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1. Inledning och syfte 
 

”Under our feet […] there are oceans of oil, oceans of 

gold. Our friends have come to extract the oil and the 

gold.” 1 

 

Orden är den lokale härskarens, emirens, och han yttrar dem vänd till en grupp beduiner 

från Wadi al-Uyoun, en oasby i öknen, som inte är så glada över att de som emiren 

kallar ”våra vänner” tagit över deras tidigare så lugna och fridsamma wadi.2 

Scenen är tagen ur inledningen till Abdelrahman Munifs Cities of Salt, en roman 

som skildrar ett fiktivt arablands tidiga utveckling från det att olja hittas av ett 

amerikanskt oljebolag på 1930-talet. Många i Wadi al-Uyoun lockas av emirens ord att 

de snart ska få pengar upp till öronen, men alla är inte imponerade. En av byns äldste, 

Miteb al-Hathal, anar oråd och förespår på profetiskt vis att katastrofen nalkar sig. Han 

visar sig få rätt; kort tid senare jämnas deras by, wadins odlingar och palmer med 

marken, för att ge plats för installationer för oljeproduktion. Beduinerna som inte vill 

stanna och jobba för oljebolaget tvingas acceptera en ekonomisk kompensation, lämna 

sin hembygd och ta sig till avlägsna släktingar. Några av klanens unga män lockas till 

kusten där oljebolaget håller på att bygga en stor hamn och erbjuder jobb. De tvingas 

dock arbeta under svåra förhållanden.  

Cities of Salt är en mångfacetterad roman om snabb social förändring, kulturkrockar 

och förlorad identitet. Den utspelar sig i ett fiktivt land som lätt går att identifiera som 

Saudiarabien, innan grovarbetet inom oljeindustrin utfördes av asiatiska gästarbetare. 

Gästarbetarna är istället de beduiner som lockats från landets isolerade inre till kusten 

vid Persiska Gulfen. 

Cities of Salt kom ut på arabiska 1984 och på engelska, översatt av Paul Theroux, 

1987. Den är den första i en kvintett, varav endast de tre första romanerna är översatta 

till engelska. Mottagandet i den arabiska kulturvärlden var entusiastiskt, men i väst gick 

det en aning trögare. John Updikes recension i The New Yorker 1988 vittnade om stort 

oförstånd, framför allt inför romanens uppbyggnad, och Updike ansåg att Abdelrahman 

Munif var ”insufficiently Westernized to produce a narrative that feels much like what 

we call a novel”. Det Updike bland annat hade svårt för var att det inte fanns någon 

                                                 
1 Abdelrahman Munif, Cities of Salt, New York, 1989, s. 86. 
2 Wadi tenderar att förklaras som uttorkad flodbädd, som bara fylls med vatten vid regn. Nu är det inte en 

helt korrekt, eftersom en wadi på arabiska halvön kan vara ständigt vattenfylld, eller kan vara bevattnad 

från källor; med andra ord en oas. Romanens wadi är en sådan. Arabiskans och även hebreiskans ord wadi 

betyder ordagrant dal. 
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central karaktär som väckte läsarens sympati.3 Andra recensenter var dock mer positiva 

och begrep den ”arabiska prägel” Munif satt på sin roman. Numera är de flesta kännare 

av arabisklitteratur eniga om att romanserien hör till den moderna arabiska litteraturens 

kanon, vid sidan av storheter som Naguib Mahfouz, och att Munif bidragit till att ge 

romanen, en relativt ny genre i arabisk litteratur, en tydligare arabisk prägel. 

I akademiska sammanhang har det skrivits en hel del om Cities of Salt-serien, det 

mesta koncentrerat runt två teman; olja och social förändring. Jag har inte valt olja som 

tema för den här uppsatsen, även om det vid en första anblick skulle verka vara ett 

logiskt val. Jag har fastnat för översättaren Peter Theroux´ egna ord: ”Cities of Salt was 

no more about oil than The Godfather was about olive oil”. Theroux menar att Munif 

inte först och främst skrev en roman om oljeindustrin och dess negativa konsekvenser, 

utan att han “used oil to tell Arab stories”.4 Jag håller med Theroux och tycker att man 

gör Cities of Salt och Abdelrahman Munif orättvisa om man bara fokuserar på de två 

teman nämnda ovan; teman som i sig är intressanta och givetvis färgar analysen ändå, 

men som redan utforskats i hög utsträckning. Jag tycker det är intressantare undersöka 

hur Munif har byggt sin roman, på vilket sätt han har skapat en berättelse där olja och 

social förändring är centrala teman. 

Mitt syfte är att göra en tematisk analys av Cities of Salt och fokusera på temat 

möten. Vid sidan om olja och social förändring är möten ett centralt tema i romanen. 

Övergripande är mötet mellan en kultur som fokuserar på kollektivet och en modern 

högteknologisk kultur som är individinriktad, ett möte mellan traditionellt liv som 

karaktäriseras av relativt lugn, beroende av naturen och en cyklisk tidsuppfattning, och 

det moderna, västerländska som karaktäriseras av snabb förändring och linjär 

tidsuppfattning. Vad som dessutom bidrar till mitt val av tema är att mötena i romanen 

ofta skildrar motståndet mot förändring, centrala och avgörande händelser i berättelsen, 

och att de ofta står för vändpunkter i densamma. 

Vid sidan av mötet mellan olika kulturer sker också andra sorters möten i romanen 

och på olika nivåer; det personliga mötet mellan människor, den enskilda individen och 

överheten och mindre gruppers möte med andra grupper. Jag ska också argumentera för 

att kollektivet eller samhället som sådant är berättelsens verklige protagonist. Denna 

udda och ovanliga narrativa teknik är ett av romanens signum. 

                                                 
3 John Updike, ”Satan´s Work and Silted Cisterns”, The New Yorker, 1988-10-17. 

http://www.unz.org/Pub/NewYorker-1988oct17-00117 (2017-04-34), s. 117-119. 
4 Peter Theroux, ”Abdelrahman Munif and the Uses of Oil”, Words without Borders Magazine, October 

2012 Issue, http://www.wordswithoutborders.org/article/abdelrahman-munif-and-the-uses-of-oil (2017-

03-22). 

http://www.unz.org/Pub/NewYorker-1988oct17-00117
http://www.wordswithoutborders.org/article/abdelrahman-munif-and-the-uses-of-oil
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Jag vill undersöka hur Munif skildrar möten. Vem deltar i dem och på vilken nivå 

sker de? Vilka yttre omständigheter färgar dessa möten och deltagarnas reaktioner? Vad 

har kollektivet som protagonist för roll i mötena?  Hur använder sig Munif av denna 

narrativa teknik och varför gör han det?  

 

2. Metod och teoretisk bakgrund 
 

2.1 Metod 
I första hand har jag ägnat mig åt textanalys och djupgående studerat Munifs roman. Jag 

har undersökt på vilket sätt han skildrar möten, hur han har byggt upp narrativet och 

vilken plats han har gett de olika karaktärerna, inklusive kollektivet som protagonist.  

Romanens kontext är viktig för att förstå dess tema. Den är starkt ”lokalt rotad”, för 

att citera Elleke Boehmer och jag tror också att hon har rätt i att ”the vision or world-

view of a story […] may be inaccessible without textual and extratextual research”.5 Av 

denna anledning är lokal historiekännedom och kunskap om framväxten av oljeindustrin 

i det aktuella området nödvändig och därför har jag fördjupat mig i detta ämne. Miljön 

som skildras är så unik att en läsning av romanen utan någon som helst 

bakgrundskunskap gör den svårförstådd. För att överhuvudtaget förstå varför de olika 

karaktärerna och kollektivet reagerar som de gör under olika sorters möten är kontext 

oumbärligt. Det är givetvis berättigat att fråga varför lokal historiekännedom är viktigt 

när romanen handlar om ett fiktivt land. Mitt svar på detta är att landets fiktiva karaktär 

är mycket ytlig. Munif har inte skapat ett fiktivt land, han har bara undvikit att säga vad 

landet heter, bytt ut ett par ortsnamn och personnamn. Kanske gjorde han detta för att 

undvika att anklagas för förtal. 

I analysen har jag koncentrerat min argumentation på ett par centrala scener ur 

romanen för att illustrera på vilka olika sätt Munif skildrar möten och hur han ofta 

använder sig av kollektivet som protagonist. Exempel på möten som jag tar upp är 

mötet mellan individen och främlingarna (4.2), individen och överheten (4.3), mellan 

det traditionella kollektivet och den främmande kulturen (4.4), mellan det traditionella 

kollektivet och det nya samhället (4.5) och mellan överklass och underklass (4.6). En 

del möten är specifika korta möten vid en speciell tidpunkt, andra pågår under en längre 

tid och sker på en mer övergripande nivå. Det är värt att notera att Munif börjar 

skildringen på individnivå för att sedan ”zooma ut” och fortsätta på kollektivnivå. 

                                                 
5 Elleke Boehmer, Colonial & Postcolonial Literature. Andra upplagan, Oxford, 2005, s. 241. 
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Därför börjar jag med att analysera möten på individnivå för att sedan gå över på 

kollektivnivå. 

