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Abstract 
This thesis aims to study the construction of immortality in Lars Jakobson’s novel The Immortals 

(De odödliga, 2015) by examining the difference between how immortal and mortal characters are 

portrayed. Initially the characters of the novel are classified according to E. M. Forster’s 

narratological division between flat and round characters. It soon becomes evident that the 

immortal character, with access to endless, eternal time, does not fit into the regular category of 

round character, instead expanding beyond conventional rotundity into mega-rotundity. 

In order to explain the mega-rotundity, Paul Ricoeur’s theory of narrative discourse as means 

for explaining human existence and identity in time, is then used. By studying how the immortal 

characters are described using the narrative connectors presented by Ricoeur, it once again 

becomes evident that the immortal character refuses categorization. Ricoeur’s narrative 

connectors are collective processes that when applied to immortal characters become individual, 

thus resulting in establishing that eternal life is by necessity in-human. 

 

Keywords: Immortality, Lars Jakobson, De odödliga, flat character, round character, E. M. 

Forster, narrative discourse, narrative identity, Time and Narrative, Paul Ricoeur, mega-rotundity 
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Inledning 
”Memento mori” (minns att du är dödlig) eller ”Tänk på döden” är en uppmaning som står att 

finna ovanför ingången till en del kyrkogårdar. Det är till lika delar en påminnelse om 

människans dödlighet som en påminnelse om att besinna livet. Som motsatspar har liv och död 

intresserat människor i alla tider. Döden fungerar som den yttersta gränsen för den mänskliga 

tillvaron, den sätter punkt för det vi kallar ett liv. Döden är det oundvikliga faktum som avslutar 

allt, som innebär en permanent förändring. När något dör så är det för evigt dött. Samtidigt 

präglas den mänskliga tillvaron av en konstant förändring, som aldrig någonsin upphör. Allting 

rör sig och förändras, i ständig riktning från ordning till kaos i och med universums värmedöd 

när allting vi känner till är utplånat. I brytpunkten mellan detta, dödens föränderlighet och 

permanens, finns också lockelsen att upphäva döden och åstadkomma odödlighet. 

Tanken på och längtan efter odödlighet finns representerad i så gott som alla mänskliga 

kulturer genom historien. Odödlighet har beskrivits på olika sätt: som det absoluta upphävandet 

av död, ofta förbehållet gudar eller andra övernaturliga väsen; som en förlängning av det vanliga 

livsspannet; som en i varje individ inneboende potential till evigt liv. Själens och/eller kroppens 

odödlighet har också tematiserats, i såväl religiösa berättelser som i filosofiska hypoteser och inte 

minst inom konsten.1  

Odödlighet återfinns i antika gudasagor, i modernistiska formexperiment, hos doktor 

Frankenstein som ger liv åt sitt monster, hos Shakespeares älskande, i alla former av spekulativt 

berättande från fantasy och skräck till science fiction, hos Virginia Woolfs Orlando och i form av 

besattheten vid den eviga ungdomen hos både Oscar Wildes Dorian Gray och inom modern 

hiphop. Det eviga livet i allmänhet och den eviga ungdomen i synnerhet finns som motiv i varje 

tänkbar konstform. 

Med oändlig tillgång till de annars ändliga resurserna tid och existens kan odödlighet fungera 

både som spelplats för obegränsade möjligheter att åstadkomma något och för leda och tristess.2 

Detta sätter fingret på det som också präglar skildringar av odödlighet: frågan om odödlighet är 

att betrakta som en gåva eller ett straff är en av de vanligaste. Den odödliga tillvaron så som den 

gestaltas inom konsten är ofta fortfarande en tillvaro i den dödliga tiden, och även om den  

 

                                            
1  Gudrun Schwibbe, ”Unsterblichkeit”, Enzyklopädie des Märchens, Berlin: de Gruyter 2004; Jan Assmann, 
”Unsterblichkeit”, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel: Schwabe & Co AG 2011. 
2 David Langford och Brian Stableford, ”Immortality”, Encyclopedia of Science Fiction, New York: St. Martin’s Press 
1994 (1993). 
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odödliga gestalten trotsar villkoren för vad som utgör ett vanligt, mänskligt liv, så lever den dock 

ett liv utan slut i en värld som oupphörligen förändras. De odödliga gestalternas livsspann 

sträcker sig potentiellt över all kommande tid och deras perspektiv på tillvaron och tiden skiljer 

sig därmed från den som endast lever i åttio år, men de odödliga kan aldrig göra sig helt fria från 

den mänskliga tiden. De är ändå alltid dess fångar, underställda dess villkor. De tvingas se på när 

världen och människor runt om dem åldras och förgår. 

En samtida skildring av odödliga gestalter och deras odödlighet står att finna i Lars 

Jakobsons roman De odödliga (2015) som följer ett fåtal odödliga gestalter genom både tid och 

rum. Den inledande skildringen av det vardagliga livet i den amerikanska småstaden Billings 

utvecklas i och med att romanens huvudperson upptäcker sin odödlighet till en resa genom ett 

befolkat universum. Narrationen fylls med intertextuella referenser till myter och andra författare, 

och framförallt science fiction-genren med dess skildringar av interstellära rymdresor, framtida 

civilisationer och artificiell intelligens. 

Under den del av narrationen som utspelar sig på en underjordisk flygbas där ett antal 

odödliga mer eller mindre frivilligt befinner sig diskuteras odödlighet ur flera olika perspektiv. I 

Philip Teirs recension i Dagens Nyheter beskrivs denna del som ”ett filosofiskt kammarspel om 

evigt liv”.3 Detta kammarspel rymmer de för odödlighetsskildringar vanliga frågorna om straff 

eller gåva, om själens existens och dess odödlighet och hur den odödliga ska hantera att de dödliga 

som den odödliga en gång har älskat ryckts bort, och om det går att skapa mening för den som ser 

allt som en oändlighet av meningslösa upprepningar. 

Lars Jakobson har sedan sin debut med romanen Vinterkvartetten (1985) utkommit med nio 

romaner, tre novell- eller berättelsesamlingar och skrivit ett antal essäer. De odödliga är den 

avslutande delen i den enhetligt formgivna trilogi böcker som är utgivna ”postumt” med förord 

författat av den av Jakobson i romanen Pumpan (1991) uppdiktade advokaten Joan Bravais. 

Effekter (2011), John & Denise (2013) och De odödliga är formgivna som vore de en del av 

bokförlaget Forums sedan 1999 nedlagda bokserie Forumbiblioteket. Det konstateras i 

inledningen till De odödliga att dessa tre böcker – en essäsamling, en USA-roman och en sf-roman 

– tillsammans utgör ”en sammanfattande trilogi av de urämnen som byggt upp författarskapet”.4  

Forskningen kring Lars Jakobson är än så länge mycket begränsad, och De odödliga har 

endast behandlats i dagspressens recensioner, där så gott som samtliga tar fasta på odödlighetens 

dubbla natur: både gåvan av avsaknad död och straffet av evigt liv. Även kommentarer kring hur 

                                            
3 Philip Teir, ”Jakt på evigt liv. Lyckosam hantering av de odödliga”, Dagens Nyheter, 2015-08-11. 
4  Lars Jakobson, De odödliga, Stockholm: Bonniers 2015, s. 14. 
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de odödliga trots allt har fysiska kroppar som sätts i arbete förekommer, liksom mer övergripande 

beskrivningar av Jakobsons prosa och dennes fascination för både Amerika och genrelitteratur.5 

De odödliga är en oerhört rik roman. Den innehåller en uppsjö intertextuella referenser och 

har en berättarstruktur som genom bland annat ickekronologiskt berättande i sig själv inbjuder 

till pusselläggande tolkning. Föreliggande uppsats fokus på just odödlighet och gestalter innebär 

naturligtvis att flera ytterst intressant idéer har fått stryka på foten under arbetets gång. Svårast av 

allt var att inte fokusera mer på begreppet myt och hur Jakobson använder sig av det. Där finns 

flera möjliga tolkningar som i sig förtjänar sin uppsats. Även de metalitterära greppen, inte minst 

manuskriptsestetiken, det faktum att Jakobson dödförklarat sig själv och alltings upprepning 

rymmer också på uppsatser i sin egen rätt. 

