agera genom dem än förhålla sig till dem som 

något av dem skapat, kan den sene Heideggers idé om människans språkliga situation, 

karaktären av människans relation till språket, som tilltalad innan hon kan tala, anföras som 

en inte helt oäven analogi. Var och en som greppar efter och utövar makt gör så inom en ram 

eller förförståelsekontext om vad makt är, hur den uppnås och kan eller bör inkarneras, vilket 

gör människans maktpraktiker dialogiska till sin natur, de utgör ett svar på hur makten redan, i 

dubbel bemärkelse, tilltalat dem. Biomakten fungerar enligt samma transcendenta princip. 

Den som griper eller praktiserar biomakt, det vill säga bedriver biopolitik i ordets institution-

ella mening, utgår från hur makten redan påverkat och impregnerat henne, och hennes hand-

lingar är således att betrakta som dialektiska inlägg i en diskurs vilken vida överstiger hennes 

synfält och förståelsehorisont. Den komplexa väv av förhållanden som är biomakten kan 

därför bäst beskrivas i en mycket enkel sats, vars djupare innebörd dock uppenbaras i relation 

till det ovan sagda: Biomakten är. 

Människan – maktmänniskan – är således språkets, i detta fall maktens, plats, det 

centrum som öppnar sig mot varat-i-världen och dess former och därigenom osynliggörs för 

sig själv. Den som är i makten, av makten och genom makten kan inte varsebli dess början 

eller slut, mål eller medel, då dessa är inbegreppet av hennes existens. Den dialogisk-

dialektiska handlingen (maktutövandet eller slaveriet under dess obönhörliga logik) är alltid 

omedveten, oavsett om den utförs av ’individen’ eller kollektivet. Makten uppvisar därför 

inga inherenta (immanenta) gränser, och sätter i någon bemärkelse heller inga sådana för 

människan, då en existensform bortom dess lagar och vara är omöjlig och otänkbar. Makten 

är det varande, livet i den det vardande. 

I allt detta är det också viktigt att bredda perspektivet till det inte enbart mänskliga, för 

människan – som upplevd ’individ’ eller som befolkning betraktad – lever som bekant i en 

miljö, ett större, mer omfattande bios, vilkets maktsfär inkluderar den mänskliga och gör 

henne avhängig dessa ’högre lagar’. Det är därför inte inkorrekt att påstå att biomakt är en 

fråga lika mycket för trädet som för människan, även om endast den senare bedrar sig genom 
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att upprätta en särskild kategori för biopolitiken och dess grund i biomakten, som vore den 

något från den övriga världen separat. Det reella kan inte urskiljas utifrån beståndsdelar av det 

reellt existerande, inte avskiljas från partiklar av det reellt existerande. Biomakten är därmed i 

bokstavlig bemärkelse övernaturlig. 

Nedan kommer jag att utifrån tre aspekter – Venators personliga andliga belägenhet, 

dikotomin mellan skogar och katakomber manifesterad genom Venators lärare Vigo och 

Bruno samt Kondorens rådgivare Attila och Domon, och möjligheten till övervinnande av 

biomakten – analysera biomaktens konfigurationer på ett översamhälleligt eller översystem-

atiskt – det vill säga ett metafysiskt – plan. Tyvärr blir den intersektionella analysen häri-

genom eftersatt, framförallt av ren nödvändighet; romanfigursknappheten i Eumeswil samt de 

redan nämnda ytterst begränsade uppgifterna om sociala skiktningar baserat på olika för-

trycksstrukturer försvårar eller omöjliggör en sådan analys i sammanhanget. Jag tillstår att 

detta kan ses som en svaghet i valet av intersektionalitetsperspektivet för min undersökning, 

men förhoppningsvis har denna redan burit frukt i ovanstående kapitel, även om den alltså just 

här blir lidande. Rent principiellt kan också sägas att mycket, förmodligen det mesta, av det 

följande faktiskt är fullkomligt irrelevant för merparten av invånarna i Eumeswil; de gestalter 

jag uppehåller mig vid framställs och framhålls som extraordinära individer, fjärran från den 

själlösa massans oreflekterade brist på ifrågasättande och andlighet. Således torde frågan om 

den metafysiska makten utgöra ett privilegium förbehållet ett fåtal. 

À propos samhällsskiktningen i Eumeswil och relationen mellan hoi polloi (massan) och 

den politiska eliten kan det även vara på sin plats att kort påminna om Weilmeiers förståelse 

av romanen utifrån Dumézils indoeuropeiska tripartism och Venators sannolika identifikation 

med krigarkasten eller möjligen prästkasten.
132

 Vi har alltså med ett ostentativt nivellerat men 

i praktiken djupt och på tillsynes (bortglömda, fördolda) metafysiska grunder hierarkiskt (och 

patriarkalt) samhälle att göra. Weilmeier tillför dock att i Eumeswil tillhör alla plebejerna, 

vilket, om en gör undantag för nämnda elit, stämmer väl överens med mina konklusioner, om 

än jag som sagt skulle ytterligare inskärpa folkets – och faktiskt även makthavarnas – slut-

giltiga maktlöshet.
133

  

För att börja med Venator själv kan sägas att denne, all sin (instabila) anarkvärdighet till 

trots, knappast förblir oberörd av den själsliga fattigdomen i Eumeswil. En kortare 

utvärdering av sina dubbla roller som (meta)historiker respektive anark avslutar han med 

anmärkningen: ”Darüber hinaus stehe ich in Bereitschaft für das Große Treffen, den Einbruch 

                                                
132 Weilmeier, s. 53.  
133 Ibid., s. 58.  
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des Absoluten in die Zeit. Dort enden Geschichte und Wissenschaft.” (s. 73) (”Därutöver står 

jag i beredskap för det stora sammanträffandet, det absolutas genombrott i tiden. Där tar 

historien och vetenskapen slut.” [s. 70f]) Det absolutas inbrytande i tiden – det är en starkt 

kristendomspräglad eskatologi Venator här målar upp och tycks förhålla sig till som en 

förväntad, ännu icke infriad realitet; det absoluta ska en gång återvända och svepa bort alla 

tidsligt betingade ting, ja historien själv. Samtidigt beklagar han historieförlusten och 

språkförfallet i staden; i en värld där gudarna dragit sig tillbaka eller övergivits försvinner 

verklighetens helighet (s. 84), och därigenom också dess verklighet, för som vi sett tycks 

systemet i Eumeswil snarast drömma fram sin egen sömngångarexistens (s. 194). En ohelig, 

desakraliserad, avförtrollad värld, det vill säga den värld Venator lever i, är knappt ens en 

värld längre, snarare en illusion – om en så vill maya – döljande en alltmer avlägsen högre 

realitet, och de tillfällen då Venator förtvivlar över detta sakernas tillstånd är legio (se 

exempelvis s. 95, 125, 133, 185). Weilmeier har betonat att alltings återupprepning i ständigt 

svagare epigonalformer och den ångest detta ger upphov till är ett bärande tema i Eumeswil, 

något jag tvivelsutan skriver under på.
134

  

Här åskådliggörs alltså den vanföreställning som består i att människorna i Eumeswil 

betraktar sig som varelser med agens. Deras liv ter sig för dem bekväma – om de tillhör plebs 

– eller autonoma – om de tillhör den lilla klicken maktmänniskor och lärda. Själva biomakten 

och dess alltövergripande strukturer undandrar sig dock deras förståndsförmågor, och kanske 

vill de allra flesta heller inte se.  

Vid ett annat tillfälle nämner Venator på tal om dödsstraff dödsångestens fördjupning i 

det avhelgade samhället, för där kontakten med det heliga och var och ens personliga plats i 

den kosmiska ordningen (ordet kosmos bör här förstås som antonym till kaos, det vill säga 

som meningsfull princip) försvunnit går även dödens roll i evigheten förlorad (s. 249f). 

Istället har staten i dess ”Spätzeit” (”sena tid” [s. 251]) abstraherat dödandet och konsumerat 

befolkningen, och kan som vi sett döda antingen excessivt eller inte alls, allt efter godtycke (s. 

250f). Tidens inneboende natur är dödandet – ”Kronos erhält sich, indem er seine Kinder 

frißt.” (s. 256) (”Chronos livnär sig genom att sluka sina barn.” [s. 257]) – men staten har 

”usurperat” dödandet, och därmed livet (s. 257). Livets (bios) inordnande under statsförnuftet 

har redan avhandlats, men i ljuset av vad som konstaterats angående biomaktens natur måste 

sägas att Venator här bedrar sig; det är inte livet och döden som vanhelgats av mänskliga 

                                                
134 Ibid., s. 185.  
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regerandepraktiker, det är livets och dödens logik som format och formar dessa metoder för 

livsbevarande och avdagatagande, utan någon hänsyn till statsviljan.  

Ändå är situationen inte helt hopplös. Venator framhåller att ”den andliga personen” är 

”den kroppsliga” överlägsen i det hen ”die körperliche freistellt und ihr Spiel beobachtet” 

(”friställer den kroppsliga personen och iakttar dess spel” [s. 91]) och därigenom vinner ett 

inre, oantastbart lugn, en harmoni (s. 91). Här tar Venator alltså ställning för idealismen 

snarare än den förhärskande materialismen, för ande över materia.  