 

2.2 Teoretisk bakgrund 
Postkolonialism är den breda teori som är relevant att använda sig av vid en läsning av 

Cities of Salt. Det är nödvändigt att i detta sammanhang se teorin just som bred, den är 

en ”paraply-teori”,6 det ryms mycket under den. Elleke Boehmer skriver att 

postkolonialistisk litteraturteori handlar om ”resistance to empire”.7 Postkolonialism 

behandlar inte bara det som hände efter att kolonierna blev självständiga. Det är en del 

av teorin, och kanske den del som är mest känd, men den passar dåligt in i en analys av 

Cities of Salt, eftersom den mest handlar om länder som varit koloniserade, och inget i 

Cities of Salt tyder på att en kolonial makt har härskat, till skillnad mot länder 

runtomkring, som Egypten och Irak.8 Det finns många postkoloniala romaner som 

liknar Cities of Salt, till exempel Ngugis Grain of Wheat och Achebes Things Fall 

Apart, men konflikten ser något annorlunda ut. Inte heller termen neo-kolonialism är 

helt korrekt att använda, eftersom det inte handlar om någon kolonial makt som dragit 

sig tillbaka och sedan har inflytande över den forna kolonin genom sätta den i en 

ekonomisk beroendeställning. Gränserna är dock inte helt lätta att dra, eftersom det som 

människorna utsätts för i romanen mycket liknar det man hittar inom neo-kolonialism; 

låg lön i förhållande till det arbete man utför, dåliga bostäder och så vidare. 

Snarare än att tala om neokolonialism, är det lämpligare att tala om imperialism, 

och det är det tillstånd, det globala maktsystem, som samhället i Cities of Salt är utsatt 

för. Rent tidsmässigt tar amerikansk imperialism över i Mellanöstern när den brittiska 

förlorar sitt inflytande. 

Edward W. Said skriver så här om imperialism: 

The main battle in imperialism is over land --- who owned 

the land, who had the right to settle and work on it, who 

kept it going, who won it back, and who now plans for its 

future.9 

 

Imperialism och neo-imperialism kan fungera utan kolonier. Det handlar inte alltid om 

att äga marken, utan främst att ha kontroll över den (och dess tillgångar). Genom 

                                                 
6 Ibid., s. 4 
7 Boehmer, s. 247. 
8 Ottomanska riket inkluderade delar av Saudiarabien, men bara utefter kusterna. Dess inre, befolkat av 

beduiner, var egentligen aldrig erövrat. Romanen innehåller några korta tillbakablickar på hur förfäder till 

beduinerna förpestat tillvaron för turkiska soldater i närheten, genom typiska gerillataktiker. 
9 Edward W. Said, Culture and Imperialism, London, 1994, s.xiii. 
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ekonomisk och militär makt har i det här exemplet USA kontroll utan att ha direkt 

politisk kontroll.10 I Cities of Salt agerar amerikanarna som utpräglade imperialister. De 

har ett enda mål, att hitta olja och få så stor del av vinsten som möjligt. De utnyttjar 

lokalbefolkningens, och det lokala styrets, totala okunskap för att få ut så mycket som 

möjligt. Det storpolitiska spelet, som till en början handlar om USA mot Storbritannien 

(som hade stora oljekoncessioner i Irak och Iran) och efter andra världskriget om USA 

mot Sovjetunionen, är romanens huvudpersoner ganska omedvetna om. De utnyttjas på 

ett sätt som liknar det som tillämpades i forna kolonier, trots att USA aldrig har politisk 

kontroll över området. Ibland är dock gränserna mellan imperialism utan kolonisation 

och imperialism med kolonisation oklara, något som jag kommer att beröra i analysen. 

Postkoloniala teorier om migration, diaspora och hybriditet är också användbara i 

analysen, eftersom romanen i princip är en berättelse om migration och anpassning till 

ett nytt sammanhang. Invånarnas svårigheter att anpassa sig, något som starkt präglar de 

möten jag analyserar i uppsatsen, kan belysas med dessa teorier. Diaspora, som förut 

främst kopplats samman med det judiska folkets bosättning utanför sitt hemland, syftar 

inom postkolonialismen mer på det generella förflyttandet och omlokaliseringen av 

olika befolkningsgrupper över hela världen.11 Oftast hänvisar man då till den flytt 

folkgrupper gjorde från forna kolonier till den forna kolonialmaktens eget territorium, 

men i Cities of Salt sker förflyttningen främst inom landets gränser, och inom den 

arabisktalande världen. Alla beduiner blir inte tvingade till migration, många gör det av 

ekonomiska orsaker. Ju mer ryktet sprider sig om kuststaden Harrans snabba tillväxt ju 

fler migranter kommer. Ett diasporasamhälle uppstår och dess invånare består av olika 

befolkningsgrupper som omlokaliserats. Ett sådant samhälle är ett ”composite 

community”12, ett nytt heterogent samhälle har växt fram och migranterna, och deras 

ättlingar, har blivit vad Homi K Bhabha kallar ”kulturella hybrider”, som befinner sig 

mittemellan ”det gamla och det nya”13. Bhabha menar att det inte bara handlar om 

fysiskt gränsöverskridande utan också om ett mentalt. I princip finns det inga stabila 

identiteter utan allt, och då speciellt i ett migrantsamhälle, förändras ständigt. Han 

förkastar också begreppet mångkulturalism, i den mån det betyder att många kulturer 

lever åtskilda, sida vid sida. Det finns inga åtskilda kulturer, utan de är snarare 

”korskulturella eller interkulturella”.14  Framväxten av hybriditet är en smärtsam 

                                                 
10 Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, Tredje upplagan, Abingdon, 2015, s.27f. 
11 John McLeod, Beginning Postcolonialism, Andra upplagan, Manchester, 2012, s. 236. 
12 Ibid., s. 238.  
13 Paul Tenngart, Litteraturteori, Andra upplagan, Malmö, 2014, s. 143. 
14 Ibid., s. 143. 
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process både för individen och kollektivet, speciellt om man desperat håller fast vid att 

identiteter är stabila. Mötena i Cities of Salt speglar på ett framträdande sätt detta 

motstånd mot förändring och är speciellt intressanta eftersom samhället som skildras är 

ett migrantsamhälle som uppstått under mycket kort tid. Det är till och med så nytt att 

det är berättigat att fråga om termen hybriditet verkligen kan användas utan problem i 

detta sammanhang.  

En kort narratologisk analys av Cities of Salt är till hjälp för att förstå hur Munif har 

byggt sin berättelse. Eftersom som han skapat en berättelse vars uppbyggnad på många 

sätt skiljer sig från vad man skulle kunna kalla en konventionell roman av västerländskt 

mått är det väsentligt för den tematiska förståelsen att undersöka dess narrativ. Främst 

gäller det förekomsten av kollektivet eller samhället i rollen som protagonist. På 

engelska används oftast uttrycket ”society as protagonist” och jag har valt att använda 

uttrycket ”kollektivet som protagonist”15, eftersom jag tycker det är den bästa 

översättningen. Denna narrativa teknik var något som recensenter som Updike inte 

lyckades identifiera, vilket jag var inne på i inledningen. En konventionell västerländsk 

roman handlar oftast om en individuell protagonist, som har ett mål och övervinner 

hinder för att nå det. Hjälte eller anti-hjälte spelar inte så stor roll, det viktiga är att 

läsarens sympati för protagonisten väcks. 

Om ett kollektiv är protagonist omkullkastar det läsarens förväntningar, man blir 

tvingad att skifta fokus och engagera sig i ett helt kollektivs öde. Det är ett ovanligt, 

men inte okänt narrativt grepp. Elisabeth Langland analyserar två exempel i artikeln 

”Society as Formal Protagonist”; Joseph Conrads Nostromo och Anthony Throllopes 

Barchester Towers. Det handlar om att kollektivet går igenom samma utveckling, till 

exempel övervinner hinder på väg mot målet, som en individuell protagonist.  

Langland skriver: 

In a novel in which society is protagonist, we are involved 

with the fate of an entire social order, and it is one about 

which we are made to care. The principal purpose is to 

present a society moving from a state of instability toward 

a qualitatively defined fate analogous to the movement of 

an individual hero.16 

 

                                                 
15 Jag har valt att inte använda termen ”kollektivroman” eftersom den skiljer sig på från hur Cities of Salt 

berättas. Främst får man inte följa ett antal individer genom hela romanen. Dessutom är kollektivroman 

en enligt min mening etablerad subgenre inom svensk litteratur. För att undvika förvirring använder jag 

inte denna term. 
16 Elisabeth Langland, ”Society as a Formal Protagonist: The Examples of Nostromo and Barchester 

Towers”, Critical Inquiry, vol 9, No 2 (Dec 1982), www.jstor.org/stable/1343326 , (2017-04-24), s. 362. 

http://www.jstor.org/stable/1343326
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I processen att skapa en text där inte en individ, utan ett kollektiv, är protagonist ställs 

höga krav på författaren. Langland fortsätter: 

In attempting to discover narrative terms for realizing the 

fate of a society, a novelist faces enormous technical 

challenge. He must make us care as much about a social 

order as he would about a particular individual, and yet he 

cannot write directly about ideas – he must record the 

actions of humans.17 

 

Lite omskrivet skulle man kunna säga att en roman som redovisar samhällets 

ställningstagande i vissa frågor rätt upp och ned knappast skulle bli underhållande 

läsning; författaren måste använda händelser som involverar enskilda individer för att 

gestalta ett helt kollektivs öde. I analysen kommer jag att ge exempel på hur Munif 

använder sig av denna narrativa teknik. 

 

3. Kontext och forskningsöversikt 
 

3.1 Kontext 
3.1.1 Historisk bakgrund 

Även om Cities of Salt utspelar sig i ett fiktivt land, vars namn aldrig nämns, med 

fiktiva namn på byar, områden och städer, är det ganska lätt att identifiera Saudiarabien 

som det land Munif förlägger sin berättelse i. Landets fiktiva karaktär är mycket ytlig 

och det handlar egentligen bara om ett par namnbyten, både vad det gäller orter och 

historiska personer. De som är insatta i oljeindustrin kan till och med exakt identifiera 

vilken wadi han anspelar på och vilken kuststad romanens Harran egentligen är.18 

Länder och städer utanför det fiktiva landet, som Oman, Damaskus, Kairo och Basra, 

får behålla sina riktiga namn.  

