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Katten, hunden, mulan, fågeln: 
Djurkaraktärer med agency i McTeague

Karin Molander Danielsson

Naturalisterna och det metaforiska djuret
De amerikanska litterära naturalisterna, såsom Crane, Dreiser, och Norris 
förknippas ofta med skildringar av mänsklig djuriskhet, vilket hänger 
ihop med att de var influerade av olika evolutionsteorier, Darwins förstås, 
men i Norris fall, som Bert Bender har visat, framför allt av Joseph LeCon-
tes1, och var speciellt intresserade av den kombinerade effekten av arv 
och miljö på det mänskliga subjektet, och hur det mänskliga subjektet 
upplevde dessa krafter.2 Ett ofta analyserat motiv i naturalistisk litteratur 
är därför djuret som metafor för människans drifter. Tanken är alltså att 
djur och människor har gemensamma förfäder och att “det inre djuret”, 
detta gemensamma arv, stundom kommer upp till ytan, t ex när männis-
kan ger efter för instinkter och passioner. Mycket har också skrivits om 
hur de mänskliga karaktärerna upplever naturens osentimentala krafter, 
t ex i Cranes novell “The Open Boat”. 
 Detta atavistiska underliggande och metaforiska djur är emellertid i 
naturalistiska texter ofta flankerat av faktiska djurskildringar. Dessutom 
är dessa djur, samt de yttre manifestationerna av de naturkrafter som ses 
påverka de mänskliga karaktärerna, landskap, väder, växtlighet, osv., 
skildrade med naturalistiskt och vetenskapligt sinne för detaljer. Om 
litteraturvetaren därför överger det invanda antropocentriska perspektivet 
blir det tydligt att dessa icke-mänskliga representationer är värda att 
studeras för sin egen skull. Från en ekokritisk synvinkel kan man därmed 
synliggöra dessa icke-mänskliga djur, landskap, väderfenomen och växter 
och se dem inte enbart som symboler, metaforer, eller bakgrund, utan 
som karaktärer och berättelseagenter med roller att spela i texterna. 
 Även om detta signalerar ett fokusskifte vad gäller icke-människor i 
litteraturen, från det metaforiska och tematiska till det bokstavliga och 
mimetiska3, så menar jag inte att vi kategoriskt skall förneka att djur har 
 
1 Bert Bender (1999), “Frank Norris on the Evolution and Repression of the Sexual 

Instinct”, i Nineteenth Century Literature 54:1, s. 73-103. http://www.jstor.org/sta-
ble/2902998.  

2 Se t ex Donald Pizer (1962), “The Concept of Nature in Frank Norris”, i The Octo-
pus, i American Quarterly 14:1, s. 73-80. http://www.jstor.org/stable/2710228 och 
Donna M Campbell (2008), “Naturalism in American Literature”, i Literary Move-
ments. http://www.wsu.edu/~campbelld/amlit/natural.htm

3 James Phelan (1989), Reading People, Reading Plots. Chicago, s. 13.
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en metaforisk funktion i litteraturen. Som John Simons hävdar i Animal 
Rights and the Politics of Literary Representation, finns det ingen inbyggd konf-
likt mellan dessa två tolkningsmodeller: “the use of the animal experience 
as a metaphor for the human is a major vehicle for the expression of the 
non-human”.4 Det metaforiska djuret uttrycker också den faktiska icke-
mänskliga upplevelsen. Med andra ord, under det att författaren är syssel-
satt med att jämföra en mänsklig karaktär med en hund, så säger den 
metaforiska hunden något om faktiska hundar, hur de beter sig och hur 
de behandlas. Men eftersom traditionell litteraturforskning i huvudsak 
har underlåtit att se icke-mänskliga djur som något annat än metaforiska 
porträtt av människor, så avser jag att i den här och relaterade studier 
fokusera på djurkaraktärer som representationer av faktiska djur, och som 
karaktärer med makt och förmåga att inverka på berättelsen.