Vad som framträder är således en djupt andlig aspekt av Venators avoga inställning till 

sin tid. Hans utsagor om oberördhet klingar än mer falskt då en tar i beaktande den förtvivlan 

han känner inför världens avförgudande, och när han jämför ’den gamla världens’ ridderliga 

moral med den modernt kyliga maktkalkylen råder det ingen tvekan om var hans sympatier 

ligger (s. 252f). Detta andliga motstånd hos Venator är i sig inget nytt och har belysts av 

tidigare forskning, men jag vill mena att i ljuset av biomaktens totalitet i Eumeswil är själva 

förmågan till andlighet av detta slag, bevarandet av en – låt vara vag – känsla för det högre, 

djupare och heliga i världen inte bara anmärkningsvärd utan extraordinär, nästan ofattbar. I en 

värld där allt ’tänkande utanför lådan’ blivit just otänkbart är kontakten med eller drömmen 

om andra dimensioner av varat, eller rättare sagt varat självt, inget mindre än häpnads-

väckande, och trots sin självbelåtenhet är det möjligt att Venator i detta avseende underskattar 

sig själv. Där hans anarkpersona är förfelad och förljugen, ofrivilligt inkorporerad i och 

betingad av det system den tror sig stå utanför, är hans blotta förmåga att förnimma vad en lite 

löst kan kalla andliga kvalitéer i verkligheten något i grunden revolutionerande, något som 

står bortom (och över) såväl Kondorens som den biopolitiska ordningens maktsfär. 

Att det föreligger en möjlighet till andlig, själslig, integritet är dock en sak, men 

huruvida det är fruktbart, en ljusöppning, är en fråga för sig. Vad jag möter i texten är 

framförallt ett aldrig uttalat rop på hjälp från berättaren. Detta rop är implicit i Venators 

ständiga tillvändhet till sina läromästare Vigo och Bruno, samt i hans ivriga lyssnande till 

Attilas och Domons konversationer på kasbahn. 

Vigo och Bruno representerar för Venator de två principer som styr tillståndet i 

Eumeswil och förmodligen också världen i stort, nämligen – som nämnts – skogarna och 

katakomberna. Vigo associeras med skogen och Bruno med katakomberna (s. 340). Beteck-

nande för denna dikotomis strukturegenskaper och för innebörden i de två begreppen är att 

Vigo står för gudarna, medan Bruno för titanerna, de mörka och underjordiska urkrafterna (s. 

65). I Vigos trädgård, där läraren och eleven/Venator promenerar och diskuterar, finner 

adepten en fristad, långt ifrån det urbana livets snabba rytm. Som Vigo uttrycker det: ”In dem 
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Wäldern sind unsere elementaren, in den Gärten unsere sozialen Vorbilder.” (ibid.) (”I 

skogarna finns våra elementära förebilder, i trädgårdarna våra sociala.” [s. 63]) Vidare hyser 

Vigo förakt för tekniken som sådan och skiljer sig därigenom diametralt från Bruno, som 

tycks ha tagit Francis Bacons ord om att med våld betvinga naturen (naturen förstådd som en 

’jungfru’) tämligen bokstavligt (s. 184). Det ska dock inskärpas att Venators cynism tillåter 

honom att trots sin andlighet ’tillhöra’ båda sina läromästare på en och samma gång: 

 

Ich sehe sie als meine geistigen Väter an: Vigo verdanke ich den unbefangenen Blick auf 

die Geschichte, wie er nur gelingt, wenn wir am Für und Wider nicht mehr beteiligt sind. 

[…] Bruno ließ mich die Hintergründe ahnen, die weder der Geschichte noch dem 

Naturreich angehören, ja von Gegenwart des Menschen im Universum unabhängig sind. 

[…] Wie kommt es, daß ich beide trotz ihrer Verschiedenartigkeit nicht scharf genug 

trennen kann? Vermutlich, weil sie sich doch irgendwo treffen und vereinen, zum 

Beispeil in mir. (s. 64)
135

 

 

Jag betraktar dessa två som mina andliga fäder: Vigo har jag att tacka för den oförvillade 

blicken på historien, så som den kan lyckas blott om vi inte längre är delaktiga i något 

”för” eller ”emot”. […] Bruno låter mig ana de bakgrunder som varken tillhör historien 

eller naturen, ja som är oavhängiga av människornas närvaro i universum. […] Hur 

kommer det sig att jag inte tillräckligt skarpt kan skilja dessa båda män åt, trots alla deras 

olikheter? Förmodligen på grund av att de dock träffas och förenas någonstans, till 

exempel i mig. (s. 62) 

 

En kluvenhet går således att iaktta, men i samma andetag som han bekänner sin velighet 

konstaterar Venator att ”[d]ie Titanen beschränken die Freiheit, die Götter gewähren sie” (s. 

341) (”[t]itanerna inskränker friheten, gudarna beviljar den.” [s. 337]). Med hänsyn till 

Venators fäbless för det han upplever vara frihet torde hans sympatier snarare ligga hos 

gudarna. Samröret med Vigo tycks därtill närmare än det med Bruno, och även om Venator 

imponeras och lockas av de mystiska katakombernas maktpotential tycks Vigos liknelse 

mellan dessa och Dantes inferno nå honom, för som Vigo konstaterar hade Dante sina ramar 

vid nedstigandet i mörkret, medan ”metatekniken” sätter sina egna (s. 357), något som tycks 

verka avskräckande på Venator, vilken alltså behåller sin respekt för den sakraliserade 

världen. I romanens slut, när Venator erhållit erbjudandet att ackompanjera makthavarna på 

deras ”stora jakt” – i sig ett mytiskt laddat begrepp som återfinns i ett flertal mytologier – är 

                                                
135 Angående Venators sökande efter en fadersgestalt, jfr. Gauger s. 240ff.  
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det mycket riktigt Vigo han vänder sig till för att be om råd (s. 374). Vigo säger sig då, efter 

ett långt tal om distinktionen mellan naturbunden, personlig makt och teknikdriven, 

”plutonisk” dito, aldrig ha betvivlat att Venator – som han nu tilltalar ”Martin”, det vill säga 

med hans dopnamn, en signifikant detalj – föredrar skogarna (s. 375). Som bekant väljer 

Venator också att ’gå till skogs’. 

Dikotomin Vigo-Bruno, där Vigo i slutändan segrar (mer om detta nedan), illustrerar 

vad tidigare forskning om Eumeswil satt fingret på, nämligen (meta)teknologins medskapande 

kraft i samhälls- och styrelseskicket i staden. Weilmeier har påpekat hur så kallad frihet i 

Eumeswil tar sig uttryck genom tillgång till avancerade tekniska apparater, medan äkta frihet 

saknas,
136

 och framhäver hur de lärda i katakombernas dunkel skriver sina egna lagar och är 

en makt ”die keine Kontrolle kennt” (”som inte vet av någon kontroll”), som lever sitt eget liv 

och styr även över de storriken vilka omger Eumeswil.
137

 Denna synnerligen freudianskt 

fruktsamma bild av underjordens härskande över världen berikas av Penkes observation att 

Luminariet i Eumeswil, som alltså förmår återskapa historiska situationer i tre dimensioner 

och låter sina användare ’genomleva’ hela scener om och om igen, skapat en ny metafysik 

genom tekniken, ett historiens ständiga återvändande – som fiktion.
138

 

Om hela Eumeswil freudianskt talat skildrar överjagets död och alltings degenerering till 

detet blir Venators förskräckelse över världens avförtrollning än mer begriplig och påtaglig. 

Allt återvänder, sämre och sämre, och människorna tänker mindre och mindre, lever mindre 

och mindre, uppslukade av sina kortsiktiga begär, slukade av ett biomaktsystem som kräver 

deras flitiga (re)produktion och inget mer – utan anledning. Tekniken har förskjutit gränserna 

inte enbart för etiken utan för varats villkor(lighet), genomsyrad av biomaktens lagar har den 

rubbat de levande varelsernas ontologiska status och i bästa fall reducerat dem till det ontiska, 

i värsta fall – vilket är mer sannolikt – degraderat dem till icke-liv. Varat avlägsnar sig.   

I förhållande till maktutövning ter sig Vigos och Brunos respektive förhållningssätt till 

de två styrande principerna tämligen timida i relation till deras politiska motsvarigheter Attila 

och Domon. Den senares roll i romanen har ingående skildrats ovan, och dennes förknippning 

med den makttekniska – nihilistiska – rationalitets- och nyttoprincip som är förhärskande i 

Eumeswil speglar Brunos på alla väsentliga punkter, med den enda skillnaden att vi genom 

Venator får tillgång till betydligt mer information om och fler citat av Domon, varför jag i det 

följande kommer att uppehålla mig vid Attila. Denne Kondorens vänstra hand besitter stor 

                                                
136 Weilmeier, s. 54.  
137 Ibid., s. 66. 
138 Penke, s. 227f.  
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kunskap om skogarna (s. 48), och har till skillnad från Vigo själv befarit dem (s. 338). För det 

mesta förtiger han sina erfarenheter och kunskaper, sitt vetande, ”weil es erraten werden will” 

(”eftersom detta vill bli gissat” [s. 178]), och antyder i mystiska ordalag vikten av det bortom-

världsliga och –tidsliga, om den ”mytbildande kraft” som står över historien och vida över-

träffar samtidsmänniskans skrala förmågor till faktabildande kraft (s. 178). Den mytbildande 

kraft Attila efterlyser genom sitt dunkla tal ”gehört nicht zur Zeit, sie ist zeitschaffend” (s. 