Sultanen i berättelsen baseras på verklighetens kung Ibn Saud (‘Abd al-‘Azīz ibn 

‘Abd ar-Raḥman Āl Sa‘ūd), det moderna Saudiarabiens grundare och vars söner regerat 

Saudiarabien från hans död 1953 till dags datum. Ibn Saud hade efter första 

världskrigets slut fått kontroll över en stor del av arabiska halvön, inklusive en lång 

sträcka utmed Persiska gulfen, samt de heliga städerna Mecka och Medina. Kungarikets 

inkomster innan oljan bestod främst av skatteinkomster från pilgrimer till Mecka, men 

resandet minskade drastiskt i samband med depressionen på 1930-talet och Ibn Saud 

                                                 
17 Langland, s. 362 
18 Ellen McLarney, ”Empire of the machine”: Oil in the Arabic novel. (Rijal fi-al Shams and Mudun al-

Milh)(Critical essay), Boundary 2, 36(2), 2009, https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-

explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa204705980&context=PC&vid=primo-custom-

lnu&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=sv_SE , (2017-04-24), s. 181f 

https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa204705980&context=PC&vid=primo-custom-lnu&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=sv_SE
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa204705980&context=PC&vid=primo-custom-lnu&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=sv_SE
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa204705980&context=PC&vid=primo-custom-lnu&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=sv_SE
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satte sig i skuld, bland annat till banker i Indien (vilket i princip betydde skuld till 

engelsmännen)19.  

Olja hade redan hittats i Irak och Iran20, och stod främst under kontroll av britterna, 

och efter att mindre mängder olja hade hittats vid Bahrain i Persiska viken, riktades 

geologernas ögon mot liknade områden på Saudiarabiska fastlandet. Ibn Saud såg sin 

chans att bli skuldfri och valde att ge amerikanska oljebolag oljekoncessioner, eftersom 

amerikanarna inte hade samma politiska bagage som britterna. ”Amerikanarna hämtar 

upp olja ur marken och låter bli politiken”21, sa Ibn Saud.  

Avtalet med Socals dotterbolag (Socal heter idag Chevron, och dotterbolaget blev 

1944 del av Aramco, Arabian American Oil Company, idag världens största oljebolag) 

skrevs 1933, och några år senare började oljeutforskning i områden i öknen i närheten 

av östkusten, vars invånare aldrig tidigare sett en västerlänning. Det senare gestaltas i 

början av Cities of Salt; beduinernas första möte med de amerikanska geologerna. Det 

skulle dröja ett antal år, och flera så kallade wildcats22, innan större, kommersiellt 

gångbara oljefyndigheter hittades i närheten av Dammam 1938. Ungefär samtidigt 

började man bygga en oljeterminal vid kusten, i närheten av dagens Dhahran och Jubail, 

vilket antagligen är romanens Harran. Andra världskriget (och Ibn Sauds stora skulder, 

han hade inte betalat av allt förrän i mitten av 1940-talet) bromsade den snabba 

utvecklingen av Saudiarabien, men 1948 upptäcktes Ghawar, världens största oljefält, 

och resten är välkänd nutidshistoria. 

Tilläggas bör att företag som Socal, senare Aramco, importerade hela det 

amerikanska systemet med rasåtskillnad till gruppen arbetare i Saudiarabien, med 

separerat boende beroende på befolkningsgrupp och stor skillnad i levnadsstandard.23 

Detta ligger som bakgrund till att de arabiska arbetarna gör uppror i slutet av Cities of 

Salt. 

Beduinerna var inte alltid enbart nomader. Där vatten fanns tillgängligt, som i 

romanens Wadi al-Uyoun, uppstod byar. En kombination av bosättning och kultivering 

av grödor som bevattnades med vatten från wadins källor och ett halvnomadiskt 

boskapsdrivande på marker som sågs som allmänningar uppstod. När nederbörden var 

dålig kunde samhället inte föda sina medlemmar och då lämnade ofta stammens unga 

                                                 
19 Bitte Hammargren, Gulfen- en framtida krutdurk, Stockholm, 2014, s. 66. 
20 Daniel Yergin, The Prize. The Epic Quest for Oil, Money and Power, London, 1993, s. 134ff och s. 

204. 
21 Hammargren, s. 66. 
22 ”Torra” oljeborrningar, eller borrningar som inte ger tillräckligt med olja för att det ska vara idé att 

producera oljan. 
23 Timothy Mitchell, Carbon Democracy – Political Power in the Age of Oil, London, 2011, s. 259. 
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män hemmet och följde med en förbipasserande karavan för att ta sig till annan ort för 

att försöka få en inkomst, ofta genom handel. Inte sällan gick resorna långt bort, till 

exempel till Kairo och Damaskus. Att komma tillbaka med intjänade medel var 

nödvändigt för att kunna gifta sig. Många av dessa byar var extremt isolerade och den 

enda kontakt de bosatta, och då speciellt deras kvinnor, hade med omvärlden, den 

utanför den egna stammens, var med förbipasserande karavaner. Andra arabiska 

folkgrupper som förekommer i romanen är de som ursprungen var bosatta vid Persiska 

gulfen och de ägnade sig främst åt fiske och då speciellt pärlfiske. Andra som nämns är 

så kallade Marsh Arabs, en shiitisk grupp som bodde i Eufrats och Tigris sumpmarker i 

nuvarande sydöstra Irak, en grupp som de sunnimuslimska beduinerna ofta såg ned på.24  

Det är viktigt för förståelsen av Cities of Salt att betona att det arabiska kollektiv 

som rasande snabbt växer fram i romanens fiktiva Harran var allt annat än homogent, 

det enda som förenar dem är att de talar arabiska. Alla är inte sunnimuslimer och i 

romanen finns även en karaktär som är kristen armenier. Även han arabisktalande, 

eftersom han tillhör den grupp armenier som flydde undan folkmordet under turkarna i 

slutet av första världskriget och bosatte sig i syriska Aleppo. 

 

3.1.2 Abdelrahman Munif 

Abdelrahman Munif (‘Abd al-Rahmān Munīf), föddes i Amman, Jordanien, men med 

saudiarabiskt medborgarskap. Han studerade juridik och ekonomi i Bagdad, Kairo och 

Belgrad, tog doktorsexamen i oljeekonomi och arbetade som oljeekonom under två 

decennier. Han var tidigt politisk aktiv och blev redan 1963 av med sitt saudiarabiska 

medborgarskap, eftersom han kritiserat regimens sätt att använda oljeinkomsterna. 1973 

lämnade han sitt arbete som oljeekonom i Syrien, var några år journalist i Libanon och 

Irak, innan han blev författare på heltid. 

Cities of Salt skrevs i exil i Frankrike. 1986 flyttade han tillbaka till Damaskus och 

han avled där 2004. Hans första roman publicerades 1973 och Cities of Salt-kvintetten 

publicerades 1984-1989. Endast de tre första, Cities of Salt, The Trench och Variations 

on Night and Day, har översatts till engelska av Peter Theroux. Munifs romaner är 

förbjudna i många länder i Mellanöstern, inklusive Saudiarabien, främst eftersom de 

starkt kritiserar olika regimer.25  

 

                                                 
24 Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, London, 2005, s. 104-108 
25 Abdul-Hadi Jiad, ”Abdel-Rahman Mounif”, The Guardian, 2004-02-05, 

https://www.theguardian.com/news/2004/feb/05/guardianobituaries.booksobituaries (2017-04-28). 

https://www.theguardian.com/news/2004/feb/05/guardianobituaries.booksobituaries
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3.2 Forskningsöversikt 
Som jag redan varit inne på har olja som tema dominerat det som finns skrivet på 

akademisk nivå vad det gäller Cities of Salt. Det finns egentligen inget direkt skrivet 

som har med temat för den här uppsatsen, möten, att göra. Däremot är det många som 

har tagit upp kollektivet som protagonist.  

Vad det gäller olja som tema sätter Amitav Ghosh tonen i artikeln ”Petrofiction - 

The Oil Encounter and the novel”. Han namnger en ny genre, petrofiction, men påpekar 

samtidigt, något förvirrande, att det finns ytterst få romaner inom denna genre, förutom 

Cities of Salt, varken på engelska, arabiska eller språk som gästarbetarna använder, t ex 

bengali.26  Han undviker dessutom att nämna att han själv skrivit en roman inom 

genren, inspirerad av Munif.  

Issa J. Boullata har i sin omfångsrika essä ”Social Change in Munif´s Cities of Salt” 

identifierat flera av Cities of Salts unika särdrag. Han bemöter Updikes recension och 

konstaterar att Updike på många sätt har rätt i sin analys; Cities of Salt saknar många 

typiska ingredienser man kan hitta i en västerländsk roman; till exempel finns det ingen 

utpräglad protagonist eller hjälte som man kan följa genom hela romanen, ingen 

klassisk konflikt och ingen person som ger sig ut på ett ”moraliskt äventyr” i stil med 

Don Quixote eller Robinson Crusoe. Boullata visar att det är gruppen eller samhället 

som är protagonisten i romanen samt att Munif demonstrerar sin kunnighet i 

västerländsk romanteknik samtidigt som han är rotad i arabisk narrativ tradition.27  

Nedal al-Mousa spinner vidare på narrativa tekniker i ”Experimentation with 

Narrative Techniques and Modes of Writing in Abd al-Rahmans Munifs Mudun al-milh 

al-tih”. Han visar att det var ett medvetet val av Munif att utveckla en arabisk romanstil 

och han gjorde det genom att experimentera med narrativa tekniker. I Cities of Salt står 

social förändring centralt i narrativen, och Munif försöker relatera till internationell 

romantradition samtidigt som han ger romanen lokal färg. Det gemensamma 

medvetandet spelar rollen som hjälte, inte en enskild person. Al-Mousa säger att Munif 

är en ”bard-like narrator” i enlighet med arabiskt folklitteratur. Han säger också att den 

                                                 
26 Amitav Ghosh, ”Petrofiction”, New Republic, vol. 206, no. 9, 02 Mar. 1992, 

http://web.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/detail/detail?vid=4&sid=9f2c509c-8052-4c38-9b6c-

54773d756b0f%40sessionmgr103&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#A

N=12141204&db=buh (2017-04-27), s. 29-34. 
27 Issa J. Boullata, ”Social Change in Munif´s Cities of Salt”, Journal of Middle Eastern Literatures 8:2. 