Begreppen karaktär och agency
Begreppen karaktär och inverkan (eng.: agency) kräver sina förklaringar. 
Sedan L C Knights skrev sin berömda essä “How Many Children Had Lady 
Macbeth?” (1933)5 där han raljerade med sådana forskare som ansåg titeln 
en relevant fråga för litteraturforskningen, har det stått klart att det litte-
rära begreppet karaktär varit behäftat med problem. John Frow diskuterar 
begreppet i “Spectacle Binding: On Character” och utgår då från en definition 
från John Stuart Mill’s On Liberty från 1859: 

A person whose desires and impulses are his own – are the 
expression of his own nature, as it has been developed and 
modified by his own culture – is said to have a character. 
One whose desires and impulses are not his own, has no 
character, no more than a steam-engine has a character. 
Notice here that character is made dependent upon a prop-
erty relation; and that this is negatively correlated with 
unconscious desires. After Freud, we might say, there can 
no longer be character.6

Medan Mill i Frows citat likställer karaktär med medvetande – ett begrepp 
som Freud sedermera desarmerat – har Aristoteles liksom många nutida 
strukturalister och narratologer sett karaktär som underställt intrig och 
en funktion därav, t ex i Greimas aktantmodell enligt vilken alla karaktä-
rer i en text fördelar sig mellan sex aktantroller; sändare, objekt, motta-

4 John Simons (2002), Animals, Literature, and The Politics. New York, s. 59.
5 Se t ex Lars – Åke Skalin (1991), Karaktär och Perspektiv. Uppsala, s. 30. Knights 

essä finns återtryckt, t. ex. i Lionel Charles Knight (1979), Hamlet and other Shake-
spearean essays. Cambridge.

6 John Frow (1986), “Spectacle Binding: On Character”, i Poetics Today 7:2, s. 228 
http://www.jstor.org/stable/1772760 
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gare, hjälpare, subjekt, motståndare.7 Aktantmodellen har vissa fördelar 
för den som vill analysera icke-mänskliga karaktärer, eftersom den har en 
strikt textuell syn på karaktärerna. En hjälpare kan t ex lika gärna vara 
ett föremål, ett förtrollat svärd t ex, som en hjälpsam gumma, och aktant-
modellen är på så sätt icke-antropocentrisk. Den sätter dessutom fokus 
på aktion, dvs. vad de olika karaktärerna tar sig för och vad som för hand-
lingen framåt, vilket jag kommer att fästa viss vikt vid i det som följer, 
eftersom det blir ett tydligt mått på vad som äger påverkan i texten. Men 
som ekokritiker har man ändå en begränsad nytta av en teori som bortser 
från den verklighetsbaserade representationen, inte minst om man är 
intresserad av representation på en individuell, till skillnad från en gene-
rell basis. 
 Utan att hemfalla i en otidsenlig och okritisk syn på karaktärer som 
levande personer vars liv utanför texterna kan diskuteras, t ex som i det 
klassiska exemplet “vad studerade Hamlet i Wittenberg”,8  eller det lika 
problematiska likställandet av karaktär med medvetande, vill jag därför 
framhäva de teoretiker som ser andra dimensioner i karaktärer än de rent 
intrigmässiga. Narratologen Seymour Chatman har t ex påpekat att man 
i aktantmodellen förlorar den dimension av karaktären som kan beskrivas 
som okarakteristisk, dvs sådant som gör en karaktär flerdimensionell, och 
inte enbart en nattsvart “motståndare” eller allt igenom god “hjälpare”. 
Här närmar sig Chatman James Phelans mer retoriska syn på karaktärer. 
Phelan, i Reading People, Reading Plots framhäver framför allt den dimension 
av karaktären som han kallar den mimetiska: “Where the structuralist 
remains suspicious of the emotional involvement that comes from view-
ing the character as a possible person, the mimetic analyst regards that 
involvement as crucial to the effect of the work”.9  Denna effekt uppstår 
bland annat genom att karaktärer förses med attribut som kan ses som 
individuella karaktärsdrag, dvs mimetiska dimensioner, vilka i sin tur 
samverkar till att skapa “the illusion of a plausible person” vilket är en av 
flera möjliga mimetiska funktioner. 10 