179) (”hör inte till tiden, utan är tidsskapande” [s. 178]). Som redan nämnts hyser Venator en 

förhoppning om att Attila ska styra Kondoren i en annan riktning än Domon – och jakten som 

avslutar narrativet indikerar att denna önskan går i uppfyllelse – ty ”die Macht sucht 

kosmische Ergänzungen, sonst stirbt sie an der eigenen Unersättlichkeit” (ibid.) (”makten 

[söker] efter kosmiska kompletteringar, eljest dör den av sin egen omättlighet” [s. 179]).  

Vari består då dessa maktens kosmiska komplement? Svaret antyds i Attilas berättelse 

om sin skogsvistelse. Venator lyssnar från sin plats i nattbaren till hur redogörelsen börjar 

med hur Attila ensam, efter att ha förlorat sina kamrater, stretar sig fram genom vad som 

verkar vara en postnukleär öken och som enda överlevare, utan att han kan minnas hur, når 

skogen och söker skydd däri. Bland de övernaturligt stora träden, som tycks som vattnade av 

en syndaflod (s. 368), ser han fabeldjur, möjligen mutationer, vilka å ena sidan får honom att 

tänka på en demiurgs fria händer med skapelsen, å andra sidan på de experiment han själv 

utfört och vilkas ofta monstruösa resultat endast överträffas av vad han i sin utmattning och 

hunger får ’se’ (s. 367ff). Naturen övertrumfar tekniken. Ensam och naken driver Attila 

omkring, jagad av dessa syner, hallucinationer eller inte, bland vilka bevingade ormar, över-

gångsstadiet mellan krälande reptil och drake, ingår (s. 369). ”Hier könnte man Wurzeln 

schlagen und zum Baum werden.” (ibid.) (”Här skulle man kunna slå rot och bli till träd.” [s. 

369]) I en särskilt stark vision uppenbarar sig en gestalt med vädurshuvud, vilande sin vänstra 

hand på ett lamm med människoansikte, en syn som dock snabbt upplöses, som vore den för 

stark (ibid.). 

Attila finner snart ett gigantiskt ihåligt träd (världsträdet) i vars stam det finns en port. 

Han träder in då ”[d]ie Bäume sind unsere besten Freunde” (”[t]räden är våra bästa vänner” 

[s. 369]) och somnar i dess mjuka innanmäte. Han vaknar ”pånyttfödd”, ”meine Haut glänzte, 

das Blut war abgewaschen, und von den Dornen fand sich keine Spur” (”huden glänste, blodet 

var rensköljt, och av taggarna syntes inte minsta rispa” [s. 369f]). Intill sig hittar han en 

gyllene dräkt, ett par sandaler samt bröd och vin. ”Woher auch immer – hier war keine andere 

Antwort möglich als das Gebet.” (s. 370) (”Varifrån den än hade kommit – här var inget annat 

svar möjligt än bönen.” [s. 370]) Hur han finner sin väg tillbaka ut från skogen förtäljer inte 
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Venators återgivande, och kanske inte heller Attila; hans berättande är fyllt av luckor (ibid.). 

Efter denna nattliga och sällsynt frispråkiga berättelse från Attila tycker sig Venator se hur ett 

enhörningshorn avtecknar sig på dennes huvud, samtidigt som han blir bordets mittpunkt, 

illuminerande de övriga gästerna och faderligt klappande Kondorens hand (s. 371). 

Denna för romanen – och för Venator – centrala passage innehåller en mängd klara 

mytologiska symboler, inte minst av kristen karaktär. Ormarna, lammet (med mänskligt 

ansikte), återuppståndelsen, törnen, brödet och vinet – det enda som avviker från skildringen 

av skogen som ett potentiellt (fallet?) Eden, en plats som kan nås genom en till skogsvandring 

förklädd Golgatavandring, är världsträdets närvaro, såvida detta inte läses som kunskapens 

eller livets träd, givetvis, något till vilket jag strax ska återkomma. Den kosmiska makten, den 

makt som sträcker sig utöver teknikens i slutändan begränsade förmågor – de må sedan vara 

aldrig så imponerande och ”titaniska” – finner alltså sitt komplement, eller rättare sagt sin 

’överman’ i skogen, där det heliga ännu lever. Dialektiken mellan skog och katakomber för 

oss bortom biomaktens cyklicitet – men mer om detta nedan. 

Innan jag går vidare till att utförligare diskutera denna möjlighet till övervinnande av 

biomaktens omnipotens ska det ovanstående belysas av en handfull talande stycken ur 

romanen vilka fördjupar och förtydligar dess metafysiska innehåll. Att Eumeswil präglas av 

ett gnostiskt tänkande, ett vemod inför en i grunden förfelad skapelse, har som nämnts redan 

påpekats av Penke och sägs rakt ut av Venator (s. 169).
139

 Till detta vill jag dock foga ett 

djupare perspektiv vilket jag anser vara beklagligt underutvecklat i den tidigare forskningen. 

Eumeswil uppvisar nämligen en rad andliga underströmmar vilka sträcker sig långt utöver att 

beklaga världens bristfällighet och dess sekularisering. 

I sina anteckningar utvecklar Venator, inspirerad av mångahanda traditioner han måste 

ha konfronterats med under sina långa studier, inte minst i Luminariet, något av en egen 

mytvärld som, ehuru osystematiskt uppbyggd och endast via fragment tillgänglig för läsaren, 

förklarar hans eget och världens predikament i Eumeswil. Att redogöra för samtliga av dessa 

textställen skulle bli oöverskådligt, men ett fåtal talande exempel har valts ut för att illustrera 

de generella frågeställningar som sysselsätter berättaren i romanen.  

Redan inledningsvis etablerar Venator sin ”Verdacht, daß schon die Schöpfung mit 

einer Einfälschung begann” (”misstanke, att redan själva skapelsen begynte med en förfalsk-

ning”) och konstaterar att ”[w]äre es ein simpler Fehler gewesen, so ließe sich das Paradies 

durch Entwicklung wiederherstellen” (”[h]ade det rört sig om ett vanligt misstag, skulle 

                                                
139 Penke, s. 223.  
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paradiset ha kunnat återupprättas genom utveckling”), men att ”der Alte hat den Baum des 

Lebens sekretiert” (”Vår Herre har hemlighållit livets träd” [s. 9f]). Detta leder för Venator 

personligen till ”Götterfeindschaft auf der einen Seite und auf der anderen zur Selbstkritik” (s. 

10) (”å ena sidan till gudsfientlighet, å andra sidan till självkritik” [s. 10]).
140

 Nästan 

omedelbart i bokens början stadfästs således livsträdets tematik som en stötesten för 

berättaren personligen, men också för de kosmiska realiteter (surrealiteter) som betingar 

tillvaron i Eumeswil; paradiset tycks vara oåterkalleligen förlorat då livets träd vad det verkar 

inte kan återupptäckas. Som vi ska se nedan är detta av avgörande betydelse för romanens 

tolkningsmöjligheter.  

En skildring av den Gule Khanens storstilade jaktutflykter, grymma mot de mänskliga 

deltagarna men nobla mot bytesdjuret, avrundas med en kortare reflektion om alla de sagodjur 

som iakttas vid dessa jakter. Venator skriver att lärde i äldre tider menade att nya varelser och 

arter uppstod efter syndafloden (vilket alltså speglar Attilas senare redogörelse), men att 

vattnets roll nu övertagits av elden, ”glühende Vorhänge trennen die Wandlungen” (s. 47)  

(”glödande förhängen skiljer förvandlingarna åt” [s. 46]). Detta kan förstås i två bemärkelser. 

Å ena sidan är den ’syndaflod av eld’ Venator hänvisar till en anspelning på de stora 

”eldslagen”, vilkas sannolikt radioaktiva efterverkningar skapat de mutationer som nu 

hemsöker skogar och öknar. Å andra sidan är uttalandet möjligt att läsa profetiskt, som en 

förväntan, kanske också en förhoppning om en förestående ekpyrosis, den rening genom eld 

som ska föda nytt liv till världen. En sådan antik föreställning vore knappast orimlig att finna 

hos den klassiskt bildade Venator och säger mycket om hans frustration över världstillståndet. 

På ett annat ställe ådrar sig Venator en av Brunos föreläsningsserier, där tid och rum 

avhandlades ur ett mytiskt perspektiv, och där det sades att fadern i symbolvärlden företrädde 

tiden medan modern företrädde rummet, fadern himlen och modern stjärnorna, fadern vattnet 

och modern jorden; ”er schafft und vernichtet, sie empfängt und bewahrt” (s. 56) (”han skapar 

och förintar, hon undfår och bevarar” [s. 54]). Läran kompletteras: 

 

Als Titan verschlingt der Vater den Gezeugten, als Gott opfert er ihn. Als König 

verschwendet er ihn in den Kriegen, die er anzettelt. Bios und Mythos, Geschichte und 

Theologie bieten beliebig viel Beispiele. Die Toten kehren nicht zum Vater, sondern zur 

Mutter zurück. (ibid., min kurs.) 

 

                                                
140 Observera att Matz översätter ordet ”Götterfeindschaft” med ”gudsfientlighet” och således ignorerar 

pluralformen. Vad Venator i själva verker känner är alltså gudafientlighet, vilket är något radikalt annorlunda. 
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Som titan slukar fadern det avlade barnet, som gud offrar han det. Som kung ödslar 

han bort det i de krig han anstiftar. Bios och mythos, historia och teologi skänker hur 

många exempel som helst. De döda vänder inte tillbaka till fadern utan till modern. (s. 54, 

min kurs.) 