1998, s. 191-216. 

http://web.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/detail/detail?vid=4&sid=9f2c509c-8052-4c38-9b6c-54773d756b0f%40sessionmgr103&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=12141204&db=buh
http://web.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/detail/detail?vid=4&sid=9f2c509c-8052-4c38-9b6c-54773d756b0f%40sessionmgr103&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=12141204&db=buh
http://web.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/detail/detail?vid=4&sid=9f2c509c-8052-4c38-9b6c-54773d756b0f%40sessionmgr103&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=12141204&db=buh
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konflikt som skildras (den som uppstår i samband med mötet mellan araberna och de 

amerikanska oljearbetarna) har med kultur att göra och inte med klass.28  

Ilana Xinos håller inte med Al-Mousa om det sista påståendet och hon noterar att 

inte heller Boullata i sin artikel lyckas identifiera att det handlar om klass. I artikeln 

”Petro-Capitalism, Petrofiction, and Islamic Discourse: The Formation of an Imagined 

Community in Cities of Salt” gör hon en mer marxistisk analys och ser konflikten som 

en typisk klasskonflikt. Hon identifierar också den kollektiva protagonisten som araber 

ur arbetarklassen, vilka hamnar i konflikt både med amerikanarna och med den arabiska 

överklassen, som de ser som medlöpare. Att romanen blivit förbjuden i Saudiarabien 

beror främst på Munifs skarpa kritik mot den arabiska eliten, som han ibland skriver om 

på ett sätt så att det liknar satir.29  

Ellen McLarney skriver om hur Cities of Salt skildrar hur ett arabiskt Utopia 

förstörs under den snabba industrialiseringen i artikeln ”Empire of the Machine: Oil in 

the Arabic Novel”. Detta Utopia, det mytiska Najd, finns skildrat i senare arabisk poesi 

och bär likheter med Wadi al-Uyoun. En plats där tiden står stilla och mäts med hjälp av 

cykler; tider med överflöd och tider med torka, karavaner som kommer och går. Cities 

of Salt, och även annan ”oil literature” från andra delar av världen, är i princip en 

skildring av ”the fall from the garden”. McLarney skriver också om hur Munif beskriver 

gruppen av människor som en kropp och att han även skildrar naturen med 

antropomorfiska drag; naturen får mänskliga egenskaper.30  

Michael K Walonen ger i artikeln ”The Black and Cruel Demon” en omfattande 

sammanfattning av den världslitteratur som kan kopplas till temat olja. Han ifrågasätter 

därmed Amitav Ghoshs påstående att det inte finns någon betydande litteratur inom 

denna genre förutom Munifs Cities of Salt. Walonen lyfter dock fram Cities of Salt som 

den mest framträdande, den ger en genomgripande bild av hur det ursprungliga 

samhället, där människor främst relaterade till varandra, förändras till ett samhälle där 

                                                 
28 Nedal Al-Mousa, ”Experimentation with Narrative Techniques and Modes of Writing in `Abd al-

Rahmān Munīfs Mudun al-milh: al-tīh”, Arabic and Middle Eastern Literatures. Vol 4, No 2, 2001, DOI: 

10.1080/13666160120057259. http://www-tandfonline-

com.proxy.lnu.se/doi/abs/10.1080/13666160108718255 , (2014-04-24), s. 145-156. 
29 Ilana Xinos, ”Petro-capitalism, Petrofiction, and Islamic Discourse: The Formation of an imagined 

Community in ‘Cities of Salt.’” Arab Studies Quarterly, vol. 28, no. 1, 2006. 

www.jstor.org/stable/41858517 , (2017-04-24), s. 1-11. 
30 McLarney, s. 177-198. 

http://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/abs/10.1080/13666160108718255
http://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/abs/10.1080/13666160108718255
http://www.jstor.org/stable/41858517
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den anställdes relation till bolaget blir allt viktigare och följaktligen ändras invånarnas 

identitet.31 

Stefan G. Meyer ägnar nästan ett helt kapitel, ”The Arabization of the Novel”, åt 

Abdelrahman Munif i sin omfattande studie The Experimental Arabic Novel. Han anser 

att Munif är ganska missförstådd; att han främst ses som en författare som levererar 

sofistikerad social kritik och som räknas till klassisk realism. Meyer visar istället att 

Munif var en experimentell författare som knappast passade inom realismen. I detta 

ingick en medveten strävan efter att utveckla en roman som var unikt arabisk både vad 

det gällde syn på historien och den narrativa stilen. Exempel på Munifs unika stil var 

bland annat användandet av gruppen som protagonist och att han introducerar och gör 

sig av med karaktärer utan att det egentligen påverkar berättelsen.32  

 

4. Analys – Möten i Cities of Salt 
 

4.1 Cities of Salt - sammanfattning 
Cities of Salt (Mudun al-milh: Al-Tīh på arabiska) ofta nämnd med tillägget The Desert, 

eftersom hela kvintetten brukar kallas Cities of Salt, är första delen i en episk 

romankvintett om hur det saudiarabiska samhället förändrades efter upptäckandet av 

enorma oljefyndigheter. Jag använder mig i hela uppsatsen av benämningen Cities of 

Salt för den första romanen. 

Mycket kortfattat kan man sammanfatta Cities of Salt, en roman på över 600 sidor, 

som en berättelse om Wadi al-Uyouns förstörelse och kuststaden Harrans födelse, båda 

som konsekvens av oljeutvinningens utveckling. Detta är romanens ramberättelse. 

Titeln syftar på att ”städer av salt” inte erbjuder någon hållbar existens, vid nästa 

störtregn flyter allt bort.33 Romanen består av sju delar och första och andra delen 

beskriver Wadi al-Uyoun (betyder källornas dal på arabiska), beduinledaren Miteb al-

Hathals motstånd mot de amerikanska geologernas framfart, och slutar med att 

invånarna drivs bort från wadin och allt förstörs när stora bulldozers gör plats för 

oljeinstallationer.  

De övriga delarna skildrar den sömniga kustbyn Harran som snabbt utvecklas till en 

mindre stad när oljebolaget bygger sin hamn och sitt huvudkontor där. Det uppstår ett 

                                                 
31 Michael K. Walonen, ” ‘The Black and Cruel Demon’ and Its Transformations of Space: Toward a 

Comparative Study of the World Literature of Oil and Place. Interdisciplinary Literary Studies, vol. 14, 

no. 1, 2012, www.jstor.org/stable/10.5325/intelitestud.14.1.0056 , (2017-04-24), s. 56-78. 
32 Stefan G. Meyer, The Experimental Arabic Novel, New York, 2001, s. 71-115. 
33 McLarney, s. 193. 

http://www.jstor.org/stable/10.5325/intelitestud.14.1.0056
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stort behov av arbetskraft, något som lockar både beduiner och andra invånare från hela 

den arabisktalande världen. Arbets- och levnadsförhållandena i det som kommer att 

kallas Arab Harran, är dock svåra, arbetarna tvingas leva under mycket enklare 

förhållanden än amerikanarna och det bidrar till ett stigande missnöje hos araberna. 

Romanen slutar med en vild strejk mot oljebolaget. 

Cities of Salt karaktäriseras av att det egentligen inte finns någon huvudperson som 

läsaren kan följa under hela berättelsens gång. Miteb, första delens rebelliske, profetiske 

och karismatiske beduinledare, försvinner redan efter hundra sidor och återkommer 

därefter endast i mytisk form som en spöklik symbol för motstånd. Generellt dyker hela 

tiden nya karaktärer upp i romanen, och många försvinner nästan lika snabbt. 

Berättaren är hela tiden extradiegetisk, det vill säga befinner sig utanför berättelsens 

värld, diegesen, och det berättas hela tiden i tredje person och i dåtid. Den 

extradiegetiske författaren kan liknas vid en ”bard-like narrator”34, på samma sätt som 

används i arabiska folksagor.35 Så är även romanens uppbyggnad av flera separata 

berättelser inom en ram något som påminner om Tusen och en natt och Munif har också 

varit tydlig med att Tusen och en natt varit en inspirationskälla för honom.36 Att 

berättaren befinner sig utanför berättelsen betyder inte att han är objektiv. 

Fokaliseringen är intern och berättandet sker nära karaktärerna, eller kollektivet, och gör 

att objektivitet är en omöjlighet. Det är alldeles säkert inte heller Munifs intention. 

Även om Harran (det vill säga kollektivet i romanen) inte alltid skildras i singular 

(tredje person),37 så är det övergripande temat i hela romanen att hela samhället, i det 

här fallet Arab Harran, tar form av protagonist, även där scener skildras utifrån en 

enskild karaktärs synvinkel. Exempel på detta kommer jag att ta upp i analysen.  

Språket är överlag lättillgängligt, romanen är inte svårläst, och vad jag förstår har 

översättaren gjort ett bra jobb, med tanke på hur kryddad den är med svåröversatta 

arabiska uttryck och grova ord. 