Romanens odödliga gestalter åldras inte, men kan dö. Det är dock en död som saknar 

mening, som saknar slutgiltighet. Den är som sömn: de odödliga vaknar från döden till nytt liv. 

Deras liv tar aldrig slut, det sätts bara i tillfälligt viloläge. Odödligheten förklaras vara förmågan 

till fullständig regenerering. Regenerationen gör att deras död inte blir permanent; konsekvensen 

blir att de odödliga lever fler liv än ett. 

Med anledning av detta kommer begreppet livsspann att användas för att beskriva summan 

av den odödliges alla enskilda liv. Begreppet livsspann är en försvenskning av engelskans life span, 

vilket vanligtvis översätts livslängd på svenska. Efterledet –längd gör livslängd till ett tydligare 

kvantitativt mått än efterledet –spann, som snarare har mer med spännvidd och innehåll att göra. 

Begreppet kommer därför, i avsikt att förena både tid och innehåll, att användas för att beskriva 

summan av den odödliges samtliga liv: ett livsspann. 

 

Syfte och upplägg 
Uppsatsen syftar till att studera konstruktionen av odödlighet i De odödliga genom att undersöka 

skillnaden mellan hur odödliga gestalter med ett evigt livsspann och hur dödliga gestalter med ett 

begränsat livsspann framställs. Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av det 

grundläggande narratologiska begreppsparet platta och runda gestalter, och därefter utökas med 

Paul Ricoeurs modell om narrativ identitet som ett verktyg för att förstå tiden och människans 

existens i den. 

                                            
5 Håkan Lindgren, ”Skarpsynt iakttagare”, Göteborgsposten, 2015-08-11; Jesper Olsson, ”Döden som vändpunkt”, 
Svenska Dagbladet, 2015-08-11; Ulf Olsson, ”Organiserat rymdäventyr”, Expressen, 2015-08-11; Maria 
Ehrenberg, ”Fascinerande och undflyende”, Smålandsposten, 2015-08-11; Victor Malm, ”Det grymmaste straffet av 
dem alla”, Sydsvenska Dagbladet, 2015-08-11; Pia Bergsten, ”Eviga frågor”, Aftonbladet, 2015-08-11. 
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Uppsatsen inleds med att etablera en grundläggande uppdelning mellan romanens dödliga och 

odödliga gestalter. Därefter kategoriseras sex av dessa som antingen platta eller runda gestalter. I 

samband med det blir det emellertid uppenbart att den odödliga gestalten på grund av att den har 

tillgång till en evig mängd tid inte ryms inom denna kategorisering. För att förstå varför den 

oändliga tillgången på tid innebär ett problem i kategoriseringen kommer därför Ricoeurs teorier 

om hur människan med hjälp av att berätta kan förstå sin existens i tiden att föras in.  

Även de narrativa kopplingarna som Ricoeur föreslår visar sig svaja när de sätts i relation till 

just odödliga gestalter. De odödligas förmåga till regeneration innebär att det som vanligtvis 

används för att beskriva kollektiva processer går att (och måste) appliceras på de odödliga 

individerna. 

 

Romanen De odödliga 
Romanen följer sin huvudperson Mark Rufus på en närmast ändlös vandring genom millennier, 

från jorden till Mars och en rad andra himlakroppar och slutligen ombord på ett av de stora, tysta 

rymdskepp som rör sig in i universums mitt. Berättelsen är indelad i sex delar, vilka omges av en 

prolog respektive ett post scriptum. 

I berättelsens första del presenteras jämte Mark ytterligare två av de odödliga: Walk och 

Audrey, även om dessa två inte dyker upp i narrationen förrän senare; i denna första del närvarar 

de endast via sina röster i form av inskjutna, anakrona, kommentarer. Den första delen 

introducerar också Mary Anne, en av Marks grannar som han också förälskar sig i. Mark tar 

ströjobb för den lokale smågangstern Big Al och tar hand om Mary Anne som i sin tur försörjer 

ett metamfetaminmissbruk genom att prostituera sig. Efter ett möte med en kund blir hon dödad 

och inte långt därefter avslutas det första delen med att Mark blir skjuten i ansiktet.6 

När Mark i del två vaknar upp befinner han sig i en underjordisk militäranläggning under 

flygbasen Malmstrom. Där befinner sig även ett tjugotal andra odödliga. Vistelsen på Malmstrom 

skildras i princip som ett enda långt samtal mellan de odödliga och allsköns möjliga aspekter av 

odödlighet som fenomen berörs. På flygbasen används de odödliga som mänskliga  

reservdelslager. Deras kroppar används; de styckas och kroppsdelar och organ säljs. De odödligas 

förmåga till regeneration gör att allt som plockas bort ur/från dem växer tillbaka igen. De  

benämner avlägsnandet av kroppsdelar som ömsom donationer, ömsom som att de förs till 

”Slakteriet”. (43-69) 

                                            
6 Jakobson, De odödliga, s. 17–42. I fortsättningen kommer hänvisningar till De odödliga att redovisas inom parentes 
i brödtexten. 
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Regenerationsförmågan förklaras likna den hos vissa sjöstjärnor; de odödliga har möjlighet 

att från ett tillräckligt stort stycke avskiljt kött återskapa hela kroppen, om en bit av hjärnan finns 

med även återskapa tankar. (54) 

Även den andra delen slutar med Marks död, denna gång genom att han placeras i en grop 

och täcks av betong. Mark vaknar så småningom upp efter att ha huggits fram ur ett betongblock 

och befinner sig då i ett matriarkat på Mars flera tusen år in i framtiden. Mark blir återigen 

utnyttjad, denna gång används hans odödlighet för att befästa matriarkens maktställning. Han 

blir en manifestation för hennes symboliska odödlighet, visas upp som propaganda, används i 

ritualer tills han dödas och blir till viss del uppäten. (69-88) 

När Mark i narrationens fjärde del än en gång vaknat till liv efter att ha dött förs han ner i en 

underjordisk skattkammare där han möter Miralaidj, som visar sig vara en version av Ramona, en 

av de odödliga han träffat på militärbasen. Där finns även Audreys huvud, som genom en lång 

händelsekedja fått sin hjärna förbättrad med ett nätverk av tusentals råtthjärnor och blivit 

monterad i en automatons mekaniska kropp. Tillsammans lyckas de fly, återförenas med Walk 

och tar sig så småningom ombord på ett rymdskepp, vars mål är att genskjuta de jättelika skepp 

av okänt ursprung som Audrey kallar för elefanter och som tysta rör sig genom universum. (88-

114)  

Mark överges, landar på en planet och träffar på fler av de odödliga han tidigare träffat på 

Malmstrombasen. Han lyckas till sist ta sig ombord på ett av de stora skeppen. Det ändrar kurs 

och beger sig sedan in i stjärnresten, kollapsaren,7 ”[n]ed till den botten där alla parallella linjer 

konvergerar, dit ned där alla dessa föreställningsvärldar ryms”. (114-153) 

I stjärnrestens mitt löses berättelsen upp och blir formlös. Det är oklart exakt vad som 

händer, men i det svarta hålets mitt, i den gravitationella singulariteten som är den punkt i 

rumtiden där rumtidskrökningen är oändlig och vanliga fysiska lagar slutar gälla,8 smälter Mark 

samman med en oändlighet av gestalter, dödliga och odödliga, bland dessa mytens Orfeus och 

den jagberättare som berättat hela berättelsen. Så sluts cirkeln: den nu sammansmälta Mark 

befinner sig plötsligt på nytt i Billings och berättelsen börjar om från början. (152-157) 

 

 

                                            
7 Nationalencyklopedin förklarar ”kollapsar” på följande sätt: ”sammanfattande benämning på stjärnrest som 
uppstått genom gravitationell kollaps under stjärnans slutliga utvecklingsfas. Till kollapsarer räknas vita dvärgstjärnor, 
neutronstjärnor och svarta hål.” (Nationalencyklopedin, ”kollapsar”, Höganäs: Bra Böcker 2000) 
8 Nationalencyklopedin, ”singularitet”, Höganäs: Bra Böcker 1995. 
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Romangestalterna 
Vid två tillfällen i De odödliga nämns att just de odödliga skulle vara ungefär tjugo stycken men 

bara sju av dem – Mark, Audrey, Walk, Ramona, Alvarez, Carter och Euston – nämns  

vid namn. (18, 46) Gemensamt för dem är att de alla tycks ha utsatts för olika former av 

radioaktiv strålning i barndomen, vilket antyds ha givit dem förmågan till regeneration. De sju är 

att betrakta som det kollektiv av gestalter romanens titel syftar på, men de har utöver sin förmåga 

till evigt liv inte så mycket gemensamt. Av dessa sju ges Mark, Audrey och Walk otvivelaktigt 

mest utrymme i narrationen. De tre representerar också tre olika sätt att hantera och försöka 

förstå vad det innebär att vara odödlig och den problematik som därpå följer. Utöver de odödliga 

förekommer även ett antal dödliga gestalter. De är mer att betrakta som bifigurer som befolkar de 

olika platser som de odödliga vistas på eller passerar förbi. 