 

En bör angående den negativa fadersbilden ha i åtanke att detta skrivs i samband med att 

Venator beskriver den egna faderns önskan att få honom aborterad och moderns räddande av 

honom till livet, men jag vågar ändå påstå att denna teori återges, även om det inte 

uttryckligen sägs, då Venator helhjärtat instämmer i den. Detta skulle i så fall innebära en 

svidande kritik av den belagt patriarkala ordningen i Eumeswil. Än mer intressant är för mitt 

vidkommande uppställandet av bios-historia kontra myt-teologi; detta antyder att Venator, 

vilken som bekant förbereder sig på det absolutas inbrytande i tiden och därmed historiens 

slut (och inte i bemärkelsen att Eumeswil befinner sig i ett posthistoriskt tillstånd utan i det 

bokstavliga utplånandet av den kronologiska tiden), även förväntar sig livets, alltså det 

biologiska livets, upphörande eller uppgående i det gudomliga. Under alla omständigheter står 

det bortom allt tvivel vilka led i begreppsparen som enligt Venator är hierarkiskt överordnade.  

I romanens senare del menar berättaren att evolutionen ”totgelaufen hat” (s. 337) (”har 

sprungit sig till döds” [s. 334]). Av denna 

 

ist ebenso wenig zu erwarten wie von jedem Progreß. Die große Wandlung führt nicht nur 

über die Spezies, sondern über den Bios hinaus. Daß von den ältesten Urkunden nur 

Bruchstücke überliefert wurden, ist ein entscheidender Verlust. Der Unterschied zwischen 

den Katakomben und den Wäldern scheint darin zu liegen, daß man hier am Baum der 

Erkenntnis, dort an dem des Lebens experimentiert. (s. 338) 

 

kan man vänta sig lika lite som från vilket annat framsteg som helst. Den stora 

vändningen leder inte bara ut över species, utan ut över bios. Att blott brottstycken har 

bevarats av de äldsta urkunderna är en avgörande förlust. Skillnaden mellan 

katakomberna och skogarna tycks ligga i att man i skogarna experimenterar med livets 

träd, i katakomberna med kunskapens. (s. 334) 

 

Själva evolutionen förmår alltså inte bibringa världen ett högre tillstånd, än mindre föra den 

tillbaka till dess paradisiska ursprung. Vad som återstår är som vi sett (möjligen) radioaktiva 

mutationer samt resultatet av inhumana – rättare sagt ’insakrala’ – experiment – dessa är de 

enda sätt varpå tillvaron ’utvecklas’. Själva bios har förflackats, vilket vill säga, även om 
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Venator själv saknar vokabulären för att formulera saken så, att biomakten gripit in och fört 

vidare en process som i sin grundform är strikt ’naturlig’. Biomakten opererar numera i intimt 

samspel med konsekvenserna av människoartens stora ”eldslag”, vilka i sig måste förstås som 

ett försök att bedriva biopolitik med extrema medel, för att travestera Clausewitz.   

Utsagan om katakomberna och skogarna förtjänar särskild uppmärksamhet. Som visats 

återvänder de enskilda trädens betydelse i Attilas berättelse, och även i detta fall är det 

befogat att blunda för skogen för alla (två) träd. Skogen kan uppenbarligen uttryckas 

symboliskt genom ett enda träd, livets, och denna synekdoke formulerar på ett elegant vis 

fundamenten i den filosofi Venator förespråkar, men knappast själv nått fram till – om nu 

denna inspiration är hämtad från hans läromästare, levande och döda, eller från högre ort. 

Skogen är livet, inte i strikt biologisk bemärkelse utan som högre realitet, varat, medan 

katakomberna, kunskapens träd, representerar syndafallet och den faustiska princip som styr 

samtiden. Katakomberna är biomaktens högsta potens, dess ultimata uttryck i mänsklig 

gestalt. Skogarna är Det som undandrar sig biomakten, som står utanför det råa ’livet’. 

Ett sista stycke ska anföras för att avrunda denna genomgång av Venators synsätt på 

världsläget, hans ’mytologi’. Direkt efter att ha åhört Attilas anekdot och bakom dennes 

svårgenomträngliga språk ha anat en ”syntes” – vilket följs av visionen där Attila bokstav-

ligen upplyser hela nattbaren – övergår Venator till att diskutera soptippen som symbol för 

”geschichtsloser Räume” (”det historielösa rummet” [s. 371]) och menar med Attila att 

(hög)kulturernas ruiner numera exploateras som vrakdelarna efter ett skeppsbrott och av de 

överlevande reduceras till rena bruksföremål: ”So lebt man auf und von den Deponien – – – 

zwischen Schutthalden, die man ausbeutet.” (s. 371) (”Så lever människor på och av 

soptipparna – – – mellan avskrädeshögar som de plundrar.” [s. 371]) På detta och med 

exploaterandet av (fossila) naturresurser följer enligt Attila ”[d]ie Entmachtung der Götter” (s. 

372) (”I samma takt gjordes gudarna allt vanmäktigare.” [s. 371]). Den därpå följande skild-

ringen av de spökvarelser till vrakmänniskor, besläktade med Nietzsches ”sista människor”, 

som återfinns på dessa soptippar, förtjänar att citeras in extenso: 

 

Die Schwindlinge, deren Treiben Attila in der Großen Deponien studierte, hausten dort in 

ausgescharrten Höhlen; sie waren fast unbekleidet und waffenlos. ”So leben Pilze von 

fremdem Clorophyll.” Sie gruben als Wildbeuter nach Wurzeln und stellten kleinen 

Tieren mit Fallen nach. Sie konnten weder Stein noch Holz bearbeiten, sondern 

verwandten sie, wie sie in die Hand paßten. So gingen sie auch mit Resten von 

metallischen Geräten und mit Maschinenteilen um. Sie schienen kaum zu leben, eher 
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traumhaft zu dämmern, wie damals, bevor Prometheus ihnen das Feuer spendete. ”Der 

Erbe des Letzten Menschen ist nicht der Primitive, sondern das Gespenst.” 

Es schien, daß Attila sich als Arzt um sie bemüht hatte, doch ohne Erfolg. 

Zuweilen landeten Piraten und machten Jagd auf sie, um an ihnen die Waffen zu 

erproben, die sie sich aus unverseuchten Bunkern beschafft hatten. Einige nahmen sie zur 

Erkundung eben dieser Bunker mit. Als Sklaven waren sie unbrauchbar. (ibid.) 

 

Brosksvampsmänniskorna,
141

 vilkas liv och leverne Attila har studerat på de stora 

avstjälpningsplatserna, huserade där i urgrävda hålor; de var så gott som oklädda och 

vapenlösa. ”På samma sätt lever svampar på främmande klorofyll.” De grävde som vilda 

barn efter rötter, och satte ut fällor för smådjur. De kunde varken bearbeta sten eller trä, 

utan använde vad de hittade så som det passade handen. Likadant handskades de också 

med metalliska redskap och maskindelar. De föreföll knappast leva, utan snarare befinna 

sig i drömartad skymning, ungefär som människorna innan Prometeus hade skänkt dem 

elden. ”De sista människornas arvinge är inte den primitive utan vålnaden.” 

Det verkade som om Attila, som läkare, hade lagt sig vinn om att hjälpa dem, men 

utan all framgång. Alltemellanåt landade pirater där de höll till, och jagade dem för att på 

dem pröva vapen man hade kommit över från bunkrar som inte var nersmittade. Några 

tog piraterna rentav med sig till att undersöka just dessa bunkrar. Som slavar var de 

oanvändbara. (s. 371f) 

 

Dessa mänskliga sopor som inte ens duger till slavar och degenererat till bytesdjur för andra 

människor är ett varsel om vilket öde som väntar mänskligheten som totalitet. De har mist 

kontakten rentav med titanen Prometheus, och med honom den mest basala teknologin. De är 

nu reducerade till rent och skärt – skört – bios. 

I denna dystopiska bild avtecknar sig biomaktens slutfas, eller om en så vill slutmål. 

Detta är det svar Foucault efterfrågade på biopolitikens problem: hur ska dess legitimitet 

bevaras utan hänvisning till rasismen, hur ska dess anspråk på livsbetingelseskapande jämkas 

med dess enorma dödandepotential?
142

 Som jag visat ovan blir denna fråga en icke-fråga för 

den icke-tänkande världen, men än viktigare är att poängtera hur biopolitikens diskursivt 

formulerade problematik här överväldigas av biomaktens förontologiska bestämning av de 

tillgängliga beteende- och tankestrukturerna. Det är möjligt att Venator i dessa skuggvarelser 

endast ser det konkreta resultatet av världens gudaskymning, men ur ett biomaktperspektiv är 

                                                
141 Det bör påpekas att denna översättning är extremt märklig. Termen Venator använder, ”Schwindlinge”, 

kommer av verbet schwinden, att avta, minska, försvinna. 
142 Foucault, ”Samhället måste försvaras”, s. 237.  
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det uppmålade scenariot en självskriven slutpunkt, det fysiskas försjunkande i ren biologi. I 

detta avseende är således biomaktens natur antitetisk till och skadlig för biopolitikens 

rationella utformning. Det är uppenbart att dessa soptippsmänniskor inte duger som 

ekonomiskt råmaterial, som befolkning i Foucaults mening, och deras miljö förtjänar knappt 

att benämnas som sådan, men liksom biomakten föregriper alla försök att styra och dirigera 

den, likaså har den sina egna, logiska ändpunkter. Här fullbordas Venators eskatologiska myt 

med dess fasansfulla motsats; om en väldig ’syndaeld’ kan rena världen och återställa 

kosmos, tycks det under omständigheterna troligare att allt, Alltet, bara regredierar till kaos 

och glömmer att det över huvud taget existerar.  