 Den mimetiska dimensionen som ingår i Phelans analysmodell skapar 
inte bara illusionen av en verklig person utan kan också ses, dels som ett 
resultat av att representationen faktiskt har en verklig eller i alla fall 
verklighetstrogen referent, dels att den är föremål för läsarens identifika-
tion, vilket för övrigt var ett av Aristoteles kriterier för en karaktär. Martin 
Price, i Forms of Life, uttrycker det så här: “they differ from real persons and 
yet must refer to them and draw their force from what we know their 
experience to be like”.11 Karaktärernas funktion i texten är med andra 
 

7 Skalin, s. 22.
8 Se t ex Skalin.
9 Phelan, s. 8.
10 Phelan, s. 11.
11 Martin Price (1983), Forms of Life. New Haven, s. xiv.
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ord avhängig av att vi känner igen det de anspelar på. Och även om såväl 
Phelan som Price avser mänskliga karaktärer är det förstås möjligt för 
mänskliga läsare att känna igen, se som verklighetstrogna, även icke-mänsk-
liga karaktärer. Det ingår i den i Västvärlden gängse verklighetsuppfatt-
ningen att även andra djur än vi har för dem utmärkande drag, och att djur 
liksom t ex naturfenomen har en förmåga att inverka på våra liv. 
 Det engelska begreppet agency har ingen riktigt bra motsvarighet på 
svenska. Förmåga att inverka, som jag använder här, saknar den dimension 
av subjektiv förmåga som finns i det engelska begreppet. Agency har sedan 
Descartes associerats med ord som förnuft, intention och makt, ord som 
i sin tur är fast förankrade på den mänskliga sidan av dikotomierna 
människa–djur och kultur–natur. Icke-människors förmåga att inverka 
(non-human agency) är därför en oxymoron för Descartes och för alla de 
antropocentriska författare, kritiker, och filosofer som ser världen och 
litteraturen som en anledning att studera människan, och ingenting annat. 
Om både subjekt och objekt är människor, så är förmåga att inverka också 
enklast att definiera i mänskliga termer, som en funktion av det som (enligt 
Descartes) skiljer oss från de andra djuren, nämligen förnuft och intention. 
Dock blir det tydligt att när ekologer, djurrättsaktivister, forskare inom 
djurstudier och ekokritiker flyttar fokus till det som tidigare har setts som 
en fond för mänskliga aktiviteter, så blir en omdefinition av begreppet 
agency nödvändig. Sålunda har t ex djurgeograferna Philo och Wilbert 
definierat agency

not as some innate or static thing which an organism 
always possesses, but rather in a relational sense which 
sees agency emerging as an effect generated and performed 
in configurations of different materials. This means that 
anything can potentially have the power to act, whether 
human or non-human.12  

Eileen Crist, som stödjer sig på Darwin påpekar att dennes skrifter “system-
atically foster the witnessing of subjectivity in animal life by representing 
action as performed by, rather than happening to, animals.”13 Detta blir 
särskilt intressant i en analys av de litterära naturalisterna, eftersom deras 
intresse för evolutionär teori traditionellt sett har ansetts skapa texter 
som enbart skildrar individernas maktlöshet i det stora evolutionära, 
opersonliga, sammanhanget. I den analys som följer använder jag karak- 
 

12 Chris Philo och Chris Wilbert (2000), “Animal Spaces, Beastly Places: An Intro-
duction,” i Chris Philo, Animal Spaces, Beastly Places : New Geographies of Human-
Animal Relation. London.

13 Eileen Crist (1999), Images of Animals: Anthropomorphism and Animal Mind. Phila-
delphia, s. 40. Citerad i Sarah McFarland och Ryan Hediger (2009), Animals and 
Agency: An Interdisciplinary Exploration. Leiden, s. 3.
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tärsbegreppet och i synnerhet Phelans mimetiska dimension av karaktä-
ren, liksom agency-begreppet i betydelsen makt att agera, förmåga att 
inverka, för att lyfta fram de icke-mänskliga karaktärerna i en roman av 
Frank Norris, och visa hur deras handlingar får betydelse för handlingen 
och för övriga karaktärer. 