 

Platta och runda gestalter 
De odödliga har fysiska kroppar som ständigt återskapar sig själva, samtidigt som de rör sig i ett 

universum som i övrigt befolkas och präglas av dödlighet, ändlighet och förgängelse. Allt omkring 

dem förändras och tar slut medan de är bestående konstanter, tvingade att bara betrakta det 

ofrånkomliga. Deras odödlighet gör dem avvikande och det uppstår därmed en skillnad både 

mellan dödliga och odödliga gestalter rent förutsättningsmässigt men också i hur dessa gestalter 

skildras. 

För att kunna närma sig odödligheten i De odödliga ter det sig dock rimligt att använda just 

denna skillnad mellan dödliga och odödliga gestalter som en utgångspunkt. En grundläggande 

narratologisk distinktion som länge användes, och i viss mån fortfarande används, för att beskriva 

och kategorisera gestalter är uppdelningen i platta respektive runda gestalter.9 Distinktionen 

etablerades av E. M. Forster som i Aspects of the Novel (1927) gör en uppdelning mellan ”flat” och 

”round characters”. Den svenska terminologin i fallet ”flat” varierar mellan flat och platt, men i 

denna uppsats kommer termen platt att användas.10 

De platta gestalterna är enkla och bygger på en enda idé (och kan därför, om de är utpräglat 

platta, sammanfattas i en enda mening). Platta gestalter saknar utmärkande karaktärsdrag och 

beter sig förutsägbart. De runda gestalterna å andra sidan är komplexa, föränderliga och har 

därför också förmågan att agera oväntat. Det är bara runda gestalter, konstaterar Forster, som kan 

                                            
9 Uppdelningen förekommer i en mängd narratologiska översiktsverk. I många av dessa beskrivs distinktionen som 
något förenklad och schematisk. 
10 Edward Morgan Forster, Aspects of the Novel, London: Edward Arnold & Co. 1928 (1927), s. 93. 
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vara trovärdigt överraskande eller (re-)agera tragiskt över en längre tid. Platta gestalter beskrivs 

ibland som endimensionella medan runda beskrivs vara två- eller flerdimensionella.11 

Uppdelningen i platta och runda gestalter har dock kritiserats för att vara förenklande och 

schematisk, eller som Seymour Chatman uttrycker det i Story and Discourse: Narrative Structure 

in Fiction and Film (1978): ”One that has weathered the hurricanes of literary debate is E.M. 

Forster’s distinction between ’round’ and ’flat’ characters.”12 I Karaktär och perspektiv: Att tolka 

litterära gestalter i det mimetiska språkspelet (1991) påpekar Lars-Åke Skalin att ”känslan av djup, 

dynamik och komplexitet” inte alltid ryms i Forsters dualistiska uppdelning, liksom det faktum 

att gestalter kan vara komplexa utan att utvecklas under handlingens gång.13 Också Shlomith 

Rimmon-Kenan ger i Narrative Fiction (1983) uttryck för kritiken att uppdelningen är just 

kraftigt förenklande. Rimmon-Kenan presenterar också Joseph Ewens tankar om att istället 

analysera en litterär gestalt genom att placera ut den på olika skalor: komplexitet, utveckling och 

insyn i dess inre liv, för att på så sätt kunna skissera en tydligare bild.14 

Vidare spelar även hur mycket en gestalt medverkar i narrationen roll för hur den betraktas. 

En gestalt som närvarar i en hel romans narration får mer utrymme att visa sig rund än en gestalt 

som bara figurerar i förbigående. Det finns alltså en viss koppling mellan hur detaljrikt skildrad 

en gestalt är och hur rund respektive platt den uppfattas. 

Distinktionen platt/rund är dock inte heltäckande, utan bör istället betraktas som en 

inledande analyskategori, vilket Bertil Romberg beskriver i Att läsa epik (1970): ”Naturligtvis är 

de båda typerna sällan renodlade; Forsters indelning är dock både uppslagsrik och användbar. 

Den visar en väg att undersöka romanens människogestaltning”.15 Denna väg behöver givetvis 

kompletteras och nyanseras. Forster själv öppnar upp för en breddning av distinktionen när han 

konstaterar att Jane Austens gestalter: ”are round, or capable of rotundity”.16 Gestalter behöver 

alltså inte vara antingen runda eller platta, utan kan vara platta för att sedan stundtals uppvisa en 

tillfällig rundhet. 

I uppdelningen av gestalter som platta och runda finns en värdering. En gestalt som skildras 

på ett verklighetstroget (runt) sätt bedöms annorlunda än en gestalt som framstår som icke-

                                            
11 Forster, s. 93-106. 
12 Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca: Cornell University Press 
1978, s. 131f. 
13 Lars-Åke Skalin, Karaktär och perspektiv: Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, Stockholm: Almqvist 
& Wiksell International 1991, s. 21. 
14 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction: Contemporary Poetics, 2:a utgåvan London & New York: Routledge 
2002 (1983), s. 42f. 
15 Bertil Romberg, Att läsa epik, Lund: Studentlitteratur 1987 (1970), s. 91f. 
16 Forster, s. 102. 
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realistisk (platt), vilket också resulterar i att runda gestalter allmänt betraktas som både 

konstnärligt bättre och mer intressanta än platta. Forster skriver till exempel att platta gestalter är 

lättare att konstruera än runda och att platta gestalter dessutom är bäst när de är komiska: ”A 

serious or tragic flat character is apt to be a bore.”17 Runda gestalter betraktas även som svårare att 

skriva fram, och därmed både bättre och mer värdefulla. Värderingen förhåller sig också till 

uppfattningen att en rund gestalt mer överensstämmer med en verklig människa, och att verkliga 

människor är både komplexa och mångbottnade. Det finns alltså ett verklighetskrav på 

gestalterna där de runda är mer verklighetstrogna medan de platta gestalterna uppfattas 

förenklade och därmed inte heller lika realistiska. 

Just detta verklighetskrav betonas i bland annat Epikanalys: en introduktion (1999) där Claes-

Göran Holmberg och Anders Ohlsson skriver: ”Ibland kan en romanfigur vara så komplex, 

föränderlig och mångsidigt skildrad att man som läsare får känslan av att möta en verklig 

människa”.18 Även Chatman tar upp det i Story and Discourse där han betonar det faktum att 

runda gestalters komplexitet och mångsidighet gör dem lättare att komma ihåg, och därmed 

också mer verklighetstrogna: ”We remember them as real people. They seem strangely familiar. 

Like real-life friends and enemies it is hard to describe what they are exactly like.”19 

Forster själv talar också om det när han menar att kombinationen av runda och platta 

gestalter tillsammans kan skapa känslan av liv och därmed förmå efterlikna verkligheten.20 Här 

blir det också tydligt att distinktionen främst är konstruerad ur och tillämpbar på realistisk 

litteratur, eller åtminstone litteratur vars gestalter inte överskrider eller bryter mot sådant som 

utmärker rundhet. Inom den genrelitteratur vars syfte är att bryta mot eller gå bortom det 

konventionellt realistiska, såsom science fiction-genren, går det fortfarande att använda 

distinktionen mellan platta och runda gestalter. Klassificeringen avgör hur trovärdig gestalten är, 

inte den värld som den befinner sig i. Samtidigt kan det övernaturliga komplicera även detta, 

vilket är fallet i De odödliga. 

Det finns dock en poäng i att behålla just den schematiserade indelning som Forster lanserar 

eftersom den är så basal. Den ger en inledande bild, skapar något att utgå från, att ifrågasätta eller 

bygga vidare på. 