Här vill jag stanna och kort reda ut en skenbar motsats i denna världsbild. Å ena sidan 

representerar skogen för Venator det andliga och därmed verkliga, men å andra sidan verkar 

den samtidigt stå för vegeterandet, för livets omedvetna urkraft. Här gäller det dock att hålla 

isär skogens symbolvärde, kristalliserat genom bilden av livsträdet, och de faktiskt existeran-

de skogar som breder ut sig söder om Eumeswil. Dessa vildvuxna och garanterat farliga 

platser utgör rent konkret ett hot mot det mänskliga livet och är en biomaktpol i egen rätt, men 

som visats av Attilas exempel kan den vars själsliga integritet består finna sin frälsning i dem. 

Där den Gule Khanens jaktexpeditioner gör halt och vänder om träder den rene, asketen, in. 

Skogarna måste därför i slutändan i den ’venatorska’ mytvärlden associeras med Anden, över-

verkligheten, och inte med det råa livet, bios. Allt är här en fråga om initiering i mysterierna, 

och av vad det verkar är det endast treenigheten Venator, Vigo och Attila (vem av de två 

senare som utgör Fadern respektive Anden är en annan fråga) som förstått skogen och därför 

vinner liv, sant liv, i och av den. Det är istället ironiskt nog bland civilisationens spillror, 

bland skräpet, som det mest renodlat biologiskt betingade ’livet’ äger rum. 

Av allt detta framkommer att Eumeswil erbjuder ett sammansatt universum av motsatta 

tendenser, vilkas inbördes kamp – må det sedan gälla ’manligt’ kontra ’kvinnligt’ eller teknik 

kontra natur eller biopolitik kontra biomakt – sätter ramarna för det liv- och hopplösa tillstånd 

som råder i den värld som skildras – åtminstone utifrån Venators synpunkt. Detta historiens 

slut och denna avförtrollning reducerar som visats allt till sina mest primala former, och själva 

biopolitiken, den nyttoprincip som försökt bringa ordning i materian, har fallit offer för sina 

egna strukturer, har så att säga ingått ett oheligt förbund med krafter bortom sig själv, den råa 

biomakten, och enligt dessas obönhörliga lagar muterat till oigenkännlighet och till död.  

Det är således möjligt att ur Venators prekära andliga situation och ur dikotomin skogar 

och katakombers representanter i Vigo och Attila respektive Bruno och Domon, utläsa en 

form av ekokritisk andlighet där vikten av maktbalansen mellan människa och natur bevaras, 
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eller kanske rättare sagt en maktbalans som erkänner att världen inte kan uppdelas i människa 

och natur, subjekt och objekt, vilket ligger i linje med vad jag tidigare påvisat om upp-

hävandet av det cartesianska egot (dess funktionsmöjligheter) i Eumeswil. Allt är ’under-

kastat’ naturen då naturen är allting, och naturen uttrycker endast biomaktens väsen, som nu 

inkräktat på allt utom de ännu levande skogarna, även om också dessa alltmer framstår som 

offer för konsekvenserna av mänskligt högmod och ”eldslagens” efterverkningar.  

Därmed inte sagt att Venator förordar primitivism, eller ens att läget är fullständigt 

hopplöst. Som vi sett segrar tillsynes Vigo i kampen om Venators själ, och det redan anförda 

Vigocitat i vilket denne säger sig vara övertygad om att ”Martin” föredrar skogarnas princip 

fortsätter:  

 

Aber ich weiß auch, daß Sie ihn als Passage betrachten – – – nicht, wie Attila, als Ziel 

oder, wie der Domo, als Fiktion. Doch was sind fiktionen? In jeder unserer großen 

Wenden verwirklicht sich ein Traum. Sie wissen das als Historiker. Wir scheitern nicht an 

unseren Träumen, sondern daran, daß wir nicht starkt genug geträumt haben. (s. 375f) 

 

Men jag vet också, att du betraktar den som passage – – – varken, som Attila, som mål 

eller, som Domo, som fiktion. Men vad är fiktioner för något? I var och en av våra stora 

vändningar förverkligas en dröm. Det vet du som historiker. Vi går inte under på våra 

drömmar, utan på att vi inte har drömt starkt nog. (s. 375) 

 

Venator verkar här enligt Vigos bedömning mognare än Attila, som i slutändan inte kan 

släppa skogarna som en potentiell maktfaktor, och vida överlägsen Domon, som i varat inte 

ens igenkänner den högre verkligheten utan förväxlar den med fiktionen. Det är drömmaren, 

det vill säga den andliga människan, som kan slita sig loss från sina misslyckanden. I detta 

låter sig ett hoppfullt budskap anas, ett evangelium för de ännu inte helt gudlösa. 

 

* 

 

Efter allt detta och innan jag till sist övergår till det tredje jag vill avhandla i detta kapitel, 

möjligheten till överkommande av biomakten, kan det vara hög tid att återanknyta till mitt 

huvudfokus, det vill säga biomaktens konfigurationer i verket. Vad innebär allt det ovan sagda 

för biomaktens utformning genom biopolitiken? Biomakten är, men vad är den?  

Vad som framkommit är att biomakten är allt annat än synonym – förenlig – med 

biopolitik såsom Foucault förstår begreppet. Snarare tycks biomakten antitetisk till 
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biopolitikens syften, och alla försök att rationalisera ett samhälle leder i förlängningen till den 

yttersta irrationalitet, allt nyttomaximerande ändar i överlevnadsminimum på sophögarna. 

Däremellan infaller den smärtsamt meningslösa fas som råder i Eumeswil. Makthavarna har 

mist kontrollen över biomakten eftersom de aldrig ägt den. Det som är och föregriper dem 

överskrider deras och alla andras fattningsförmåga. 

Jag vill mena att vad jag vill kalla den eumeswilska biomakten (’Eumeswil’ refererar här 

till såväl staden som romanen) konfigureras inte av de människor som fåfängt försökt tygla 

den utan av sin inneboende logik, och i detta drabbar den alla lika. Biomakten konfigureras 

därför inte alls i den bemärkelsen att det inte finns ett ’någon’ eller ens ’något’ som kan 

konfigurera den. Biomakten är de – med Venators vokabulär – plutoniska eller titaniska 

krafter som människan i Faustus efterföljd väckt till liv i sin önskan att behärska allt, och dess 

slutmål är målet för allt liv: döden. Ju mindre det levande ’lever’ i mänskligt-kulturell mening 

desto enklare dör det, och biopolitiken, som alltså syftar till att vara livsalstrande, tjänar troget 

men omedvetet denna döendets princip i det dess totalitet och överalltvarande ingripanden 

gjort först tänkandet, därefter det djupare levandet omöjligt. Icke-livet är dödens förstadium, 

och biomakten är inte intresserad (eftersom den inte är ett subjekt) av liv för livets skull utan 

för dödens. Även om biomakten i någon bemärkelse alltså är en mänsklig skapelse i grunden, 

åtminstone i sin nuvarande form, då den ju härstammar ur människans hybris, hennes vilja till 

makt över sina betingelser, har den ’muterat’ långt utöver att vara styrd av en simpel djurarts 

önskningar, och styrkt av de energier människan släppt lös genom ”eldslagen” och kata-

komberna har den påbörjat sin långsamma, involutionära dödandeprocess.  

Detta låter givetvis inte särskilt inspirerande, allra minst för Venator. Ändå avslutade 

jag föregående avsnitt med att betona Vigos glädjebudskap, vilket kan tyckas paradoxalt. Det 

är det nu inte, då det i Eumeswils värld föreligger ett sätt att transcendera den biomaktens 

dödscykel som dialektiken mellan skogar och katakomber givit upphov till.  

Jag har redan tidigare nämnt följande avgörande citat: ”Das Zeitliche kehrt wieder und 

zwingt selbst Götter in seinen Robot – daher darf es keine Ewige Wiederkehr geben; das ist 

ein Paradoxon – es gibt keine Ewige Wiederkehr. Besser ist Wiederkehr des Ewigen; sie kann 

nur einmal stattfinden – dann ist die Zeit zur Strecke gebracht.” (s. 88) (”Det tidsliga kommer 

tillbaka och tvingar till och med gudar in i sin robot – för den skull får det inte finnas någon 

evig återkomst; det är en paradox – det finns ingen evig återkomst. Bättre är det evigas 

återkomst; den kan äga rum blott en gång – då har tiden gått ut.” [s. 85]) Så länge tiden finns 

är rentav gudarna dess slavar, men Venator, som är redo för det absolutas inbrott, föredrar det 

evigas återkomst. Lägg märke till att han skriver att ”daher darf es keine Ewige Wiederkehr 
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geben”, det får inte finnas någon evig återkomst, något som antyder desperationen i denna 

utsaga som liknar en besvärjelse.
143

 Själva uttrycket ”den eviga återkomsten” är hämtat från 

Nietzsche, och innebär alltings identiska upprepande i all evighet, ett fruktansvärt faktum som 

enligt Nietzsche tvingar människan (åtminstone hans människa) till en heroisk livsföring. I 

sammanhanget anser jag dock att begreppet ”Wiederkehr des Ewigen” bör förstås inte som en 

simpel begreppslek utan eskatologiskt utifrån den kristna uppdelningen i tid (det vill säga den 

kronologiska tid vi lever i världen) och evighet (det vill säga Guds ’tid’ bortom tiden). När 

Venator hoppas på det evigas och absolutas återkomst är det således inte evighet i 

bemärkelsen oändlig kronos han hoppas på, utan på kairos, den gudomliga, högre tiden, tiden 

då – där – Gud agerar.
144

  

Och denna förhoppning infrias. 