Slutligen bör jag tillägga att Cities of Salt är en nästan totalt mansdominerad roman. 

Det finns ett par framträdande kvinnor i berättelsen, bland annat Mitebs fru Wadha, en 

stark personlighet som tvingas ta över ansvaret för sin familj när Miteb försvinner och 

den gamla kvinnan Umm Khosh (”mamma till Khosh”), som blivit halvgalen av längtan 

efter sitt enda barn Khosh som aldrig kommer hem från karavanresan han gav sig iväg 

                                                 
34 Al-Mousa, s. 154. 
35 En bard kan liknas vid en professionell berättare eller diktare, vanligt vid medeltida hov i Europa 
36 Ibid., s. 152. 
37 Exempel på hur Munif skildrar detta ger jag i 4.4 
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på minst tio år tidigare. Dock tycker jag mig se ett starkt budskap i skildringen av dessa 

två kvinnor. Dels en underliggande kritik mot den alltför världsfrånvände Miteb, som 

lämnar sin familj när den behöver honom som mest, dels stor sympati för alla kvinnor i 

denna isolerade kultur som aldrig hade makt över sitt eget öde och ofta tillbringade hela 

liv med att vänta på älskade och söner som ibland aldrig kom hem från sina farliga 

ökenresor. 

 

4.2 Individen och främlingarna 

Inledningen av Cities of Salt är i första hand en presentation av den miljö och det sätt att 

leva som många karaktärer i hela romanen har som bakgrund. I första delen av romanen 

är Miteb al-Hathal, ett klanöverhuvud i Wadi al-Uyoun, protagonist. Han beskrivs som 

fattig, men stolt, och lever nästan i symbios med sin wadi och med det sköra lilla gröna 

område tillgången på vatten har skapat. När främlingarna, de amerikanska geologerna 

och deras arabiska ökenguider, dyker upp blir han genast misstänksam. I mötet med 

dem konstaterar han att tycker han att de uppför sig som några som har gjort något 

brottsligt, ”whoever does anything wicked is afraid of others”38, eftersom de frågar om 

andra främlingar varit där före dem. Han förstår att de inte letar efter vatten, vilket han 

först trodde, utan efter något annat och eftersom främlingarna inte talar om vad, utan 

bara ber alla vänta och vara tålmodiga, har han svårt att tro att de talar sanning när de 

säger att wadins invånare ska bli rika. Deras handlingar är också förvirrande och 

skrämmande för honom, dagarna i ända samlar de stenar, säckar med sand, sticker ned 

pinnar i sanden (som barnen i smyg samlade in igen), skriver konstiga saker i 

anteckningsböcker, släpar runt på instrument, och framför allt: de frågar beduinerna om 

allt; från dialekter, stammar och beduinernas levnadssätt, till vindriktningar och 

regntider.  

Miteb är övertygad om att främlingarna inte vill dem något gott. Även andra börjar 

undra om inte dessa män är jinner, onda andar; “because people like them who knew all 

those things and spoke Arabic yet never prayed where not Muslims and could not be 

normal humans”39.  

Det är lätt som västerlänning, och med facit i hand och visst mått av 

lokalkännedom, att förstå vad främlingarna sysselsatte sig med. Geologerna ville veta 

om någon varit där före dem; de ville veta om konkurrerande oljebolags geologer redan 

hade upptäckt de geologiska formationerna i Wadi al-Uyoun, vilka indikerade att det 

                                                 
38 Munif, s. 29. 
39 Ibid., s. 32. 
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fanns olja under markytan. De samlade stenar och sand, som geologer gör, och 

antecknade allt, som vetenskapsmän gör. Att de frågade om allt vittnar om att de redan 

visste mycket om beduinerna och livet i öknen (och många av dem hade säkert ett 

genuint intresse), men att fråga så mycket var inte uppskattat av beduinerna, det gjorde 

dem bara misstänksamma.  

Men det som karaktäriserar mötet är att de amerikanska geologerna inte bemödar 

sig att tala om varför de verkligen är där. De lovar rikedom, men inte var den ska 

komma ifrån. Kanske berodde det på att de inte visste om deras prospektering skulle 

framgångsrik, det visste de inte förrän provborrningar gjorts, men hemlighetsmakeriet 

och det egendomliga uppförandet går inte hem hos beduinerna, och speciellt inte hos 

Miteb. Miteb kan inte se att förändringen som håller på att äga rum kommer att leda till 

något gott. För honom är hans tillvaro, och hans identitet, något stabilt, något som följer 

en cyklisk tidsuppfattning och inte bör ändras. I honom finns ingen vilja att förändras 

och konsekvensen av det är att han aldrig kommer att utveckla någon form av 

hybriditet. 

Vad Munif gör i inledningen till Cities of Salt är att sätta tonen för hela berättelsen. 

Som läsare blir man tydligt klar över att narrativet berättas helt ur beduinernas 

synvinkel, med den kunskap de har, och inte har, om sin värld. Inte någon gång får man 

inblick i främlingarnas värld, mötet med dem gestaltas så som beduinerna, och då 

främst som den känslosamme Miteb upplever det. För en läsare förankrad i västerländsk 

kultur är detta klargörande mer omvälvande än för en som är rotad i arabisk kultur; 

redan här tas det ställning för ena sidan, den arabiska sidan, mot den andra, och i det 

möte jag kommer att undersöka i nästa avsnitt blir detta allt mer uppenbart. 

 

4.3 Individen och överheten 

Tonen som Munif sätter i början av romanen blir skarpare vid nästa, för berättelsen, 

centrala möte, det med den lokala överheten, och de dramatiska skeenden som tar vid 

ganska snart därefter. 

När amerikanarna kommer tillbaka flera månader senare, i större antal och med stora 

egendomliga maskiner, blir beduinerna oroliga på allvar och en grupp äldste, inklusive 

Miteb, ber om ett möte med sultanens representant i området, emiren. De är 

övertygande om att han ska stå upp för sina landsmän, han är en av dem och han ska 

förstå att de inte kan leva tillsammans med dessa hedningar, att han ska skydda deras 
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heder och traditioner, men hans svar på deras förfrågan om stöd förvånar dem. 

Främlingarna är inbjudna av sultanen för att ”hjälpa dem” och de kommer att bli rika.  

Miteb blir arg och utbrister: 

”God damn them. We don’t want them and we don’t want 

their help.” 

”But we do want their help”, said the emir mockingly, 

looking at Miteb. ”And if you don’t – then know the earth 

is wide.” 

”Yes, by God… the earth is wide.” 

”But Your Excellency, what do they want?” asked Ibn 

Rashed hastily, to calm the situation. 

”They don’t want anything,” said the emir with the same 

sarcasm. ”We invited them, and they have come to help 

us.” 

”What kind of help, Your Excellency? 

”Under your feet, Ibn Rashed, there are oceans of oil, 

oceans of gold”, replied the emir. ”Our friends have come 

to extract the oil and the gold.”40 

 

Detta möte får Miteb att inse ett par saker; de kan inte räkna med stöd från sitt egets 

lands härskare, som han tycker borde skydda folket, tvärtom; emiren har precis hotat 

Miteb, om han inte vill så får han se till att flytta på sig. När samtalet fortsätter inser han 

dessutom att han inte får resten av sina grannar med sig, de har alla valt den andra sidan; 

de har valt guldet. Han blir desillusionerad och ger sig av hemåt ensam, utan att slå följe 

med de andra, som är inbjudna till en måltid av emiren, en mycket oartig gest mot en 

inflytelserik överordnad. 

Smått ironiskt i skildringen av detta möte är inte ens Ibn Rashed, som nämns i 

citatet ovan, den i wadin som hela tiden varit amerikanarnas värd, kände till att 

geologerna letade efter olja, samt att det inte är oljan som fascinerar beduinerna utan 

talet om guld. Det framgår inte om emiren vet att det inte finns något guld, men troligt 

är att han vet det, men ändå uttrycker sig som han gör för att det är enda sättet att 

övertyga beduinerna. Oljan har inget värde för dem, vilket guld däremot har. 

Miteb, som hör till de fattigare i wadin, är inte imponerad. Han är först och främst 

försvarare av deras traditionella liv, i nära samklang med naturen. Han är övertygad om 

att katastrofen närmar sig; och hans varningsord visar sig ganska snart vara profetiska; 

inte långt efter mötet med emiren tvingas invånarna i Wadi al-Uyoun flytta och alla 

palmträd, bevattningsanläggningar, odlingar och bostadshus jämnas med marken av 

bulldozers. Detta skildras på ett magiskt och apokalyptiskt vis, som en ”slakt” av wadin 

och där träden ”skriker efter hjälp”, och slutar med att Miteb står på en klippa och 
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skriker: ”I’m sorry, Wadi al-Uyoun… I’m sorry!”41. Miteb flyr ut i öknen och det är 

aldrig riktigt tydligt i romanen om han överlever i sin ensamhet, plågad av minnet att 

han inte lyckades rädda sin wadi.  

Han får en mytisk roll senare i berättelsen, som symbol för motstånd och uppror, 

men det är oklart om det verkligen är Miteb folk ser med jämna mellanrum, eller ett rent 

spöke. Detta ger Cities of Salt en ton av magisk realism. Att låta Miteb försvinna så 

tidigt i romanen är symboliskt, enligt författaren själv. Att romanens hjälte försvinner ur 

historien representerar ett sätt att leva som försvinner. På samma sätt får skildringen av 

beduiner som snabbt anpassar sig till allt det nya, som exempelvis Mitebs äldste son 

gör, representera det nya framväxande sättet att leva.42 Mitebs försvinnande, och det 

faktum att berättelsen förlorar sin huvudprotagonist, står också för en förändring för 

hela romanen. Munif zoomar helt enkelt ut, från den ensamme hjälten till kollektivet. 