 

                                            
17 Forster, s. 100. 
18 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 61. 
19 Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca: Cornell University Press 
1978, s. 132. 
20 Forster, s. 106. 
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Platthet och rundhet i De odödliga 
I följande avsnitt kommer gestalterna i De odödliga analyseras utifrån kategorierna platt och rund. 

För att tydligare kunna jämföra de olika gestalterna kommer de analyseras utifrån först och främst 

komplexiteten i beskrivningarna av dem och därefter utifrån deras förmåga att anpassa sig till nya 

situationer och därigenom också deras potential att utvecklas. Beroende på hur komplext 

beskrivna gestalterna är och hur mycket de beskrivs anpassa sig och utvecklas kan platthet eller 

rundhet avgöras. 

De flesta gestalterna i De odödliga är dödliga, men i centrum för narrationen står det 

kollektiv av odödliga där Mark, Audrey och Walk kan sägas utgöra kärnan. Dessa tre kommer att 

klassificeras som runda eller platta. Som kontrast till de odödliga gestalterna kommer även tre av 

de centrala dödliga gestalterna att analyseras. Jämte Mary Anne, som bara uppträder i 

narrationens första del, men närvarar i resterande delar i form av Marks minnen av henne, 

kommer även chefen för den underjordiska militäranläggningen under flygbasen Malmstrom, 

Michael, och matriarken att användas för att se hur framställningen av dödliga och odödliga 

skiljer sig åt. 

 

Mark 
I egenskap av protagonist i De odödliga är Mark den gestalt som skildras i störst detalj, och den 

enda av de odödliga som skildras både innan och efter att de blivit medvetna om sin egen 

odödlighet. De andra odödliga har visserligen samma förmåga till regeneration som han och de 

har alla ett före och ett efter medvetandet om sin förmåga, men de andra odödligas första liv, som 

premedvetna om sin odödlighet, nämns bara i förbigående, Marks skildras. 

Något som skänker ytterligare komplexitet till skildringen av Mark är hans 

sammansmältning med berättarjaget. Detta berättarjag påpekar explicit att det inte är identiskt 

med Mark, men har samtidigt också tillgång till Marks minnen och inre liv. (20f.) Detta gör 

Mark unik i narrationen. Ingen annan gestalt skildras på samma detaljrika sätt. Skildringen av 

Marks tankar och känslor ger Mark den komplexitet som är utmärkande för runda gestalter: han 

förefaller mångsidig och därmed också verklighetstrogen. 

Som gestalt präglas Mark starkt av å ena sidan sin odödlighet, å andra sidan Mary Annes 

död. Marks besatthet vid att hitta Mary Anne igen skulle kunna klassas som ett platt 

karaktärsdrag, men då han i övrigt uppvisar både nyckfullhet och utveckling blir hans sökande 

efter Mary Anne inte definierande för Mark som gestalt. Marks utveckling är annars tydlig i och 

med den förändring han genomgår: från att leva ett vanligt, relativt händelselöst liv i Billings, till 
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att utforska avlägsna planeter flera miljoner år in i framtiden. Han anpassar sig alltid, oavsett tid 

eller plats, till den kontext han hamnat i. Genomgående ägnar han sig t.ex. åt kroppsarbete 

oavsett var han hamnar, men anpassningen innebär också en förändrad inställning till tillvaron. 

I narrationens inledande del beskrivs Marks inre liv som torftigt och hans tankar upptas mest 

av vardagliga bekymmer. I de efterföljande delarna skildras i större utsträckning hur Mark jämte 

stora existentiella frågor också tampas med en dödslängtan han inte haft under sitt liv i Billings. 

Just Marks ständiga anpassning kan paradoxalt nog ses som ett exempel både på platthet och 

rundhet. Att han ständigt arbetar fysiskt och intar liknande positioner i olika sammanhang kan 

förefalla platt. Sättet som Mark omprövar sitt förhållande till sin egen odödlighet jämte hans 

detaljrikt skildrade tankar och minnen gör honom till en rund gestalt, då han både utvecklas och 

har förmågan att bete sig irrationellt. 

 

Audrey 
I gestaltningen av Audrey råder det ingen tvekan om att hon är tämligen komplex. Audreys röst 

närvarar i alla narrationens delar, även om Mark inte träffar henne förrän på Malmstrombasen. 

Hennes anakrona uttalanden skjuts in i narrationen och även om det hon säger rent tematiskt kan 

relateras till den omgivande texten är hennes uttalanden aldrig direkt kommenterande. De har 

mer karaktären av fria associationer. I narrationens första del, i en inskjuten kommentar där hon 

parafraserar Alice i Underlandet, säger Audrey: ”Varför skall jag låtsas som om andra inte redan 

sagt det jag vill säga?” (33) och sammanfattar därmed sitt sätt att tala. Just blandningen av citat 

och iakttagelser av tillvaron skapar känslan av komplexitet. 

Audrey är vidare också den av de odödliga gestalterna som genomgår den största 

förändringen. Precis som de andra odödliga äger Audrey förmågan till regeneration, men under 

tiden som passerar mellan vistelsen på Malmstrombasen och att Mark träffar Audrey i 

matriarkens skattkammare så har Audreys biologiska kropp ersatts av en mekanisk, som rostat. 

Hennes tankeförmåga har också förbättrats genom att hennes hjärna kopplats till ett  

nätverk av niohundra råtthjärnor. (101ff.) Hon är alltså ett huvud med närmast ”tankeläsande 

iakttagelseförmåga” (111) och som sådant har den kroppsliga dimensionen av hennes odödlighet 

försvunnit. 

Den utveckling som Audrey genomgår skiljer sig alltså från t.ex. Marks. Där Marks kropp 

skadas och återskapas är Audreys huvud konstant. Hon förmår inte få en ny kropp att växa ut, 

och även om hon likt Mark kan dö och uppstå är det bara hennes okroppsliga huvud som 

uppstår. Det gör hennes odödliga liv ännu mer sammanhängande, och med sin förbättrade hjärna 
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kan hon också förstå det som de andra odödliga med sina begränsande hjärnor inte förstår. 

Audrey går från en form av odödlighet till en annan, från regenerationens odödlighet till 

automatonens. 

Komplexiteten i framställningen av Audrey och hennes utveckling gör att också hon kan 

klassas som en rund gestalt. 

 

Walk 
Av de tre odödliga gestalterna som här studeras närmare är Walk relativt sett den mest platta. 

Även om Walk som person inte förändras märkbart under narrationens gång skildras han som en 

komplex gestalt som en gång i tiden varit naiv, men som numera är luttrad och trött. Han 

beskrivs redan inledningsvis som ”den av oss [odödliga] som levt längst, både till åren och i 

medvetande om sin särart” (33) och behåller narrationen igenom samma ställning som ålderman. 

Walk liknar sin trötthet vid det Ramona beskriver som ensamhet: att aldrig kunna slå sig till ro, 

utan leva ett ständigt kringflackande liv, och därmed heller aldrig riktigt veta vem han  

själv är. (52f.) Tröttheten tar sig också uttryck i en avmätt cynism kopplad just till odödligheten. 

Walk säger till exempel att han inte tror att de odödliga har en själ, eftersom själens odödlighet är 

förlagd till en hinsides tillvaro, medan de odödliga aldrig kan ta del av denna eftersom de rent 

fysiskt aldrig dör. (64) 

Detta gör att Walk också idealiserar och uppvärderar dödligheten. Han ser i de dödligas liv 

en livshunger som han menar grundar sig i att de dödliga lever sina liv ständigt medvetna om att 

de ska dö, vilket får dem att uppvärdera även de mest triviala vardagligheter. (33, 63) 

Under sitt livsspann förändras även Walk, mest tydligt i att han glömmer bort sitt språk. När 

Walk dyker upp i narrationens tredje respektive femte del pratar han i osammanhängande 

meningar utan grammatisk struktur. (84, 114) Samtidigt är det tydligt att Walk är densamme, 

han har, som Mark konstaterar, ständigt samma roll, befinner sig ständigt nära makten och dess 

privilegier. (115) 

Sättet som Walks anpassning får honom att leva samma liv men på olika platser och i olika 

tider gör honom till en gestalt som både kan sägas vara rund och platt. Han är platt i den 

bemärkelsen att han statiskt upprepar samma mönster, men rund i och med att han faktiskt 

utvecklas och även i gestaltningen av honom. Walk är inte lika lätt att klassificera som Audrey 

och Mark (som även de har drag av platthet), men till syvende och sist är även Walk en rund 

gestalt. 
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Mary Anne 
Mary Anne är en i akt och mening platt gestalt, som dock uppvisar rundhet vid några få  

tillfällen. Det faktum att hon bara förekommer i narrationens första del begränsar hennes 

handlingsutrymme – hon får aldrig någon riktig chans att realisera sin komplexitet. Mary Anne 

försörjer sitt missbruk av metamfetamin med att prostituera sig. Hon beskrivs som impulsiv på 

gränsen till barnslig med snabba skiftningar mellan känsloyttringar. Samtidigt skymtar ett djup i 

hennes nattliga samtal med Mark, om tillvaron och om Tenessee Williams pjäser. (32ff.) 