I romanens mitt beskriver Venator utförligt för att inte säga omständligt sin morgon-

ritual inför arbetet på kasbahn. I denna ingår en stunds ”bön” framför badrumsspegeln. Även 

om Venator i egenskap av anark försöker urskulda sig detta vidskepliga beteende, menar han 

samtidigt att bönen uttrycker ett djupt mänskligt behov att stå i kontakt med de gudar som 

länge levat bland oss, även om de idag är oss avlägsna (s. 206). När anarken ”ber” ber 

(”bittet”) hen inte om något och tackar heller inte för något, för ingen ”magisk kraft” finns i 

bönen, men ändå säger Venator strax därefter att människan inte skulle kunna göra sig några 

föreställningar om gudar om vi inte hade något gudomligt i oss (s. 208). Så står då Venator 

där framför sin spegel och ber. Vissa dagar uppger han sig genom detta uppnå ”mer 

verklighet” i det spegelbilden beslöjas (s. 209), och under dessa dagar ”verliert den Körper an 

Realität” (”förlorar kroppen i realitet”) medan ”die Bewegung im geistigen Raum” blir lättare 

(s. 210) (”blir mitt sätt att röra mig i det andliga rummet ledigare” [s. 211]). ”Die befragung 

des Spiegels is wertvoll, obwohl gefährlich; sie ist auch eine Aufladung, ein Transport von 

der Existenz in das Sein.” (ibid.) (”Att på detta sätt rådfråga spegeln är värdefullt men också 

riskabelt. Det är också en uppladdning, en förflyttning från existensen in i varat.” [s. 212]) 

Spegeln är således en port till varat, men den vid denna tidpunkt ännu skeptiske Venator aktar 

sig alltså för att inlåta sig för djupt i detta verklighetsskikt, och nämner Brunos kurser i 

”optische und elektromagnetische Erscheinungen” (”optiska och elektromagnetiska före-

teelser”) som förtjänstfulla lärdomar, samtidigt som han ådrar sig dennes maxim: ”Das Urbild 

                                                
143 Ordet ”darf” kan i sammanhanget visserligen översättas med ”kan”, men jag delar i detta Matz’ bedömning.  
144 Ytterligare stöd vinner denna tolkning genom Venators åskådliga tidspessimism: ”Kronos erhält sich, indem 

er seine Kinder frißt.” (s. 256) (”Chronos livnär sig genom att sluka sina barn.” [s. 257]) 
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ist Bild und Spiegelbild.” (s. 211) (”Urbilden är bild och spegelbild.” [s. 212]) Den fulla 

innebörden i denna mening undandrar sig dock Bruno själv.  

Så långt förblir Venator alltså kluven, men i samband med att han hörsammar Vigos råd 

mot romanens slut och bestämmer sig för att följa med på den stora jakten, förbereder han sig: 

 

Ich habe mich in diesen Tagen, um mich für den Wald zu rüsten, intensiv vor dem 

Spiegel gearbeitet. Dabei gelang mir, was ich immer erträumt hatte: die vollkommene 

Ablösung von der physischen Existenz. Ich sah mich im Spiegel als übersinnlichen Freier 

– – – mich selbst, der ihm konfrontiert war, als sein flüchtiges Spiegelbild. Zwischen uns 

brannte, wie immer, eine Kerze; ich verneigte mich über ihr, bis die Flamme meine Stirn 

versengte; ich sah die Verletzung, doch ich fühlte nicht den Schmerz.  

Als Kung kam, um mir das Frühstück zu bringen, fand er mich nackt auf den 

Boden gestreckt. Die Chinesen sind Meister sowohl in der Tötung als auch in der 

Wiederbelebung; er rief mich mit heißen Tüchern und starken Essenzen ins Bewußtsein 

zurück. Er gelobte mir Stillschweigen. Wäre nicht das Stigma auf meiner Stirn geblieben, 

so hätte ich zu träumen gewähnt. (s. 377) 

 

För att rusta mig för skogen, har jag under de senaste dagarna intensivt bearbetat 

mig själv framför spegeln. Därvid lyckades jag med något jag alltid drömt om: det 

fullständiga avskiljandet av den fysiska existensen. Jag såg mig själv i spegeln som den 

översinnligt frie – – – och mig själv, som stod öga mot öga mot honom, som hans flyktiga 

spegelbild. Mellan oss brann, som alltid, ett ljus; jag böjde mig ner över det, till dess 

lågan svedde min panna; jag såg skadan, men smärtan kände jag inte. 

När Kung kom upp med frukosten till mig, fann han mig liggande naken raklång på 

golvet. Kineserna är ena mästare inte bara på att döda utan också på att återuppliva; med 

heta dukar och starka essenser kallade han mig tillbaka till medvetande. Han lovade mig 

att hålla tyst om saken. Hade inte stigmat varit kvar på min panna, skulle jag ha trott jag 

hade drömt. (s. 376) 

 

Dessa ord, som avslutar Venators anteckningar, har jag redan citerat i kapitlet om den 

personliga makten, då som en illustration (illuminering) av hur ”personlig frihet” i Eumeswil 

endast är möjlig genom total befrielse från det fysiska och alltså biopolitikens sfär. Där det 

individuella upphör kan ’personen’ undandra sig biomaktsamhället. Här vill jag dock betona 

den större möjlighet till frigörelse, bokstavlig transcendens, denna scen öppnar upp för. 

Stycket uttrycker som många redan noterat en typiskt gnostisk föreställning om 

befrielse från materian som den enda utvägen ur den dualistiska, materiella världens fasor. 
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Detta är en god och rimlig tolkning, men riskerar som så ofta är fallet med jüngerforskningen 

att ta berättaren alltför mycket på orden. Venator hyser uttryckliga gnostiska föreställningar 

(se exempelvis s. 20), men att endast se till dessa vore att begränsa sig till romanens ytskikt. 

Jag vill istället framföra en något annorlunda läsning av denna romanens upplösning.  

Tre textstycken är här av relevans. För det första kan nämnas att Venator i 

levandegörandet av det förgångna ser möjligheten till en ”tidsövervinnande” och 

”dödsbetvingande” handling, lyckas det ”so ist auch denkbar, daß ein Gott uns beatmen wird” 

(s. 82) (”är det också tänkbart att en Gud blåser sin andedräkt i oss” [s. 79]). Förvisso är det 

här tal om ”ein Gott” (bland potentiellt fler), men det centrala är verbet ”beatmen”, vilket vill 

säga att i människan (oss) inblåsa ande – möjligen genom näsan såsom sker i Genesis. Jag vill 

mena att det är just ’konstgjord andning’ Venator erhåller under sitt svimningsanfall – och 

inte från Kung.  

För det andra kan en ta fasta på Venators bruk av ordet stigma, vilket givetvis ytterligare 

förstärker de kristna inslagen i hans mytvärld och hans förhoppningar. Detta kan sättas i 

samband med ett inte vidare kommenterat profetiskt uttalande av Attila tidigare i romanen. 

Meningen lyder kort och gott: ”Der Condor und das Lamm.” (s 339) (”Kondoren och 

lammet.” [s. 336]) Lammet kan å ena sidan utgöra Venator, offret för asfågeln Kondoren, men 

också läsas som både det förlorade lammet och som Kristus själv, offerlammet, vilket torde 

rendera Kondoren rollen som antikrist. Den jagupplösning i varat Venator uppnår genom 

spegeln är således närmast messiansk till sin karaktär. 

För det tredje vill jag åberopa ett textställe utanför Eumeswil, nämligen Paulus’ ord i 1 

Kor 13:12: ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min 

kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.”
145

 Venator ser 

’sig själv’ i spegeln, men det ’själv’ han anar är det bortomindividuella, varat, Gud: ”Das 

Urbild ist Bild und Spiegelbild.” (s. 211) (”Urbilden är bild och spegelbild.” [s. 212]) Detta 

betyder: skaparen är både bild och avbild.  Här griper kairos in i kronos och upphäver för ett 

ögonblick Venators tingliga existens. Dessvärre (får en anta) väcks han åter till livet, men 

skriver efter detta inget mer, vilket understryker slutordens betydelsedigra innehåll. Mig 

veterligen har denna avgörande intertext inte tidigare uppmärksammats i forskningen.
146

 

Efter detta följer den endast av brodern omnämnda men inte närmare skildrade jakten 

och Venators försvinnande tillsammans med Kondoren och hans anhängare. Detta romanens 

slut har överlag tolkats antingen som pessimistiskt eller som tvetydigt; en ’renlärigt’ gnostisk 

                                                
145 Bibel 2000.  
146 I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att Jünger var en flitig bibelläsare.  
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tolkning tar i sammanhanget fasta på fåtalets frälsning, den smala väg som endast den som 

förstått att följa rätt gnosis kan vandra till dess ände. Men bland de försvunna, de upptagna i 

skogens vara, återfinns ju till och med Kondoren själv, och en mindre vis människa låter sig 

knappast föreställas. Jag vill därför, i ljuset av det ovan sagda, mena på att detta ’för-

svinnande’ snarare är att likställa med en uppryckelse, ett övergående från vardande till vara, 

från tid till evighet. Ande är vara, och varat lever i skogen. Jakten är en jakt på något mer än 

djur, och Venator, redan till sitt namn en jägare, är den som söker och finner. 