Processen av överlämnande, från den enskilde protagonisten, typisk för västerländska 

romaner, till kollektivet som protagonist, något som är ovant för en genomsnittlig 

västerländsk läsare, börjar just här. 

Som Langland var inne på, det gäller att väcka läsarens engagemang och sympati 

för kollektivets sak, och då måste man som författare använda individer i kollektivet43. 

Jag ska visa på tydligare exempel på denna speciella narrativa teknik senare, men redan 

karaktären Miteb, och det som drabbar honom och hans närmaste, är viktig för denna 

process av sympativäckande.  

Just uttrycket ”drabbar” är viktigt i sammanhanget. Denna livsavgörande händelse 

är något som drabbar Miteb och hans stam utifrån, de har ingen kontroll över 

situationen och är totalt maktlösa. Även om den imperialistiska makten som de är 

utsatta för inte bokstavligt koloniserar deras land, så handlar det ändå om att något 

annan än de själv har tagit över rätten till deras land. Trots ekonomisk kompensation är 

de egentligen berövade på hela sina liv. De starkare försöker anpassa sig, de börjar 

utveckla hybriditet, med varierade grad av framgång. Redan på ett tidigt stadium i 

berättelsen skildrar Munif båda sidor; de som lockas av det nya, inte sällan de unga 

männen eller de som har rest och sett något av omvärlden, och de som håller fast vid det 

gamla och gör motstånd. McLeod nämner Bhabhas uttryck ”importance of 

performance” i samband med en diskussion hur processen hybridisering sker. En 

migrant som ”står på gränsen” blir starkare av att aktivt delta i förändringen, snarare än 
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att passivt ta emot det nya.44 Även om uttrycket ”står på gränsen” inte fullt ut är 

användbart i denna analys, ingen står vid ett annat lands gräns, så kan man ändå säga att 

Wadi al-Uyouns invånare står på gränsen till det nya samhället. Det är påtvingat, okänt 

och skrämmande. För dem som aktivt tar del i förändringen blir övergången mindre 

smärtsam. För dem som gör motstånd och inte vill att något ska ändras, de som inte 

heller ser den egna identiteten som något som kan förändras, blir övergången 

katastrofal, i några individuella fall fatal. 

Skildringen av denna dramatiska händelse är också en berättelse om det förlorade 

paradiset, ett ”fall from garden”, som det finns fler exempel på i arabisk 

”petrofiction”45, men även i texter av Ken Saro-Wiwa, den nigerianske aktivisten, som 

avrättades av regimen på grund av sin kritik mot deras och oljebolaget Shells sätt att 

behandla Ogonifolket, som inte fick ut något av att olja utvanns i deras territorium. 

Bilden av det förlorade paradiset får i romanen extra kraft eftersom den sätts i 

motsatsförhållande till den industrialiserade världen och den amerikanska kulturen, som 

ganska konsekvent ses av araberna i berättelsen som ”Satans verk”. I enkla termer: 

Paradis mot helvete. 46 

Sammanfattande kan man säga att Munif genom den dramatiska inledningen med 

skildringen av wadins förstörande helt får över läsaren, även en som är rotad i 

västerländsk kultur, på beduinernas, och senare i romanen på de arabiska arbetarnas, 

sida. Detta ställningstagande från läsarens sida består genom hela romanen trots att 

Munif tenderar att i stor utsträckning fokusera på ett kollektiv där en majoritet inte 

deltar aktivt i hybridiseringsprocessen, något som läsaren medvetet förstår skulle ha 

bidragit till att göra förändringen mindre svår. 

 

4.4 Det traditionella kollektivet och den främmande kulturen 

Mitebs andre son Fawaz reser tillsammans med en kusin till kustbyn Harran, efter att ha 

anställts av Ibn Rashed, som blivit rekryterare av arbetskraft åt det amerikanska 

oljebolaget. 

Framväxten av det så kallade Arab Harran, där den ursprungliga befolkningen och 

de inflyttade arbetarna får bo, och American Harran, där amerikanarna som arbetar för 

oljebolaget flyttar in, skildras i romanens tredje del och beskriver kort sammanfattat ett 

enda långt konfronterande möte mellan traditionell arabisk kultur och västerländsk 
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modern dito. Araberna reagerar inte bara på hur amerikanarna uppför sig, de är framför 

allt extremt nyfikna i arabernas ögon, vilket ses som oartigt, ganska snart blir de också 

medvetna om att det görs skillnad på folk och folk. Amerikanarna, i alla fall de av dem 

som är extra intresserade av arabisk kultur, kommer ofta på besök i Arab Harran (där de 

ställer mängder av frågor och fotograferar hela tiden), men araberna bjuds aldrig in av 

amerikanarna, med undantag av emiren och hans närmaste män. I American Harran 

byggs fina hus med luftkonditionering och utanför dem swimmingpooler, medan de 

arabiska arbetarna tvingas bo i stora baracker, med blytak, som smälter i hettan och får 

det att droppa bly ned på de boende. Det byggs inga hus som gör det möjligt för 

arbetarna att ta dit sina familjer. Araberna hålls borta från American Harran med 

taggtrådsstängsel. 

I detta stadium av berättelsen slutar Munif att skildra berättelsen utifrån en eller 

några få huvudpersoners perspektiv, utan han växlar mellan olika karaktärer, samtidigt 

som kollektivet får allt tydligare röst. Det blir allt mer uppenbart att kollektivet är 

romanens verklige protagonist, snarare än enskilda individer i berättelsen. Allra 

tydligast blir det när inte bara formuleringen ”people of Harran” används, utan bara 

”Harran” följt av en mening i singular, till exempel: ”Harran, which for long years 

neither had nor needed an emir, and saw Ghafel al-Suweyd half asleep most of the time 

he spent in Harran, thought itself unable to stand the emir”47.  

Men det gestaltas mycket mer målande under ett möte som detta arabiska kollektiv, 

heterogent i sig själv, men homogent gentemot den gemensamme fienden; 

amerikanarna, är med om en dag tidigt i det nya Harrans existens när det dyker upp en 

stor båt full med lättklädda, blonda kvinnor, vilka landstiger i American Harran: 

It was an unforgettable sight, one that would never be 

seen again. The people had become one solid mass, like 

the body of a giant camel, all hugging and pressing 

against one another. 

The astonished people of Harran approached 

imperceptibly, step by step, like sleepwalkers. They could 

not believe their eyes and ears. Had there ever been 

anything like this ship, this huge and magnificent? Where 

else in the world were the women like these, who 

resembled both milk and figs in their tanned whiteness? 

Was it possible that men could shamelessly walk around 

with women, with no fear of others? Were these their 

wives, or sweethearts, or something else?48 

 

Denna ”klump” av människor upplever detta ”möte” på avstånd, de står på ”sin” sida av 

stranden, och det är så chockerade för dem att de börjar räkna dagen då ”Satans skepp”, 
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som båten med kvinnorna kommer att kallas, anlände, inte bara som en viktig 

vändpunkt i samhällets utveckling, utan till och med som det nya Harrans födelsedag. 

Ingen ska i framtiden komma ihåg något från det gamla Harran, det som var före denna 

händelse faller i kollektiv glömska. 

Det framgår aldrig i texten vad det var för kvinnor som anlände, det kan ha varit 

fruar och flickvänner, men lika gärna sångerskor som skulle underhålla amerikanarna på 

samma sätt som amerikanska trupper ofta blir underhållna, eller rentav prostituerade. 

Skildringen av dem är nedtonad och inte alls negativ, snarare skildras kvinnorna med 

poetiska ord som ett under av skönhet; ”strong and clean”, ”legs were proud and bare, 

and stronger than rocks”, ”resembled both milk and figs”49. 

De arabiska männen har svårt att hantera det de sett. Arab Harran är ett nästan helt 

mansdominerat samhälle, de enda kvinnor som finns är de som hör till den ursprungliga 

fiskebyn. Vid det här tillfället har så gott som inga arbetare tagit sina fruar och familjer 

till Harran, de skickar hem pengar, och väntar, till synes förgäves, på att amerikanarna 

ska infria sitt löfte och bygga riktiga hus i Arab Harran. Först då kan familjen komma. 

Ankomsten av ”Satans skepp” blir droppen för några av dem, tre män stjäl kameler och 

flyr från Harran.  