Innan Mary Anne hinner uppvisa fler exempel på rundhet dör hon. Efter sin död etsar hon 

sig fast som ett för Mark återkommande minne. Minnet av Mary Anne varierar från att vara ett 

diffust ansikte i folkmassor på jorden eller rymdstationer (67, 125) till att hon mer konkret 

uppenbarar sig för honom, och samtalar med Mark på ett närmast hallucinatoriskt vis. (63) I 

Marks minne odödliggörs Mary Anne, och genom att hon ständigt gör sig påmind, ibland 

framkallandes sensoriska förnimmelser av bland annat beröring, finns hon verkligen. Hon är inte 

död och inte levande, utan någonting däremellan. 

Minnesbilden är samtidigt en stelnad bild av Mary Anne, om möjligt ännu mer platt än 

Mary Anne i narrationens första del. Som minne är hon en statisk konstant i Marks alltmer 

förvirrade tillvaro. Hon fyller Forsters funktion av platthet som ett komplement till runda 

gestalter för att efterlikna verkligt liv. 21 Här blir en av bristerna med kategoriseringen av gestalter 

som runda eller platta tydlig: Mary Anne är platt, mycket eftersom hon inte är med mer än i 

narrationens första del. Hennes statiska platthet gör henne dock till en konstant, vilket inte 

saknar betydelse i romanen.  

 

Michael 
Den komplexitet som Michael kan sägas uppvisa har främst att göra med hur han presenteras. 

Inledningsvis framstår han som en gåtfull person som beskrivs som såväl otrevlig och irriterad 

som överspänd. (65) Gradvis inser dock Mark att Michael mest av allt präglas av en ovilja att 

åldras. Mark lägger märke till Michaels färgade hår, (45) det beskrivs hur Audrey stryker honom 

över en panna ”där botoxen slätat ut rynkorna till en blank yta” (65) och det konstateras också att 

han ursprungligen anställts vid Malmstrom i princip enbart på grund av sin unga ålder. (56) 

Omgiven av de odödliga uppfattar Michael sitt eget åldrande desto mer och börjar därtill frukta 

att de odödliga ska visa sig vara fertila och ta över. 

                                            
21 Forster, s. 98. 
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Michaels rädslor för åldrandet och för de odödliga sammanfattar honom också som gestalt. 

Rädslan driver honom till att sänka ner de odödliga i cement och rädslan får honom att sy en 

körtel av odödliga organ. Ur denna, beskriver Audrey som träffat Michael några hundra år efter 

Malmstrom, lyckas Michael framställa en vätska som håller honom vid liv, dock ”i en alltmer 

förtvinad och förtvivlad kropp”. (112) 

Michael gestaltas inte komplext och genomgår ingen förändring. Han kännetecknas av sin 

tvåfaldiga rädsla och är därmed ett tydligt exempel på en genomgående platt gestalt. 

  

Matriarken  
Narrationens tredje del utspelar sig flera tusen år in i framtiden, på Mars och inleds med några 

textavsnitt där matriarken är fokaliserad. Matriarken är dödlig, men genom att hon bär en titel 

som går i arv innehar hon samtidigt odödlighet genom succession. Hennes titel har precis som 

hur hennes makt manifesteras, ärvts, och hon är smärtsamt medveten om att hon kommer att 

ersättas av någon annan, yngre. (69ff.) Odödlighetsaspekten blir tydlig i den ceremoni som 

beskrivs i narrationens fjärde del när Mark offras och en ny matriark tar den gamla kvinnans 

plats. (88) Hon härskar över ett samhälle som även det beskrivs knapphändigt och skulle som 

envåldshärskare i ett begränsat avsnitt av narrationen kunna vara typexemplet på en platt gestalt. 

Hon är en matriark vars makt manifesteras genom sådant som andra kvinnor gjort tidigare: låtit 

resa statyer, uppfört mosaiker eller låtit skriva episk dikt. 

Samtidigt finns det i matriarkens sätt att minnas hur hon som ung officer kämpade sig upp i 

maktens hierarkier och i hennes tankar spår av rundhet. Denna rundhet tillåts dock aldrig bli 

något annat än just antydningar, vilket innebär att matriarken trots allt är en platt gestalt. 

 

Megarunda gestalter? 
Det går att dra slutsatsen att romanens dödliga gestalter, åtminstone de tre som presenterats här, 

är platta, liksom det går att konstatera att de tre presenterade odödliga är runda gestalter. Både de 

platta och de runda gestalterna uppvisar dock både platthet och rundhet. Detta är givetvis också 

en i sig schematiserad bild som syftar till att visa den tydliga kontrasten mellan dödliga och 

odödliga. Vidare går det också att nyansera uppdelningen: med ett annat urval av odödliga 

gestalter hade även dessa kunnat klassificeras som platta. De övriga odödliga gestalterna i De 

odödliga är till exempel platta, och Walk är ett gränsfall, precis som att Mary Anne under den del 

av narrationen hon uppträder i agerar både överraskande och har viss komplexitet. 
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Vad som däremot blir tydligt när de odödliga gestalterna i De odödliga ska klassificeras är att 

deras oändliga livsspann inte ryms i det etablerade narratologiska begreppet rund. De odödliga 

befinner sig i samma tid, med samma tidsuppfattning, som de dödliga som omger dem. Detta 

innebär att de odödliga, även innan de beger sig ut i universum och utforskar fantastiska världar, 

har tid att förändras oändligt mycket mer än de dödliga. Med en oändlig potential till förändring 

rör sig den odödliga gestalten också längre och längre bort från sitt ursprung, något som i sin tur 

innebär att alla typer av förändringar också är möjliga. Den odödliga gestalten kan växa i sin 

rundhet på ett sätt som den dödliga inte kan. 

Samtidigt är odödligheten i sig inte något som ger rundhet. Den konstanta förändringen 

som de odödliga gestalterna genomgår innebär på ett sätt också en platthet. De odödliga 

gestalterna har tidsligt mer utrymme att visa sig runda än de dödliga, men till slut innebär den 

konstanta förändringen också en utplåning av en kontinuerlig personlighet. 

 Med livsspann som sträcker sig över väldig tid och enorma rum möjliggörs oändligt mycket 

mer komplex förändring, så till den grad att de odödliga efter hand inte längre kan sägas vara en 

och samma gestalt. Den dödliga gestaltens möjlighet till förändring bleknar i jämförelse med den 

odödliga gestaltens omätbara möjligheter i och med den eviga tid den odödliga gestalten har 

tillgång till. Det innebär med andra ord att den odödliga gestalten visar en så stor rundhet att den 

inte längre är verklighetstrogen utan blir öververklig. De odödliga gestalterna i Jakobsons roman 

är mer än runda; de är megarunda. 
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Tid och identitet 
Det som gör att de odödliga gestalterna blir för komplicerade för att kunna kallas runda är alltså 

det faktum att deras livsspann sträcks ut över en mycket längre tid än brukligt. Förhållandet 

mellan identiteten å ena sidan och tiden å den andra förskjuts. De odödligas ökade tillgång till tid 

ger dem mer utrymme att forma och omforma sin identitet än gängse, dödliga, runda gestalter. 

Det är tidens gång, och det faktum att alla levande varelser, döda som odödliga, är underställda 

tiden som skapar rörelse och utveckling. Om utvecklingen är potentiellt evig, innebär det också 

att det realistiska sträcks ut och förstoras så att det till slut bli orealistiskt, det som under en 

normal mänsklig livstid utmärker/kännetecknar rundhet går inte att kvantifiera över evigheten 

utan att det blir overkligt. 