När Venator försvinner i skogarna läser jag detta som Venators triumf över döden och 

därigenom biomakten, och romanen Eumeswil får därigenom en djupare andligt-kristen 

dimension än vad som hittills betonats; mänskligheten kan återlösas genom Venator-Messias. 

Människan har skapat sin egen dom i försöket att alstra biopolitik ur biomakten, hon har 

förhävt sig och lämnat sin plats i kosmos, hennes katakomber är endast ett inverterat Babels 

torn, men ett sätt att undslippa det kaos som är bios finns i denna djupare form av Waldgang – 

evigt liv vinns härigenom då inträdandet i skogen är detsamma som att äta av livets träd, det 

träd som inte längre hemlighålls (se s. 10). Biomakten är och dödar allt den rör vid såväl 

själsligt som biologiskt, men den går att undkomma, att övervinna. 
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Vara och ’liv’ – en sammanfattning 

I sina dagböcker från Andra världskriget noterar Jünger under datumet den 16 februari 1944: 

”Heute ist der Mensch für den Menschen ein besonderer Rohstoff geworden, ein Material, aus 

dem man Arbeit, Nachrichten oder anderes gewinnt. Das ist ein Zustand, den man als 

gehobenen Kannibalismus bezeichnen kann.”
147

 (”Idag har människan för människorna blivit 

ett särskilt råmaterial, ett material ur vilket man utvinner arbete, nyheter eller något annat. Det 

är ett tillstånd man skulle kunna beteckna som högre kannibalism.”) Skrivet i krigs- och i 

kristid är citatet väl tillämpbart på och representativt för de tankar som spökar i Eumeswil mer 

än trettio år senare. Att sammanfatta dessa, eller rättare sagt att sammanfatta vad som låter sig 

sägas om verket utifrån min biomaktorienterade och intersektionella läsning, är inte det 

lättaste.  

De tre frågeställningar jag arbetat utifrån berör hur biomakten konfigureras i verket, 

vilka dess intersektionella verkningar är, samt hur Eumeswil som text låter sig öppnas och 

förstås med utgångspunkt i dessa frågor eller perspektiv. I det följande ska jag kort försöka 

sammanfatta mina resultat beträffande frågeställning efter frågeställning, för att därefter 

avsluta med en fördjupad reflektion, där jag även ger uppslag till vidare forskning. 

Hur biomakten konfigureras i romanen är förmodligen den största av mina frågor och 

följaktligen också den som genomsyrat varje stycke, varje mening av min undersökning. Att 

ge ett entydigt svar på den är således komplicerat, inte minst då mina slutsatser ofta är 

paradoxala till sin natur – så är exempelvis den individuella makten eller ”personliga friheten” 

en chimär, en regelrätt otänkbarhet, som jag påvisade i uppsatsens första avsnitt, samtidigt 

som den politiska maktens (över)natur implicerar att all maktutövning ’ovanifrån’ dikteras 

genom de enskilda (men massifierade) människornas förmåga att ’skava’ inom ramen för 

systemet, att utnyttja dess nätmaskor och frivilligt eller ofrivilligt falla igenom dem, förhandla 

inom ramen för dem. Som sagts är pyramiden en synnerligen olämplig geometrisk illustration 

för att konkretisera maktrelationernas utformning, och jag har ovan föreslagit den mång-

dubbla eller mångbottnade brynjeväven som en bättre bild. Härskarna skapar sitt folk och 

folket skapar sina härskare, och var den enes eller andres makt börjar och slutar låter sig inte 

så enkelt sägas, inte minst då ingendera kan sägas besitta någon egen makt.  

Klart står så mycket som att anarken, den arketyp Venator tillskrivit sig själv, är radikalt 

otillräcklig i det diversifierade och jagdestabilisera(n)de system som återfinns i Eumeswil. I 

                                                
147 Ernst Jünger, Das zweite Pariser Tagebuch, i Auswahl aus dem Werk in fünf Bänden. Zweiter Band, Klett-

Cotta 2012, s. 491. 
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slutändan är det endast genom (den materiella) döden den enskilde individen kan befria sig 

från maktsystemets logik, som alltså inte dikteras av människor utan av sig själv, och dess-

utom tycks fungera självregenererande. Reproduktionen av makt sker på ett bortom-

individuellt och övermänskligt plan, vilket vill säga att biopolitiken endast behandlar befolk-

ningar och aldrig individer – annat än som rent ’medicinska’ undantag, sjukdomar i 

”socialkroppen” – och därför inte tillåter eller ens möjliggör (i klarspråk: omöjliggör) indi-

videns makt och fria vilja, varför inga individer existerar i Eumeswil och således heller inget 

individuellt liv, samtidigt som den över- eller utommänskliga aspekten av makten medför att 

denna biopolitik till syvende og sidst i sig är maktlös och ett offer för en transcendent princip 

vars slutmål obönhörligen är döden. Som vi sett är det som inte riktigt lever närmare döden 

och därför lättare att döda, varför Eumeswil å ena sidan är den fulländat biopolitiska staten 

(där frihet är slaveri och omvänt), med en kontrollapparat som precis som Foucault beskrev 

det ingriper – ofta genom att inte ingripa – i varje stadium och skeende av det mänskliga livet 

och nyttomaximerar detta i ett ’högre syfte’, och å andra sidan vittnar om biopolitikens 

långsiktiga omöjlighet, dess förfall i rent bios och därefter död. 

Biomakten konfigureras således inte av någon utan genom någon, och denne någon är 

på en gång de institutionella makthavarna, de som befinner sig i toppen av den klassiska 

hierarkipyramiden, och alla de som genom att de utövas makt på själva utövar makt. Makt är 

vara, och detta vara genomströmmar allt och tar sig specifika, individuerade uttryck, utan att 

fördenskull sammansmälta med dessa uttryck och förläna dem reell makt. En avgörande 

distinktion mellan makten i sig och biomakten låter sig härvid anas. Om de konkreta politiska 

institutionerna och myndigheterna i Eumeswil vet vi mycket lite, men så mycket är klart att de 

trots all sin föregivna makt och alla sina ambitiösa maktanspråk i själva verket endast verkar 

på ett större någots uppdrag, och detta något saknar precis som de mål och mening utöver 

upphörandet. Alla människor, allt liv, i Eumeswil, lever i makten och inte utsatta för den. 

Svaret på frågan om biomaktens konfiguration överskrider således vida Foucaults i 

slutändan till mänsklig agens begränsade begreppsdefinition, och måste bli att biomakten 

konfigurerar sig själv, eller kanske snarare att biomaktens konfiguration inte kan beskrivas i 

termer av ’hur’, då sådana ordval alltid griper tillbaka på föreställningsbara, materiella former, 

medan biomaktens natur är just att den är pre-existent, förontologisk, transcendent. Resultatet 

jag nått fram till är att min frågeställning endast kan besvaras genom dess upphävande, för 

biomakten är inte i sig ett bestämt något som blir till på ett visst sätt, utan kort sagt det som är 

förutsättningen för att något ska kunna bli till på ett visst sätt. Enklare uttryckt, och för att 

upprepa mig: biomakten är. 
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Beträffande biomaktens intersektionella verkningar är dessa som vi sett utplånande. 

Egentligen skulle jag kunna nöja mig med denna formulering, men för tydlighetens skull ska 

den utbroderas en smula. Jag har påvisat hur Venators – av den tidigare forskningen alltför 

lättvindigt prima facie accepterade – utsagor ger vid handen att Eumeswil är ett nivellerat, om 

än kanske inte jämställt, samhälle, vilket dock knappast förmår dölja den krassa verkligheten. 

Eumeswil förblir ett patriarkalt och rasistiskt klassamhälle av för oss levande bekant snitt, 

något som ju dock inte står i motsättning till att staden skulle vara en ”Mischkessel”.  

Däremot griper biomakten som sagt in i det liv den är på ett så djupt plan att olika 

förtrycksstrukturer och intraagerande maktaxlar precis som hur:et i min första frågeställning 

blir otillräckliga formuleringar för att fånga maktens intersektionella verkningar i verket, vilka 

alltså snarare handlar om toner i en gråskala än om ostentativt förtryck och diskriminering. 

Detta hänger samman med den i Eumeswil väl utvecklade tillåtandeprincip som effektivt 

underminerar alla dissidentrörelser, allt motstånd. Den som på pappret inte är förtryckt, ja den 

som på pappret rentav uppmuntras att vara ’sig själv’ eller ’precis så som den är/vill’, är extra 

enkel att kontrollera, reglementera, underkasta den vinstgiriga biopolitik som utmynnar i 

biomaktens kravlösa förtvining. I denna fråga är därför mitt svar: biomaktens intersektionella 

verkningar är så skickligt subtila att de genom det föregivna utsuddandet av mellanmänskliga 

skillnader utplånar dessa människors förmåga att leva.  