Bagaren Abdullah, som tapetserat sitt bostadsrum innanför bageriet med sidor 

föreställande lättklädda kvinnor, tagna ur amerikanska tidskrifter han fått tag på, säger 

att en av kvinnorna på båten blev kär i honom (bara genom att ge honom en blick), och 

blir nästan sinnessjuk av sin förälskelse (även om många påstår att det kan bero på att 

han också använder droger). Hans kunder skrattar åt honom och tycker att han är galen, 

men faktum är att alla påverkats av ”Satans skepp”, de kan alla i någon mån identifiera 

sig med Abdullah. Lite senare skildras, med ytterligare ett tydligt exempel på 

kollektivet som protagonist, hur varje nytt skepp som anländer tas emot med bävan: 

Harran trembled with the arrival of every ship and filled 

with anxiety as it watched everything and every move 

through the eyes of its children and old men.50 

 

Så småningom når klagomålen över den skandalösa händelsen emir Khaled, som 

förbjuder amerikanarna att hitta på något liknande igen. Det anländer visserligen åter en 

båt med kvinnor ett tag senare, men de går inte iland utan de amerikanska männen går 

ombord (och emir Khaled sitter vid sitt, av oljebolaget, nybyggda hus på en kulle och 

tittar på härligheten genom sin nyaste leksak; en kikare). 
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Det är intressant att analysera denna skildring med hjälp av postkolonial teori. Jag 

har tidigare varit inne på att den maktutövning som främst skildras i romanen främst har 

med imperialism utan kolonisation att göra, men faktum är att American Harran 

utvecklas på ett sätt så att det liknar en koloni. Araberna stängs ute och amerikanerna 

gör som de vill inne på ”sin” domän, trots att de rimligen borde ha haft så pass mycket 

kunskap om lokala sedvänjor att de skulle ha förstått att ta in en båtlast med lättklädda 

kvinnor framför ögonen på lokalbefolkningen skulle röra upp mycket ilska. Med tanke 

på den rasåtskillnad som Timothy Mitchell säger att det amerikanska oljebolaget 

”importerade” från USA är agerandet inte så märkligt.51 De bryr sig inte om vad ”de 

andra” tänker, i alla fall inte på detta tidiga stadium. Dessutom ser de sitt beteende som 

”normalt”, arabernas som något främmande och primitivt.52 

 

4.5 Det traditionella kollektivet och det nya samhället 
Langland skriver om den berättartekniska utmaning det är för en författare som har 

kollektivet som protagonist, eftersom det är ytterst svårt att gestalta vad kollektivet 

råkar ut för i en berättelse utan att skildra enskilda individers handlingar. Utmaningen 

ligger alltså i att använda ”actions of humans” för att gestalta kollektivet i narrativet.53 

Munif använder sig ganska genomgående av att använda ”actions of humans” för 

detta ändamål, egentligen är hela Cities of Salt fullt av scener med individuella 

karaktärer vars handlingar hjälper till att måla en helhetsbild av kollektivet. Jag har 

redan nämnt att det börjar med Miteb, men det blir allt mer framträdande när Munif 

”zoomar ut”. 

Ett exempel på hur Munif låter en karaktär, Ibrahim, som inte förekommer före eller 

efter denna scen, få representera hela kollektivets reaktion är skildringen av 

”jobbintervjun”. En grupp arabiska arbetare kallas till huvudkontoret, i American 

Harran, utan att de får reda på varför. De intervjuas en efter en, frågorna är enligt deras 

mening ytterst närgångna och de blir illa till mods. Läsaren får följa Ibrahim när han får 

komma in i ett stort rum där tre amerikaner, varav två pratar arabiska och är kända av 

folket i Arab Harran, intervjuar honom. De övertygar honom om att det är rutinfrågor, 

att allt behandlas konfidentiellt, och att alla lätt kan svara på dem. De frågar om allt, 

familjemedlemmarnas namn, var de kommer ifrån, hur många gånger han ber per dag, 

om han ofta går till moskén och om han önskar resa som pilgrim till Mecka. Men 
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Ibrahim reagerar med chock på några av frågorna, speciellt de som gäller kvinnorna i 

familjen och de om religionsutövning. Amerikanarna skrattar högt åt hans reaktion och 

svarar att informationen är nödvändig att ha.  

Först mot slutet av intervjun informeras han att det handlar om information som är 

nödvändig för att han ska kunna få löneförhöjning, göra karriär och eventuellt få resa till 

Amerika för utbildning. Det senare gör dock inte något större intryck på Ibrahim. När de 

i slutet av intervjun frågar om han skulle vilja resa till Amerika för utbildning säger han 

nej och de frågar varför. Då skrattar han högt och säger: ”The jackal is a lion in his own 

country”54, en reaktion som amerikanarna har svårt att tolka. 

När Ibrahim senare återförenas med de andra upptäcker han att de har reagerat 

ungefär lika negativt.  

Mönstret från detta möte liknar de som Miteb först hade med de amerikanska 

geologerna i Wadi al-Uyoun. Amerikanarna är väldigt ekonomiska med information och 

frågorna som de själva tycker är rutinfrågor i en anställningsintervju, tas emot av den 

intervjuade som överdrivet nyfikna och oförskämda. Även Miteb blev skrämd av att 

geologerna visste så mycket samtidigt som de var så nyfikna. Det blir ett möte mellan 

ett traditionellt samhälle, där heder, moral och familjens/kollektivets välmående går före 

allt annat, och ett modernt industrisamhälle, där individen står i fokus, och mötet 

förlöper inte väl. Precis som Miteb kan inte Ibrahim och hans kollegor inte se händelsen 

som något annat än ett påhopp på deras sätt att leva.  

Självklart är detta också ett exempel på möte som kan ses mot bakgrund av kunskap 

om hur imperialism fungerar. Ibrahim, och det arabiska kollektivet han tillhör, är en 

mycket liten del i ett globalt maktsystem, som de kanske inte ens är medvetna om. 

Oljeindustrin i detta tidiga skede präglades fortfarande av ”grab and run”-mentalitet, där 

man i princip bara såg till att man hade tillstånd från lokala makthavare, ofta lätta att 

köpa lojalitet från, och exploaterade tillgångarna utan mycket hänsyn till 

lokalbefolkningen. Händelserna kan ses mot bakgrunden att efter att ha mest ägnat sig åt 

”inhemsk imperialism” (utöka sitt eget territorium på bekostnad av 

ursprungsbefolkningen) vände sig USA utomlands. Bakgrunden till detta ligger givetvis 

i jakten efter att kontrollera oljan, men bottnar i en naivitet som visar liten förståelse för 

andra kulturer. Amerikanarna trodde helt enkelt att vad de ville ha ville hela 

mänskligheten ha.55 Att Ibrahim inte vill åka till USA för utbildning är totalt 
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obegripligt; vem vill inte till USA?56 Det var inget annat än en amerikansk form av 

orientalism. 

Att de just i detta skede ”vill ge duktiga araber en chans” är inget annat än ett 

tecken på att verksamheten har växt ut ur sina kläder, de behöver mer högutbildade 

anställda, och de kan se fördelarna med att ha någon ur lokalbefolkningen. Trots att 

vissa av amerikanarna i berättelsen verkar ha ansträngt sig för att förstå araberna blir 

denna intervjuaktion något som slår rejält tillbaka mot bolaget, genom att ganska 

klumpigt demonstrera sin bristfälliga kulturkompetens har de förlorat det lilla 

förtroende de hade hos araberna. Araberna börjar också bli medvetna om att de 

utnyttjas. Ett ”motstånd mot imperiet” börjar att ta form redan här.  

 

4.6 Överklass och underklass 
Slutligen vill jag ta upp mötet mellan arabisk överklass och underklass, ett möte som i 

huvudsak sker mer på kollektivnivå än på individnivå, men där det ändå skildras genom 

några enskilda personer, i stil med tidigare möten i romanen. I slutet av romanen växer 

rebellen från underklassens Harran fram. Mufaddi har alltid varit Harrans ”healer”, till 

vilken invånarna kom med sina krämpor. Han tog aldrig betalt eller begärde gentjänster.  

När den doktor Subhi, utbildad i Europa, dyker upp i Harran förlöper mötet mellan 

de båda knappast smärtfritt. Doktor kallar Mufaddi för kvacksalvare och Mufaddi 

anklagar doktorn för stöld, eftersom doktorn har mage att ta betalt för att behandla sina 

patienter. 

Dr Subhi lierar sig mycket snabbt med den arabiska överklassen i Harran, blir nära 

vän med emir Khaled, medan Mufaddi, vars position blir alltmer ifrågasatt, börjar vända 

sig mot fler i eliten och anklaga dem för stöld. På många sätt är även Mufaddi en 

enskild karaktär i den kollektiva protagonistens tjänst. Han får sätta känslor på det som 

många i Arab Harran, och då främst de inom det som man kan kalla arbetarklassens 

Harran, också känner. Vid ett tillfälle står han på gatan och ropar till invånarna:  

People of Harran, money has corrupted many before you. 

It has corrupted nations and kingdoms. Money enslaves, it 

subjugates, but it never brings happiness.57 

 

Den snabba utvecklingen av Harran har främst gynnat den arabiska överklassen, 

som inte haft så stora svårigheter att anpassa sig eftersom utvecklingen gynnat dem 

ekonomiskt. De har på egen hand kunnat bygga hus och har fått ett bekvämare liv. 
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Rebellen som anklagar dem för korruption blir en nagel i ögat. Mufaddi hittas en kort 

tid senare svårt misshandlad och dör strax därefter. 

Ungefär samtidigt avskedas ett tiotal arbetare av oljebolaget, utan orsak, och dessa 

två händelser blir för de hårt prövade arabiska arbetarna. De bär från tidigare med sig 

ilskan över en man som dog under arbetet i en drunkningsolycka nu blir de till sist 

övertygade om att de måste protestera. Mufaddi blir en symbol för motstånd vid sidan 

av Miteb och de reser sig som en man mot förtryckarna. Romanen avslutas med att de 

går i strejk och det utvecklas till ett uppror, som i sista hand stoppas innan det blir 

blodspillan. Emiratet tar äntligen sitt ansvar och beordrar att arbetarna får tillbaka sina 

jobb, något som oljebolaget går med på, och den senaste tiden dramatiska händelser ska 

utredas ordentligt. Detta är den avslutande vändpunkten i kollektivets liv och får extra 

tyngd eftersom de arabiska arbetarna även lyckas få den arabiska överklassen övertygad 

om att förändring måste ske. 

 

4.7 Slutdiskussion 
I Cities of Salt skildrar Munif på ett sofistikerat sätt ett diasporasamhälle i sin vagga, 

och det är en, för att använda Bhabhas uttryck, ”korskultur” som just har börjat 

utvecklas.58 Det som gör skildringen exklusiv är att den skildrar en unik situation; ett 

samhälle som har vuxit fram explosionsartat, ett slags arabiskt Klondike. Samhället är 

heterogent och skillnaderna mellan människor är stora. Någon välutvecklad hybriditet är 

det ännu inte fråga om, även den är i sin vagga. En del av invånarna visar inte upp 

någon hybriditet alls. 