För att försöka förklara hur denna megarundhet uppstår kan en modell som belyser 

relationen mellan just tid och identitet tas till hjälp. Denna relation har filosofen Paul Ricoeur 

ägnat sig åt. I de tre volymerna av verket Temps et récit (1983-1985), ungefär ”Tid och 

berättande” på svenska, diskuterar Ricoeur bland många andra ämnen människans 

tidsuppfattning i anslutning till fenomenologiska försök att redogöra för tid, samt hur 

historieskrivningen å ena sidan och litteraturteorin och fiktionen å den andra kan erbjuda svar på 

frågor fenomenologin inte kan lösa. Bland annat ägnar sig Ricoeur just åt att försöka lösa 

problemet med att förena människans liv och hennes identitet med tiden.  

I avhandlingen Kommunikation på bristningsgränsen: En studie i Paul Ricoeurs projekt 

beskriver Bengt Kristensson Uggla det bakomliggande problem som Ricoeur utgår från: 

En avgörande fråga för den som vill ta sig an identitetsproblematiken handlar om vad det 
innebär att människan ofrånkomligen existerar i tiden. Vad är det som gör att vi kan tala om en 
personlig identitet när människor faktiskt upplever och genomgår förändring?22 

Frågan är redan i denna form komplex, och försvåras ytterligare när den ställs till ett fiktivt 

livsspann som dessutom är oändligt. De odödligas förmåga att leva i hundratusentals generationer 

möjliggör också hundratusentals potentiella förändringar av den personliga identiteten. Det som 

hos Ricoeur beskrivs som ett problem på individuell mikronivå tas applicerat på de odödligas 

livsspann till en kollektiv makronivå då detta potentiellt oändliga antal liv också utgör ett enda 

sammantaget livsspann. Frågan innehåller fortfarande samma individuella problem om 

förändring av identitet över tid, men med en odödlig gestalt i fokus måste både makro och mikro 

överblickas på en och samma gång. Människans ofrånkomliga existens i tiden kopplat till 

                                            
22 Bengt Kristensson Uggla, Kommunikation på bristningsgränsen. En studie i Paul Ricoeurs projekt, Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Förlag Symposium 1994, s. 406. 
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identitetsbegreppet är det som gör de odödliga gestalterna till megarunda. När gestalterna passerar 

den vanliga rundheten och blir megarunda spränger de också realismen som är kopplad till 

identitetsbegreppet, deras identitet blir i sig själv orealistisk. De odödliga gestalterna är 

fortfarande tidsbundna, men trotsar samtidigt tiden med sin odödlighet, de växer och omfattar 

mer än vad begreppen rymmer. För att komma åt den mänskliga existensen i tiden kommer 

Ricoeurs idé om narrativa kopplingar, så som de presenteras i Temps et rècit men framförallt i 

essän ”Den berättade tiden” (”Le temps raconté”, 1984), att användas. 

 

Den berättade tiden 
Under arbetet med Temps et rècit insåg Ricoeur att den fenomenologi han ursprungligen hade 

tänkt skulle åskådliggöra människans tidsuppfattning i relation till den mätbara tiden endast 

komplicerade saken. För att sammanfatta de huvudsakliga resonemangen i Temps et rècit 

författade han essän ”Le temps raconté”.23 I denna essä beskriver Ricoeur sitt tillvägagångssätt 

som att han ”driv[er] tidens aporetik till dess yttersta gräns” för att därefter kunna föra in 

historieskrivningen respektive fiktionen som möjliga lösningsförslag.24 

Kristensson Uggla sammanfattar det tidsproblem som Ricoeur försöker lösa med att Ricoeur 

vill ”koppla samman tidsproblematiken med den berättande funktionen i enlighet med den 

hermeneutiska förståelsens cirkulära karaktär”, 25  medan Ricoeur själv sammanfattar denna 

relation mellan tiden och berättandet: 

le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé sur un mode narratif, et que le récit 
atteint sa signification plénière quand il devient une condition de l’existence temporelle.26 

tiden blir mänsklig tid genom att vara berättad tid och berättelsen får sin fulla innebörd först när 
den blir ett förhållande av tidsbunden existens.27 

Alltså: genom att tiden gestaltas i berättande görs den begriplig och går att relatera till och genom 

att berättelser sätts i förhållande till tid kan berättelserna förstås fullt ut, i ett större sammanhang.  

I takt med att Ricoeur författar Temps et rècit utvecklar det sig till att bli en kritik av 

fenomenologiska beskrivningar av begreppet tid. Ricoeur menar att den sedan Augustinus 

rådande uppdelningen av tiden i en upplevd, ”inre”, tid och en vetenskaplig, ”yttre”, klocktid har 

lett till att vetenskapliga förklaringar av tiden inte längre går att förena med fenomenologiska, 

                                            
23 Kristensson Uggla, s. 404f. 
24 Paul Ricoeur, ”Den berättade tiden”, övers. Margareta Fatton och Bengt Kristensson, i Paul Ricoeur, Från text till 
handling. En antologi om hermeneutik, red. Peter Kemp och Bengt Kristensson, Stockholm/ Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposium 1993 (1988), s. 211. 
25 Kristensson Uggla, s. 405. 
26 Paul Ricoeur, Temps et récit Tome I, Paris: Éditions du Seuil 1983, s. 85. 
27 sv. övers. Kristensson Uggla, 1994, s. 405. 
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något som har lett till allvarliga aporier (d.v.s. teoretiska svårigheter eller förbryllande 

självmotsägelser till följd av att det ur likvärdigt övertygande argument går att komma fram till 

motsägande slutsatser28). Genom kritiken av dessa aporier kommer Ricoeur fram till de narrativa 

kopplingarna.29  

De olika fenomenologiska analyserna av tidserfarenhet som Ricoeur tar upp kan 

sammanfattas med att de alla förlägger tiden (och därmed även människans erfarande av den) till 

ett mänskligt inre. Detta skapar den konflikt mellan yttre och inre tid som Ricoeur under sitt 

arbete med Temps et rècit blir allt mer varse. Kristensson Uggla sammanfattar: ”Fenomenologins 

förinnerligande analys av tiden, där den inre tiden inte har någon motsvarighet i något yttre, 

skärper och utökar aporetiken och leder därmed till att fenomenologins förinnerligande riskerar 

att hamna i en allt djupare konflikt med den moderna naturvetenskapen”.30  

Motsättningen står alltså mellan en kosmisk, yttre, mätbar tid och en mänsklig, inre, 

upplevd tid. För att lösa denna motsättning utan fenomenologin vänder sig Ricoeur till det han 

benämner ”la médiation du discours indirect de la narration” (”den berättande indirekta 

diskursens förmedling”).31 I Fifty Key Literary Theorists (2006) sammanfattar Richard J. Lane 

detta förhållande: ”Ricoeur’s fundamental thesis that time cannot be directly spoken of, but must 

instead be mediated by the indirect discourse of narration” och framhåller därefter också Ricoeurs 

sätt att exemplifiera den berättade indirekta diskursens förmedling genom att använda sig av 

litterära texter av författare som Thomas Mann, Marcel Proust och Virginia Woolf.32 

Bara med hjälp av berättande kan tiden göras begriplig. I den del av Routledge Critical 

Thinkers som behandlar Paul Ricoeur skriver Karl Simms (2003): ”through the work of 

interpreting our lives we turn them into narratives, and life understood as narrative constitutes 

self-understanding”.33 Genom att ordna vår verklighet och våra liv tidsligt i dåtid, nutid eller 

framtid så skapar vi sammanhängande kedjor av berättande. Med hjälp av dessa kedjor, där 

händelser följer på varandra, kan vi skapa mening och genom att använda oss av narrativa resurser 

för både fiktiva och historiska berättelser blir tiden humaniserad och gestaltad.34  

Berättandet av tiden leder Ricoeur till en tredje tid som fungerar som en bro mellan den 

kosmiska respektive den mänskliga tiden: den historiska tiden. Den historiska tiden är den tid 