Min tredje och sista frågeställning ger liksom den första ett motsägelsefullt intryck när 

jag ’med facit i hand’ granskar den. De punkter på vilka jag avviker från tidigare forsknings 

ståndpunkter och berikad av mitt biomaktperspektiv utvidgat ’Eumeswils förståelsehorisont’, 

har behandlats fortlöpande genom undersökningen och behöver kanske inte i detalj redovisas 

återigen, men den principiella konklusion jag uppnått i detta avseende är att tidigare forskning 

varit dels för optimistisk, dels för pessimistisk, i sin läsning av boken. Alltför optimistisk har 

den varit i det avseendet att den gravt underskattat det hopplösa läget i Eumeswil. Posthistoria 

som begrepp har stått i fokus, men även om jag instämmer i att Eumeswil kan betraktas som 

en posthistorisk roman, skildrande en värld där alla väsentliga händelser tillhör det förflutna, 

anser jag detta vara lite väl milt uttryckt och framförallt för enkelt, då ju Venator uttryckligen 

skriver detta själv. Situationen i Eumeswil skulle jag hellre beskriva inte som hopplös, utan 

som livlös, för vad vi ser är ett scenario där allt liv endast är skenliv, där allt som återstår är 

tanklöst, menlöst och meningslöst ’liv’ i väntan på slutet. 

À propos slutet har forskningen på samma gång varit alltför pessimistisk. Liksom 

biomaktkonfigurationerna i Eumeswil måste förstås å ena sidan utifrån deras konkret 

opererande organ (biopolitiken), å andra sidan utifrån ett metafysiskt perspektiv, likaså måste 
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romanens allmänna tendens med Jüngers term granskas stereoskopiskt, och i någon mån 

måste vi i betraktandet av både yta och djup på samma gång göra våld på texten. Det står att 

läget är utsiktslöst och att allt är slut, detta är ord vemsomhelst kan finna i verket, men 

’mellan raderna’, eller rättare sagt bakom dem och i dem på samma gång, står det i lika hög 

grad att Eumeswil slutar med en ljus framtidsvision, ja att Eumeswil rentav är ett evangelium, 

ett glädjebudskap. Inte heller tycks det ha beaktats att romanen trots allt uppvisar en viss 

framåtskridande tendens, från Venators självproklamerade (och kanske även poserande) 

gudafientlighet i inledningen, till det metafysiskt laddade slutet, upplösningen. Som jag visat 

är den kristet-eskatologiska förståelsen av romanen kraftigt eftersatt för att inte säga förbisedd 

i den tidigare forskningen, och frukten av min genomgripande dystra biomaktläsning visar sig 

till sist vara att all denna hopplöshet kan övervinnas, att den förfelade skapelsen kan återlösas. 

’Livet’ i Eumeswil tar slut och Varat tar vid. 

 

* 

 

Avslutningsvis vill jag i korthet kommentera dessa mina resultat, men dessförinnan även lyfta 

fram ett par potentiellt givande forskningsuppslag gällande Eumeswil specifikt, men kanske 

också Jüngers författarskap överlag. Vad romanen anbelangar är denna – så tycks det mig – 

som gjord för utförligare och fördjupade ekokritiska, postkoloniala och intersektionella 

studier. Det ska tillstås att det intersektionella perspektivet fått stå tillbaka en aning i min 

undersökning på grund av mitt fokus på romanens maktaspekter, men som jag påvisat är 

Eumeswil till bredden fylld av talande tystnader; för min undersöknings del har dessa 

tystnader och den informationsbrist de förorsakar utgjort något av en vägg eller en 

återvändsgränd, men för den som har möjlighet att ägna sig åt verket utifrån ett renodlat 

intersektionellt studium torde dessa förtiganden från Venators sida utgöra ett särskilt fruktbart 

forskningsfält. Vidare vore ytterligare biomakt- och biopolitikbetonande undersökningar men 

med utgångspunkt i andras, kanske i synnerhet Agambens, tankar oerhört intressant att följa. 

Jag vill även tillägga att mina resultat, framförallt den förbisedda ’andliga’ aspekten av 

Eumeswil, dels kan tjäna som bidragande till förståelsen av Jüngers senare skriverier i 

allmänhet – hans ’vändning’ från den nietzscheanska ungdomsfasen till de senare mer 

schopenhauerska verken är väletablerad, men har alltså inte uppmärksammats utförligare när 

det kommer till just Eumeswil – dels kan utgöra ett avstamp för fler studier av detta tema i 

verket.  
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Åter så till mina resultat. Jag är rädd att ovanstående sammanfattning är ofullständig, 

och kanske kan den heller aldrig bli det eftersom mina slutsatser kan tyckas vara och i någon 

utsträckning också är paradoxala. I den mån de är motsägelsefulla – som detta med att 

individen saknar makt och utövar makt, samtidigt som hon lever i makten, genomströmmad 

av den – anser jag dock att de utgör den naturliga frukten av mötet mellan den dekonstruktion 

jag tillämpat och romanens ofta absoluta (an)språk, och att detta endast är problematiskt i den 

mån en förväntar sig empiriska data till resultat. Enligt min mening är Eumeswil såväl som 

text i allmänhet ett alltför komplext fenomen för att inte ge upphov till ständigt nya dilemman, 

paradoxer och oxymoroner; en studie som säger sig säga något avgjort om ett verk bör snarast 

betraktas med skepsis, för i tvetydigheten bor tolkningsmöjligheten och rikedomen. Venator 

uttalar sig regelmässigt kategoriskt och (för)dömande och är nästan alltid oerhört säker på sin 

sak, samtidigt som redan hans egen existensform och tillförlitlighet som Hohendahl visat bör 

ifrågasättas. Redan romanens narrativa premisser skvallrar alltså om en inneboende instabil-

itet – som endast ökas genom läsningar likt min.  

Vad uppstår härur? Utan att kunna ge något definitivt svar – det vore något i Venators 

smak; mitt syfte har ju aldrig varit att framlägga slutgiltiga eller ens entydiga resultat – vill jag 

mena att Eumeswil, läst i ljuset av denna prismabrytning, ställer fundamentala frågor om 

jagets konstitution och konstruktion, dess möjligheter och begränsningar, ja rentav dess 

relation till varat. Butlers tankar utgör här en tänkbar ingångspunkt till det problemkomplex 

som öppnar sig, för som vi sett upphäver Eumeswil det cartesianska egots substansdualism 

och tvingar (kastar) oss ut i en ödemark där medvetandefilosofin verkligen sätts på prov. 

Återigen inskärper jag att jag inte kan presentera mer än antydningar, men resan genom öknen 

(till skogen?) måste börja någonstans. 

Eumeswil upphäver egot sådant vi känner det, i de dialektiska disruptionerna mellan 

anarken och befolkningen i Foucaults mening uppstår ett fruktansvärt vakuum, ett vakuum 

Venator själv känner av och ordlöst lider under, utan att kunna förstår hur och varför och hur 

och varför en kan ta sig ur det. Anarken är å ena sidan negerande av befolkningen genom sitt 

totala individualitets- och suveränitetsanspråk, å andra sidan omöjliggjord genom biomaktens 

icke- och antiindividuella maktmekanismer. Det i forskningen överfokuserade anarkbegreppet 

ändar alltså med förskräckelse och visar sig vara ett otillräckligt skydd mot den hedonistiska 

nihilism, meningsförlust och gudaskymning som präglar det ’framtida’ samhället. Jag (och att 

jag skriver ’jag’ är givetvis i sammanhanget ironiskt) vill hävda att jagupplösningens fasa och 

den ångest Venator – och kanske många med honom, i och utanför romantexten – upplever 

inför denna är ett underskattat men bärande tema i Eumeswil, något som tvingar oss  att på det 
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mest grundläggande plan utmana oss själva, eller rättare sagt de instabila jagfiktioner och 

jagfunktioner som är ’oss själva’. 

Även om jag redan nått min studies slut vill jag faktiskt anföra ett sista citat ur verket – 

förvisso redan nämnt men då endast i förbifarten – om inte annat som en smidig övergång till 

det sista jag vill säga. I sina försök att definiera anarken radar Venator vid ett tillfälle upp en 

rad motsatspar där det ena är anarkiskt, det andra inte, för att därigenom illustrera den 

anarkiska livsprincipens karaktär och fördelar. Denna uppräkning innehåller punkten: 

”Christus ist anarchisch, Paulus nicht.” (s. 41) (”Kristus är anarkisk, inte Paulus.” [s. 40]) 

Som visats ’antyder’ Eumeswil – och graden av subtilitet kan verkligen diskuteras – att 

befrielsen från biomaktens dödandelogik och –process går genom återföreningen med varat, 

återvändandet till skogarna, återlösningen genom Waldgang. Ovanstående citat öppnar dock 

upp för en än mer total uppryckelse än den tämligen exklusiva och gåtfulla som ’drabbar’ 

Kondoren och hans följe i epilogen, för om Kristus är ett uttryck för det anarkiska, och 

omvänt det anarkiska ett uttryck för det kristuslika (och inte den organiserade, stränga religion 

som följer av Paulus’ läror), kan vi med fog omvärdera det förfelade anarkprojektet som ett 

förvisso ännu inte fullbordat och fullkomligt men potentiellt revitaliserande jagkonstruktions-

projekt, ett sätt att återföra människan till hennes ’naturliga’ – detta vanskliga ord – och 

paradisiska (ur)tillstånd. Konfronterad med jagupplösningens totala förtvivlan kan vi, om vi 

inte som Venator hemfaller åt självbedrägeri, kasta av oss destabiliseringens bojor och, för att 

vidhålla det paradoxala språkbruk som så ofta uppstår i kontexter som denna, frigöra oss 

genom förankring, genom att binda oss vid varats nåbarhet på Jorden. Ännu ser vi en gåtfull 

spegelbild, men detta tillstånd är inte nödvändigtvis permanent, och det finns hopp, metoder 

för att slita sig fri från biomakt och död.     
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