De arabiska arbetarna är själva inte en homogen grupp, och förutom skiftande 

etnicitet, så ”drabbar” allt dem, och mycket står utanför deras kontroll. De blir 

påtvingade förändring och det enda aktiva val de egentligen gör är valet att bege sig till 

Harran och börja jobba för det amerikanska oljebolaget. Vad som händer efter det 

överrumplar dem och ger dem en känsla av maktlöshet. I de möten de är med om är de 

alltid den underordnade, den som inte får reda på allt, den som man underhåller 

information. Ibrahim i jobbintervjun, liksom Miteb tidigare, överrumplas av oförväntad 

förändring, något som mötena de är med om vittnar om.  

Anpassning till det nya är komplicerat, eller nästintill omöjligt. Situationen 

kompliceras av att de tidigt blir medvetna om att det görs skillnad mellan dem och 

amerikanarna. Många invånare i Harran, nya och gamla, har svårt att acceptera det nya 
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och ser det enbart som ett hot, och denna rädsla präglar de möten de är med om. Utan 

anpassning ingen förändring och alla former av hybriditet får svårt att växa fram. Att 

ifrågasätta om teorier om hybriditet verkligen är applicerbar på deras situation är 

berättigat. Jag vill ändå påstå att det är möjligt att tala om hybriditet, trots att invånarna 

är påtvingade en situation, desperat gör motstånd mot det nya och känner sig maktlösa. 

Utveckling av hybriditet sker ändå, oavsett om individerna ifråga aktivt medverkar till 

förändring eller inte. Som Bhabha påstår; det finns inga stabila identiteter och kulturella 

hybrider förändras ständigt.59 Klart är dock att de som ”står på gränsen” och som 

medvetet medverkar i förändringen blir starkare. Om denna medvetna medverkan 

främst beror på att just de individerna redan har en privilegierad position leder mig över 

på nästa punkt. 

Präglas mötena främst av klasskonflikt eller kulturkonflikt? Analyser av romanen 

har visat på båda alternativen. Jag skulle vilja påstå att det är både och. Kulturkrocken 

är dominerande i de flesta tidigare analyser, den förenar också ofta den arabiska över- 

och underklassen. Amerikanarnas sätt att leva har upprört många, men i slutet av 

romanen sker ett uppror som främst riktar sig mot orättvis behandling av arbetarna. Den 

konflikten handlar mest om klass. Om de arabiska arbetarna dessutom fått samma 

förmåner som den arabiska överklassen hade de kanske också sett genom fingrarna, som 

överklassen tenderar att göra, och lättare kunnat hantera kulturkonflikten. 

Slutligen några ord om den kollektiva protagonisten. Generellt förväntar läsaren sig 

att protagonisten ska övervinna hindren och nå sitt mål. Det är önskvärt att 

protagonisten utvecklas på vägen. Dessutom bör något i gestaltningen av protagonisten 

göra att läsaren känner sympati för den. Detta ska man kunna överföra även på 

kollektivet som protagonist. Lyckas Munif med att gestalta en sådan? Jag vill påstå att 

han gör det. Jag har redan varit inne på att Munif lyckas få läsaren att ta ställning för 

romanens kollektiv redan tidigt i romanen, främst på grund av skildringen av Wadi al-

Uyouns förstörelse, som verkligen rör upp känslor hos läsaren. Ett ställningstagande 

som i princip håller romanen ut, trots att många läsare antagligen inte alls accepterar 

många aspekter av den kultur de tar ställning för, till exempel kvinnornas position, och 

samtidigt har mer beröringspunkter med en kultur där kvinnor och män umgås på 

stranden iklädda badkläder utan att det ses som omoraliskt. 

Cities of Salt är väsentligen en berättelse om ett kollektiv som drabbas av 

förändring, förändringen tvingas på kollektivet utan att det har mycket att sätta emot och 
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i början reagerar det med chockartad passivitet. Om man läser romanen utan att ta 

hänsyn till kollektivet som protagonist, utan bara tar in vad som händer med varje 

enskild karaktär, så blir man lätt frustrerad och frågar sig varför ingen protesterar. 

Varför accepterar alla att bli förödmjukade, varför beter de sig som hunsade hundar? 

Varför lämnar de varje möte underkuvade, varför reagera med olika grader av 

depression istället för att ställa sig upp och säga att man inte accepterar vad som 

händer? 

Inte förrän man studerar kollektivet som protagonist ser man en stigande utveckling. 

Kollektivet utvecklas från att vara chockad och passiv, till att långsamt handla, först för 

att själv överleva, men sedan för att göra ”motstånd mot imperiet”. Det finns en rörelse i 

narrativet, från att vara förödmjukad till att ha rest sig och gjort uppror. Om man 

undersöker temat möten så ser man ofta att mötena representerar viktiga vändpunkter i 

kollektivets liv; skeppet med kvinnorna blev Arab Harrans ”födelsedag” (som symbol 

för födelsen av ett samhälle som var något helt nytt, ett samhälle ingen hade levt i 

tidigare), ”jobbintervjun” får stå för ett slutgiltigt bekräftande av att amerikanarna aldrig 

ska förstå den arabiska kulturen, hur de än försöker (om de verkligen försöker) och 

Mufaddis ”möte” med utövandet med västerländsk medicinsk kunskap får stå som 

symbol för att kollektivet inte bara måste kämpa mot främlingen, representanten för 

imperialismen, utan också mot den korrupte medlöparen från de egna leden. 

Varför använder sig Munif då av denna narrativa teknik? Främst var det för att han 

experimenterade med nya narrativa tekniker och han ville utveckla en ny sorts arabisk 

roman, samtidigt som han stod väl förankrad i internationell (västerländsk) 

romantradition, som väldigt ofta har någon form av social förändring som tema. Därtill 

ville han lyfta fram en viktig del av arabisk kultur, det som Al-Mousa kallar ”collective 

consciousness”,60 alltså vad han gör när han använder sig av kollektivet som 

protagonist, för att illustrera den konflikt som drabbade det lokala samhället när det 

förändrades snabbt. ”The pursuit of producing an Arabic novel involves drawing on 

local literary heritage as well as making use of the international literary tradition”,61 

enligt Abdulrahman Munif själv. 
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5. Sammanfattning 
 

Cities of Salt av Abdelrahman Munif är en mångfacetterad roman om snabb social 

förändring, kulturkrockar och förlorad identitet. Den publicerades 1984, översattes till 

engelska 1987 och är den första delen i romankvintett, som alla handlar om ett fiktivt 

arablands utveckling från upptäckten av stora oljefyndigheter under 1930-talet. Första 

delen handlar om den första tiden, då mötet med den västerländska kulturen, som det 

stora mäktiga amerikanska oljebolaget fick representera, ledde till en dramatisk 

kulturkrock för den inhemska befolkningen.  

Romanen skildrar hur en beduinstam tvingas bort från sin wadi eftersom man ska 

borra efter olja där, för att därefter skifta fokus till kuststaden Harran, som väljs ut av 

oljebolaget för att bli hamn och huvudkontor, och följaktligen börjar växa 

explosionsartat. Arabiska arbetare från hela arabisktalande världen lockas till Harran. 

Mitt syfte har varit att göra en tematisk analys av Cities of Salt och fokusera på 

temat möten.  

Jag har undersökt hur Munif har skildrat möten på olika nivåer, individ-, grupp- och 

samhällsnivå, och jag har även undersökt hans användande av kollektivet som 

protagonist, en ovanlig narrativ teknik, i dessa möten. Den största utmaningen med att 

använda denna teknik ligger i att lyckas få läsaren att bry sig lika mycket om ett 

kollektiv som man bryr sig om en traditionell enskild protagonist. 

Postkolonial teoribildning har varit till hjälp i analysen, och då speciellt teorier om 

imperialism, migration, diaspora och hybriditet. Cities of Salt är en berättelse om 

migration och diaspora, och om dess karaktärer lyckas eller inte lyckas utveckla någon 

form av hybriditet. 

De möten Munif skildrar har flera gemensamma nämnare. Eftersom förändringarna 

drabbar de lokala invånarna utifrån utan att de har något att säga till om och utan att de 

ens får stöd av sina egna härskare, hamnar de i underläge och det präglar många möten. 

Känslan av maktlöshet är påtaglig. Att de arabiska arbetarna inte bara måste kämpa mot 

det utländska oljebolaget, med den kulturkonflikt som färgar den konflikten, utan också 

mot den arabiska överklassen, som skor sig på den ekonomiska framgången, gör att det 

även uppstår en klasskonflikt. Samtidigt representerar ofta mötena vändpunkter om man 

tittar på hela kollektivet.  
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Är man medveten om att det är kollektivet som är protagonist ser man en 

dramaturgisk utveckling; kollektivet står för rörelsen i narrativet. Från att först ha varit 

förödmjukad reser det sig och gör till slut uppror mot förtrycket. Följer man bara 

romanens enskilda karaktärer är det svårt att se denna utveckling, då blir romanen bara 

en serie händelser som staplas på varandra. Romanens styrka ligger i Munifs förmåga 

att få läsaren att ta parti för kollektivet på ett tidigt stadium och därefter följa det som 

man gör med en vanlig enskild protagonist. Munifs metod att fokusera på kollektivet 

som protagonist har varit ett medvetet drag i hans strävan efter att skapa en ny sorts 

arabisk romanstil som är förankrad både i västerländsk romantradition och arabiskt 

kulturarv. 
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