                                            
28 Nationalencyklopedin, ”apori”, Höganäs: Bra Böcker 1989. 
29 Kristensson Uggla, s. 410f. 
30 Kristensson Uggla, s. 415. 
31 Paul Ricoeur, Temps et récit Tome III, Paris: Éditions du Seuil 1985, s. 349, övers. Kristensson Uggla, s. 416. 
32 Richard J. Lane, Fifty Key Literary Theorists, New York: Routledge 2016, s. 231. 
33 Karl Simms, Paul Ricoeur, London: Routledge 2003, s. 80. 
34 Simms, s. 80. 
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som uppstår när historien berättas och gestaltas och som med hjälp av tre narrativa kopplingar 

håller samman den kosmiska och den mänskliga tiden. Dessa tre narrativa kopplingar 

(”connecteurs” på franska) syftar till att på nytt skriva in den upplevda mänskliga tiden i den 

mätbara kosmiska tiden och på så sätt visa att det inte handlar om att upprätta ett vattentätt 

system, utan snarare se kopplingarnas potential att möjliggöra förståelse.35 De tre kopplingarna är, 

i tur och ordning, 1) kalendern/kalendertiden 2) generationsskiftet och 3) spåret.36 

Kalendern fungerar så att dess tidsaxel delas in i mätbara intervaller med hjälp av den 

kosmiska/astronomiska tiden samtidigt som den tillåter inskrivandet av högtider och 

gemensamma seder, något som gör att den förenar mänsklig tid med kosmisk tid. 37 Datumen ges 

mening när de sätts i relation till de händelser som placeras i närheten av dem, det sker ”en 

återinskrivning av den upplevda tiden i den kosmiska tiden”.38 

Den andra narrativa kopplingen, generationsskiftet, utgår från den biologiska 

förutsättningen för människans fortlevnad: nämligen att levande individer kontinuerligt ersätter 

döda individer i en ständigt pågående stafett. Detta sätter fingret både på den individuella tidens 

ändlighet och på att livet ständigt förnyas. Centralt för generationsskiftet är begreppet ”icke-

samtidig samtidighet” som har att göra med de två kulturella företeelserna ”tillhörigheten till 

samma generation” och ”förekomsten av flera generationer samtidigt”.39 Detta innebär att det 

finns en konkret möjlighet till förmedling (av minnen, berättelser och erfarenheter) mellan 

generationerna. Det som har bedömts viktigt kan således traderas till kommande generationer. 

Just möjligheten till förmedling innebär kontinuitet. 

Generationsföljden för med sig den trefaldiga ordningen av samtida, föregångare och 

efterföljare, där en och samma generation kan sägas tillhöra åtminstone två av dessa samtidigt. 

Här visar Ricoeur att den upplevda tiden (exemplifierat med den trefaldiga 

generationsordningen) är beroende av den biologiska tiden (alltså det faktum att nya generationer 

uppkommer), vilket i sin tur är ett exempel på ”den upplevda tidens inskrivning i den 

astronomiska tiden”.40 

Den sista narrativa kopplingen som Ricoeur nämner är spåret. Spåret kännetecknas av en 

dubbelhet. Det tillhör två olika tidsregister: det förflutna och det nuvarande, det är både något 

som finns här och nu och något som en gång i tiden har lämnats kvar. Ricoeur delar upp spåret i 
                                            
35 Kristensson Uggla s. 436. 
36 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 216ff. och Time and Narrative Volume 3, s. 99. 
37 Ricoeur, Time and Narrative Volume 3, s. 99 och Kristensson Uggla, s. 436. 
38 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 217. 
39 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 218. 
40 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 218. 
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två delar: dokumentet och monumentet. För att spåret rent fysiskt ska kunna förbli måste det 

först och främst vara ett märke som har lämnats kvar. Rent fysiskt är det alltså underställt 

förgängelsen; om det bevaras kvarstår det, men det kan också vittra sönder och förstöras. Ricoeur 

menar därför att spåren också måste bevaras aktivt i arkiv. Genom att spåret finns här och nu 

existerar spåret, samtidigt som den kontext i vilken spåret uppstod inte längre gör det. Detta 

innebär att på en metafysisk nivå är spåret ett spår bara för den som kan tolka det som ett 

kvarvarande tecken på något frånvarande, ”något närvarande som gäller för ett frånvarande 

förflutet”.41 Det finns alltså en orsaksrelation att utläsa ur sambandet mellan spåret sådant som 

det är kvarlämnat och sådant som det var när det lämnades. I spåret kombineras dokumentets 

förgänglighet och monumentets beständighet vilket gör att det förflutna kan förstås inte bara som 

något som har passerat utan som ”det som har varit och därför bevarats i nuet.”42  

Spåret kopplar samman den mänskliga tiden och den kosmiska tiden just genom att visa att 

de fysiska spåren används för att både konstruera och rekonstruera historiska skeenden till 

upplevda berättelser. I spåret för Ricoeur också samman de tre narrativa kopplingarna: 

Spåret är därigenom besläktat med den upplevda tidens inskrivning i den astronomiska tiden, 
varigenom kalendertiden uppstår, och med hur den upplevda tiden stödjer sig på den biologiska 
tiden, varigenom generationsskiftets tid uppstår.43 

Tillsammans utgör de narrativa kopplingarna förutsättningarna för den historiska tiden och dess 

sätt att binda samman mänsklig och kosmisk tid. Den historiska tiden är beroende av dessa 

narrativa kopplingar, vilket för Ricoeur till slutsatsen om det ojämlika förhållandet mellan 

historieskrivningen och fiktionen.  

Ricoeur menar att även om historien och fiktionen skapar berättande på liknande sätt så är 

de olika. Han ser dock en potential i att historia och fiktion erbjuder två olika men ändå 

kompatibla svar på aporin mellan mänsklig och kosmisk tid.44 Fiktionen erbjuder vidare ett sätt 

att förstå historien samtidigt som historien kan användas för att konkretisera fiktionen. Ricoeur 

skriver: 

Historiens svar utgörs av inskrivningen av den dödliga tiden i den kosmiska tiden med hjälp av 
speciella kopplingar, såsom kalendern, generationsskiftet och dokumentet, i deras egenskap av 
spår. Skulle inte fiktionens svar kunna vara att den uppdiktar imaginära variationer av den 
kosmiska återinskrivningen som sker genom historien, alltså imaginära variationer som 
tematiserar klyftan som skiljer de två perspektiven på tiden?45 

                                            
41 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 219. 
42 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 219. 
43 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 220. 
44 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 229. 
45 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 229. 
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I läsning av fiktion möter läsarens värld textens värld, och detta möjliggör alltså i sin tur att 

läsaren kan träda in i fiktionsvärlden och där uppleva uppdiktade men likafullt giltiga versioner av 

mänskligt förhållande till tid. Genom läsningen av fiktion kan det obegripliga göras begripligt.46 

Till syvende och sist konstaterar Ricoeur att det är i korsningen mellan historiens sätt att 

nygestalta tiden genom upptäckt och fiktionens sätt att nygestalta tiden genom uppdiktande 

(något som Ricoeur menar är samma sak) som den mänskliga tiden skapas. ”Den mänskliga tiden 

är en bräcklig förening där det förflutnas representation genom historien och de imaginära 

variationerna i fiktionen sammankopplas mot bakgrund av aporierna i tidens fenomenologi”.47 

Just i kraft av att Ricoeur använder sig av de narrativa kopplingarna för att möjliggöra en 

förståelse av den mänskliga tiden i förhållande till den kosmiska tiden, och betonar att vi förstår 

tiden som sådan genom att behandla den narrativt är det också möjligt att applicera de narrativa 

kopplingarna som sådana direkt på gestalterna i ett fiktivt verk.48 Detta överensstämmer också 

med Ricoeurs syn på fiktionen som en viktig källa till erfarenhet.49 

Ricoeur använder sig av de narrativa kopplingarna för att åskådliggöra hur de dödligas 

erfarenhet av den mänskliga tiden förhåller sig till den kosmiska tiden. På ett likartat sätt kan de 

narrativa kopplingarna användas för att visa hur de odödligas erfarenhet av den mänskliga tiden 

(som till sin natur påminner om men avviker från de dödligas uppfattning av den mänskliga 

tiden) förhåller sig till den kosmiska tiden, men också hur de dödligas och de odödligas 

tidsuppfattning förhåller sig till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            
46 Simms, s. 94ff. 
47 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 235. 
48 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 230. 
49 Simms, s. 96f. 
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Narrativ identitet i De odödliga 
Med hjälp av Ricoeurs narrativa kopplingar går det således att närma sig vad odödligheten gör 

med å ena sidan de odödliga gestalterna och å andra sidan narrationen som de befinner sig i. 