Katten
Frank Norris roman McTeague: A Story of San Francisco14, är historien om en 
ung man som när romanen inleds arbetar som tandläkare i 1890-talets 
San Francisco. Han har ingen formell utbildning, och är för dum för att 
förstå de handböcker som han ändå äger och förvarar på sin klinik, men 
har gått som lärling hos en resande tandläkare. När myndigheterna får 
reda hans brist på kvalifikationer förlorar han sin licens att praktisera, 
och inleder därmed sin helvetesfärd. McTeague är utan tvivel romanens 
huvudkaraktär, men många intressanta karaktärer finns att upptäcka 
bland de icke-mänskliga djur som McTeague möter, noterar, äger och 
påverkas av.  
 Eftersom den innehåller ett antal berömda scener i vilka McTeague 
förlorar den lilla förfining han besitter och hemfaller åt “djuriskt” bete-
ende, är detta en roman som oftast har analyserats i termer av animalitet 
och “det inre djuret”. Det är värt att notera, emellertid, att dessa forskare15 
diskuterar animalitet utan någon enda hänvisning till de osedvanligt 
många djur – hästar, hundar, katter och fåglar – som representeras i denna 
roman. Denna artikel vill visa hur ett antal av dessa hittills negligerade 
icke-mänskliga djur är karaktärer med makt att inverka och att de på 
kritiska punkter för handlingen framåt, fördjupar vår förståelse av de 
mänskliga karaktärerna och till slut är de som för denna historia mot sitt 
grymma slut.  
 McTeague (vars förnamn vi aldrig får veta) gifter sig med Trina, som 
vinner en summa pengar på lotteri strax innan de förlovar sig. Trina 
utvecklar en allt allvarligare patologisk snålhet och börjar gömma undan 
pengar för McTeague, trots att denne förlorat sitt arbete. Paret måste flytta 
till en billigare och sämre lägenhet, och separerar slutligen. McTeague, 
hemlös, hungrig och desperat, söker upp Trina och begär att få hennes 
pengar. När hon vägrar attackerar han Trina som slåss för sitt liv “with 
the exasperation and strength of a harassed cat” (524).  Innan McTeague 
till slut dödar henne, lämnar berättaren scenen med ett lakoniskt “Then 
it became abominable” (525) varpå den metaforiska katten i beskrivningen 
av Trina ersätts av en verklig, dvs. en kattkaraktär.

14 Frank Norris (1986), Novels and Essays. New York. Alla följande citat med sidhän-
visningar i texten avser denna utgåva. 

15 T ex Donald Pizer (2000), “Frank Norris’s McTeague: Naturalism as Popular Myth” 
och många andra. 
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In the schoolroom outside, behind the coal scuttle, the cat 
listened to the sounds of stamping and struggling and the 
muffled noise of blows, wildly terrified, his eyes bulging 
like brass knobs. At last the sounds stopped on a sudden; 
he heard nothing more (525).

Katten kanske är där i första hand för att förstärka kattliknelsen, men 
dessutom är den här den fokalisator som, å läsarens vägnar, upplever 
mordet på Trina. Några sidor senare utvecklar Norris katten till en karak-
tär med makt att inverka, när katten blir föremål för några småflickors 
uppmärksamhet. 

In fact, the cat was acting strangely. He lay quite flat on 
the floor, his nose pressed close to the crevice under the 
door of the little cloakroom, winding his tail slowly back 
and forth, excited, very eager. At times he would draw back 
and make a strange little clacking noise down in his throat 
(527).

Den här katten har sannerligen förmåga att påverka handlingen, detta är 
ju katten som påtalar att ett mord har skett. Han gör det inte i någon 
antropomorfisk mening, utan genom att vara katt. Han uppvisar ett igen-
kännligt, mimetiskt, kattlikt beteende, som i detta sammanhang dock 
antar en morbid likhet med Trinas dödskamp och sista halvkvävda ande-
tag. Kattens beteende får flickorna att ana att något är på tok, och lockar 
dem att gå vidare in i det rum där den döda kvinnan ligger. 

Hunden
Andra djur i McTeague har kanske en mindre direkt inverkan på handlingen, 
men ändå en viktig plats i texten, t ex genom att deras naturliga beteende 
förstärker de mänskliga karaktärernas bestialiska beteende, speciellt gente-
mot djur. Deras mimetiska dimensioner,  deras lätt igenkännliga drag av 
verkliga djur, leder här till vad Phelan kallar tematiska funktioner: 

In works that strive to give characters a strong mimetic 
function, thematic functions develop from thematic dimen-
sions as a character’s traits and actions also demonstrate, 
usually implicitly, some proposition or propositions about 
the class of people or the dramatized ideas.16 

De flesta av de hundar som syns i McTeague berättar en sorglig historia 
om hundhållningen i 1890-talets San Francisco. Där finns t ex den svarta 
vinthund som ägs av Trinas otrevliga, snåla familj. 

16 Phelan, s. 13.



112

In the back yard was a contrivance for pumping water from 
the cistern that interested McTeague at once. It was a dog-
wheel, a huge revolving box in which the unhappy black 
greyhound spent most of his waking hours. It was his 
kennel; he slept in it. From time to time during the day 
Mrs. Sieppe appeared on the back doorstep, crying shrilly, 
‘Hoop, hoop!’ She threw lumps of coal at him, waking him 
to his work (317)

Den här beskrivna scenen med hunden som går runt, runt i ett hjul för att 
pumpa upp vatten, skulle ha varit sorglig oavsett hundras. Norris förstärker 
dock familjen Sieppes onaturliga beteende genom att låta hunden vara just 
en vinthund, närmare bestämt en greyhound, en ras som är byggd för att 
springa lös i hög hastighet, och genom att låta dem hålla just en hund av 
en sådan ras i vad som måste ses som straffarbete.17 

 På samma sätt lär oss andra hundkaraktärer i McTeague att misstro 
Marcus Schouler, McTeagues vän, som senare blir hans rival och nemesis. 
Marcus Schoulers brutalitet gentemot djur är ett av Norris vanligaste sätt 
att karakterisera honom, och denna brutalitet intensifieras allteftersom 
berättelsen fortskrider. Schouler är assistent på ett lokalt hundsjukhus, 
men beskrivs som “a bungler in the profession … [whose] knowledge of 
the diseases of domestic animals had been picked up in a haphazard way, 
much after the manner of McTeague’s education” (270). Schouler och 
McTeague är lika på detta sätt, liksom på många andra, men en skillnad 
ligger faktiskt i hur de behandlar djur. McTeague är aldrig grym mot djur, 
men är ofta fokalisatorn som lägger märke till andras grymheter mot djur, 
som t ex i exemplet med vinthunden. Schouler äger en hund, en irländsk 
setter. I en intressant scen som Norrisforskningen tycks ha glömt, möter 
Schoulers setter en annan hund från grannskapet, en collie, varpå de 
nyfikna grannarna som ser på, alla kvinnor, räknar med att hundarna skall 
börja slåss.

In an instant the two enemies had recognized each other. 
They halted abruptly, their fore feet planted rigidly. Trina 
uttered a little cry. ‘Oh, look out, Miss Baker. Those two 
dogs hate each other just like humans. You best look out. 
They’ll fight sure’(415).

17 Denna svarta greyhound kontrasteras i romanen mot en tigrerad greyhound 
som ägs av McTeagues tandläkarrival och som är dennes högt värderade och 
omhuldade sällskapsdjur. Denna hund sitter vid eldstaden och pryder tandlä-
karens väntrum, där den också bildar anfang och kontrast till McTeagues egen 
stenmops, som pryder dennes eldstad.



113

Men medan de tre kvinnorna, Trina McTeague, Miss Baker and Maria 
Macapa oroligt och förväntansfullt ser på, lyckas de två hundarna dock 
undvika ett slagsmål genom en lång och detaljerad uppvisning av hundars 
typiska utmanande och pacificerande beteenden. 

Each dog seemed to be the personification of fury and 
unsatisfied hate. They began to circle about each other 
with infinite slowness, walking stiffed-legged and upon 
the very points of their feet. Then they wheeled about and 
began to circle in the opposite direction. Twice they 
repeat ed this motion, their snarls growing louder. But still 
they did not come together, and the distance of five feet 
between them was maintained with an almost mathema-
tical precision. It was magnificent, but it was not war. Then 
the setter, pausing in his walk, turned his head slowly from 
his enemy. The collie sniffed the air and pretended an 
interest in an old shoe lying in the gutter. Gradually and 
with all the dignity of monarchs they moved away from 
each other (416).

I kontrast till hundarnas högt utvecklade sociala spel som går ut på att 
försöka undvika ett slagsmål om det är möjligt, visar Norris människornas 
olika grader av otrevliga reaktioner på det uteblivna slagsmålet. Kvinnorna 
är besvikna över att inte få se ett slagsmål, lite upprörda över att ha slösat 
bort sin tid genom att oroa sig över det, och en av dem, Maria Macapa, 
försöker till och med bussa hundarna på varandra igen. Schouler, å andra 
sidan, har inget annat än förakt till övers för sin hunds ovilja att slåss. 

”I’ll cut him in two—with the whip,” he shouted. ”I will, I 
will, I say I will, for a fact. He wouldn’t fight, hey? I’ll give 
um all the fight he wants, nasty, mangy cur. If he won’t 
fight he won’t eat” (417).  

Tagen ur sitt sammanhang såhär skulle kanske Schoulers annars ganska 
överdrivna reaktion kunna ses som humoristisk, ironisk, på så vis att det 
är meningen att vi skall skratta med Schouler åt de löjliga djuren? Denna 
tolkning skulle kunna vara öppen för oss om det inte vore för att Schouler 
uppvisar samma våldsamma, oartikulerade reaktioner i flera andra situa-
tioner i romanen, och i synnerhet när han grälar med den likaledes oarti-
kulerade McTeague. Schoulers utdragna och verkningslösa skrikande är 
istället Norris sätt att understryka hans poäng att denna karaktär, trots 
att det är en människa, är betydligt mindre civiliserad än hundarna, oför-
mögen att känna igen och uppskatta sin hunds kloka beteende, och fram-
för allt mindre kapabel att uttrycka sina känslor.
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Mulan
Genom hela romanen ser vi McTeague associeras med hästar på olika sätt; 
han beskrivs t ex som “docile and obedient as a big cart horse”(466), påstår 
själv att han arbetat i ett hyrstall, och tas för en hästdoktor. När han behö-
ver ett nytt namn är Carter (åkare, körkarl) det första han kommer att 
tänka på, och han arbetar också med att lasta och köra hästar under en 
period. Det inträffar efter det att McTeague, fattig och hemlös, sitter och 
tittar på när ett par män lastar ett piano på en hästkärra. De två körhäs-
tarna skyggar plötsligt för någonting — ett verklighetstroget hästbeteende 
— och orsakar därmed att pianot faller ner på och skadar en av männen 
(518). Detta exempel på djurs inverkan på berättelsen ger McTeague chan-
sen att ta över den skadade mannens arbete. 
 McTeague lägger också ofta märke till hästar av olika slag, ridhästar, 
körhästar, hästar som rids av Schouler och andra karaktärer, och hästars 
sadlar och seltyg. När han i slutet av romanen är på flykt undan rättvisan 
och beger sig ut i öknen, köper han emellertid en mula istället för en häst. 
Detta är en mycket god idé och knappast en tillfällighet. Mulan har mycket 
större chans att klara sig i öknen än en häst; den lyckas t o m frodas på 
sin diet av öknens torra växter och potatisskal, och vandrar utan att klaga 
i öknens hetta. När mulan dock vid ett tillfälle beter sig vilt och oberäk-
neligt, troligen efter att ha ätit en giftig växt, blir McTeague inte arg, utan 
talar vänligt med mulan och lyckas återställa deras arbetsrelation:

”He’s eatun some of that loco-weed that Cribbens spoke 
about,” panted McTeague. “Whoa, there; steady, you.” At 
length the mule stopped of his own accord, and seemed 
to come to his senses again. McTeague came up and took 
the bridle rein, speaking to him and rubbing his nose. 
 “There, there, what’s the matter with you?” The mule 
was docile again. McTeague washed his mouth and set 
forward once more (555).

När Schouler till slut hinner upp McTeague blir skillnaden i deras behand-
ling av djur uppenbar. Schouler har karakteristiskt nog ridit sin häst till 
döds, och har använt allt sitt vatten. Han är därför beroende av McTeagues 
vattenflaska, som är fastknuten på mulan. Mulan visar emellertid sina goda 
instinkter genom att omedelbart verka skygg för Schouler, som ju inte är 
att lita på runt djur. När Scouler närmar sig flyr mulan efter att först ha 
uppvisat typiska beteenden för hästdjur under stress: “The mule squealed, 
threw up his head, and galloped to a little distance, rolling his eyes and 
flattening his ears” (568). Eftersom Schouler envisas med att otåligt följa 
efter är mulan snart ordentligt uppskrämd. McTeagues inställning är helt 
annorlunda. Han försöker lugna ner såväl Schouler som mulan, och förkla-
rar att mulans beteende har en naturlig förklaring. Men Schouler lyssnar 
inte utan inleder istället en veritabel jakt på mulan runt öknen.
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Mulan svarar med vad som ser ut som en lek, men som utvecklar sig till 
ett spel på liv och död: han står stilla tills Schouler kommit inom en 
armlängds avstånd, då rusar han iväg igen innan han blir infångad. Genom 
att på detta utstuderade, men för hästdjur naturliga sätt, långsamt men 
säkert driva de två törstiga männen till desperation lurar mulan Schouler 
att skjuta honom, varpå han omedelbart faller på och krossar vattenflas-
kan. Mulan får en dubbel roll i de här scenerna, eftersom McTeague under 
Schoulers dåliga inflytande byter sida och till slut deltar i den fruktlösa 
jakten. Dels visar mulan med sitt typiska beteende och sitt initativtagande 
på kontrasten mellan hans egen självklara hemortsrätt i den ogästvänliga 
ökenmiljön, och männens hjälplöshet; dels innebär hans handlingar här 
ett frivilligt offer för att straffa Schouler. Hans agerande beseglar den 
djurplågande Schoulers öde, och naturligtvis McTeagues också.  

Fågeln
Mitt sista exempel är kanariefågeln, det enda icke – mänskliga djur i McTea-
gue som hittills fått någon uppmärksamhet bland Norrisforskare. Kana-
riefågeln är McTeagues speciella sällskapsdjur från den första sidan till 
den sista, och är kanske, som McGlynn föreslår, en souvenir från McTea-
gues förflutna som gruvarbetare, eller åtminstone något som påminner 
honom om den tiden.18 Det är tydligt att fågeln betyder en hel del för 
McTeague; han vägrar att göra sig av med den, ens när han och Trina 
tvingas sälja alla sina ägodelar, inklusive McTeagues älskade concertina-
dragspel. När han till slut slagit ihjäl sin fru och förbereder sig för att fly 
undan rättvisan bestämmer han sig för att ta kanariefågeln med sig. 
Anledningen, kanske lite förvånande, är att han tycker synd om fågeln.
 

Then at last he stood with his hand on the door, holding 
up the lamp before blowing it out, looking about to make 
sure he was ready to go. The wavering light woke his 
canary. It stirred and began to chitter feebly, very sleepy 
and cross at being awakened. McTeague started, staring at 
it, and reflecting. He believed that it would be a long time 
before anyone came into that room again. The canary 
would be days without food; it was likely it would starve, 
would die there, hour by hour, in its little gilt prison. 
McTeague resolved to take it with him. He took down the 
cage, touching it gently with his enormous hands, and tied 
a couple of sacks about it to shelter the little bird from the 
sharp night wind (526).

18 David McGlynn (2008), “McTeague’s ‘Gilded Prison’”, i Rocky Mountain Review, 
62:1, s. 25-44. http://www.jstor.org/stable/20479488. 2010-04-04
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Inte nog med att han inte vill att fågeln skall svälta ihjäl, han tar sig också 
tid, medan han packar och förbereder sin flykt, att skydda fågeln mot 
vinden. Kanariefågeln i sin tur visar flera olika känslolägen och kvittrar 
av en anledning: i protest mot att bli väckt. Kvittret är vad som får McTea-
gue att tänka på fågeln, och slutligen ta med den, och kanariefågeln 
inverkar sålunda på handlingen, dels på så sätt att den själv är orsak till 
att den förflyttas från lägenheten, dels på så sätt att den tydliggör en lite 
förhöjd, kanske lite mer utvecklad sida av medkännande, hos hustrumör-
daren McTeague. 
 I scener som denna, liksom i scener där McTeague lägger märke till 
andra människors grymhet mot djur, skapar McTeagues interaktion med 
fågeln en positiv bild av honom hos läsaren. Det kan ske eftersom fågeln 
är mimetiskt avbildad, den beter sig som levande fåglar som behöver mat 
och vatten, men dessutom är den en liten karaktär som reagerar på sin 
omgivning “The canary woke and chittered crossly, his feathers puffed 
out “(344) och för handlingen framåt, dels när McTeague bestämmer sig 
för att ta den med på sin flykt, dels när hans förföljare konstaterar att det 
är enkelt att följa efter en man som envisas med att släpa på en fågelbur 
(537). När sedan McTeague börjar prata för sig själv blir kanariefågeln hans 
åhörare och enda förtrogna. 
 Det är förvånande att David McGlynn, trots att han i “McTeague’s 
‘Gilded Prison’” noterar hur fäst McTeague är vid fågeln genom hela roma-
nen, ändå missar fågelns roll som karaktär med makt att inverka på 
skeendet. Istället reducerar McGlynn fågeln i sin bur till symbol: 

In San Francisco, the gilded birdcage symbolized McTeague’s 
unwillingness to fully succumb to the city’s imprisonment; 
in the rugged country, it symbolizes the fact that the city 
has infiltrated both his life and the landscape.19 

För McTeague är fågeln verklig nog, och han glömmer inte dess behov ens 
under den olidligt heta ökenvandringen i Death Valley, då han upprepade 
gånger tar av sitt dyrbara vatten för att fukta säckarna som omger 
buren.
  I slutscenen befinner sig McTeague fäst med handbojor vid den döde 
Schouler, utan vatten och utan hopp. 

All about him, vast interminable, stretched the measureless 
leagues of Death Valley. McTeague remained stupidly 
looking around him, now at the distant horizon, now at 
the ground, now at the half-dead canary chittering feebly 
in its little gilt prison (352-3). 

19 McGlynn, s. 39.
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Dessa är romanens sista ord. Genom att vara där spelar kanariefågeln flera 
roller. För McTeague är han en levande och kanske tröstande vän i förö-
delsens stund, men kanske också en källa till ånger; McTeague kommer 
ju att behöva se sin lilla vän dö inför sina ögon. Men eftersom McTeague, 
i vår sista glimt av honom, vänder blicken mot fågeln, mot någon annans 
lidande, påminns läsaren om att McTeague inte bara är en av lust, habegär 
och andra drifter regerad människa. Slutligen knyter och kontrasterar 
kanariefågeln också slutet på denna långa och lite spretiga roman till dess 
inledning, i vilken McTeague tillbringar en lat eftermiddag med att dricka 
öl, spela på sitt dragspel, och lyssna på hur kanariefågeln sjunger i sin 
bur. 
 Katten, hunden och andra djuren som här diskuterats kan och bör 
läsas som karaktärer i romanen. De har av Norris försetts med karaktärs-
drag som gör dem igenkännliga som djur av en viss art, de beter sig som 
djur gör, och det är i kraft av denna mimetiska dimension som djuren har 
en mimetisk funktion i berättelsen, de har agency i det att de för handlingen 
framåt, samtidigt som deras närvaro i texten också kan läsas tematiskt, 
som en kommentar till och fördjupande bild av övriga karaktärer, och av 
romanen som helhet.
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