Redan i själva förutsättningen för odödlighet, avsaknad av död, överskrider de odödligligas eviga 

tillgång till och möjlighet att erfara tiden den dödliga tidserfarenheten. De odödliga erfar 

fortfarande tiden på ett likartat sätt som de dödliga, med skillnaden att de kan erfara mer tid. 

Detta får som direkt konsekvens att de odödligas upplevda tid närmar sig den kosmiska tiden. De 

två tider som för en dödlig människa är oförenliga närmar sig varandra ju längre den odödliga 

individen lever. Till skillnad från de dödligas upplevda tid är inte de odödligas upplevda tid 

ändlig och begränsad. Detta kommer av att den odödliga erfarenheten av tiden inte heller är 

begränsad till ett dödligt, mänskligt livsspann, utan oändlig. Den odödliga upplevda tiden ligger 

mycket nära den kosmiska tiden, vilket får konsekvenser för hur identitet konstrueras. I De 

odödliga återfinns flera exempel på alla tre narrativa kopplingar. 

 

Mary Anne som upplevd tid i Marks kosmiska tid 
Ett tydligt exempel på Ricoeurs narrativa kopplingar är hur Mark använder sig av minnet av 

Mary Anne enligt kalendertidens princip. Marks livsspann är oändligt och i och med det också 

svårt att greppa, men genom att jämföra sitt liv med Mary Annes liv, som tog slut, får hans liv 

form. Mary Annes död har alltså bäring på Marks syn på sin odödlighet: i nära anslutning till att 

hon dör blir Mark varse sin regenerationsförmåga. Att han så tydligt måste acceptera hennes död 

gör hans odödlighet ännu tydligare, han jämför den ofrånkomligen med hennes dödlighet. Han 

lever och kan läka sår, Mary Anne är död. (53) 

Blotta tanken på Mary Annes död ter sig omöjlig för Mark, men den tvingar honom också 

att förstå sin egen odödlighet. Där ges också hennes död extra betydelse; hennes dödlighet blir 

den punkt gentemot vilken Mark mäter resten av sitt livsspann. Vidare är också den kärlek Mark 

känner till Mary Anne konstant. När allting annat förändras finns den kvar: ”I oändligheten är 

varje punkt dess [kärlekens] centrum, i evigheten varje ögonblick dess nu”. (67)  

Det är således först när Mark sätter sitt livsspann i relation till Mary Annes som han kan 

förstå det. Genom de konkreta händelser som utgör hennes liv och död bildas referenspunkter i 

den universella tiden. Mark skriver in Mary Annes liv i sitt eget livsspann i enlighet med Ricoeurs 

första narrativa koppling där kalendertiden skriver in sig i den kosmiska tiden. Samtidigt 

förbinder Mary Anne Mark till hans liv i Billings och som vanlig människa, snarare än till ett 
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specifikt datum. Det redogörs till exempel aldrig för att Mark skulle minnas Mary Anne på 

speciella märkesdagar. 

I den aktiva processen att minnas Mary Anne, för att behålla kalendertidens koppling, låter 

Mark operera in en cylinder i sitt lår, i vilken han placerat en bild på Mary Anne. (67) Cylindern 

är i sig också ett exempel på en annan narrativ koppling, nämligen det kvarlämnade spåret, men 

Marks förnimmelser av denna (och därigenom av Mary Anne) innebär en ritualisering som 

kopplar känslan av cylindern till Marks kalendertid. När Mark känner av cylindern tänker han på 

Mary Anne och hennes död, vilket blir en referenspunkt. Utan konkreta händelser, utan ett liv 

som förhåller sig till tiden blir Marks livsspann amorft och hans existens i tiden formlös. Mary 

Anne kopplar honom bakåt, bildar en referenspunkt där den tid Mark upplever sätts i relation till 

den tid han knappt längre minns. Mary Anne utgör således den upplevda tid som sätts i relation 

till Marks upplevda tid för att göra den kosmiska tiden begriplig. 

 

Mary Anne som minne 
Mary Anne fungerar dock inte bara som upplevd tid inskriven i Marks kosmiska tid. Hon utgör 

också en ständig närvaro för Mark i form av hans minne av henne: 

Som hos alla sörjande föddes och dog hoppet inom Mark gång på gång, så snart en tanke irrat 
iväg och släppt in glömskan. Han visste att Mary Anne var död, men fann detta omöjligt att tro 
på. Minnet av hennes röst och bild, känslan av att ha hennes hud mot sin, kom hela tiden åter 
och motsade vetskapen. (55) 

Minnesbilden blir, precis som Marks kärlek till Mary Anne, en återkommande faktor hela 

narrationen igenom. Mark beskrivs ofta återkalla minnet av Mary Anne, ett minne där hon är 

”oförstörbar”, (30) men trots det död. I matriarkens skattkammare nämner Audrey neurogenes, 

”ständig nybildning av nervceller”, vilken ökar förmågan att anpassa sig till nya situationer, men 

som också leder till glömska. För att inte glömma, för att inte förlora sin koppling till dels Mary 

Anne, dels det dödliga liv på jorden som hon symboliserar, så anstränger sig Mark för att  

minnas Mary Anne aktivt. Han frammanar bilden av henne och upprepar den, för att inte  

glömma bort. (77f.) 

Genom detta blir Mary Anne på ett sätt odödliggjord. Gestalten Mary Anne är död, men 

minnet av henne levandegörs, framkallar sensoriska reaktioner hos Mark (63, 74) och i 

narrationens slutskede, i det svarta hålet, finns minnet kvar. Det möjliggör också ett omskapande 

av verkligheten. Det beskrivs hur Mark utifrån minnet av Mary Anne skapar liv där de är 

tillsammans och liv där de aldrig träffats, men glömmer detta, (155) och så till slut blixtrar det till 

och narrationens jag, förenat med Mark står på en villagata och möter Mary Anne igen. Hon 
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beskrivs som förändrad, men när jaget tittar på henne ”korrigeras minnesbilden” och det hela 

slutar i meningen ”Låt mitt liv börja”. (157)  

Marks minne av Mary Anne går att beskriva med hjälp av Ricoeurs spår. Vanligtvis är ett 

minne begränsat till som mest ett vanligt livsspann, även om minnet såklart kan förvanskas och 

försvinna, eller traderas enligt generationsskiftets princip. I och med Marks odödlighet och hans 

aktiva sätt att behålla minnet görs minnet till ett beständigt spår. Minnesbilden blir därmed 

jämförbar med spåret så som det yttrar sig i dokumentets form. Utan att bevaras aktivt i ett arkiv, 

Marks minnesbank, vittrar dokumentet, minnet av Mary Anne, bort och försvinner till glömskan. 

Minnet av Mary Anne är det kvarlämnade: ”Något närvarande som gäller för ett frånvarande 

förflutet”.50 

 

Marks fysiska kropp som monument 
Det är inte bara Marks minne av Mary Anne som hjälper honom att göra sin oändliga upplevda 

tid mer hanterbar. Även Marks kropp fungerar som en narrativ koppling som kan relatera Marks 

upplevelser till tiden. Den fysiska kroppen, även om den förändras över tid, är något som kopplar 

Marks odödliga livsspann till den mänskliga tiden. Marks kropp är visserligen kapabel till 

fullständig regeneration, (54) men den regeneration som Mark genomgår är snarare partiell. 

Marks kropp är således beständig på ett sätt som den fysiska kroppen annars inte är, och kan med 

Ricoeurs termer förstås som ett beständigare spår: ett monument. Regenerationsförmågan gör att 

Marks kropp blir beständig så länge den inte förstörs helt. 

Ett tydligt exempel på hur Marks kropp kan utgöra ett spår är cylindern med Mary Annes 

bild. Genom att han bevarar bilden inuti sig gör han sig till det arkiv som behövs för att 

dokumentet inte ska vittra sönder och försvinna. Han håller bilden av Mary Anne beständig inuti 

sig. I detta tydliggörs också problemen med ett arkiv. Efter att en kvinna tagit ett bett ur hans 

ljumske och cylindern lösgjorts inser Mark att han inte har någon tydlig minnesbild av den bild 

som finns inuti. Han har bevarat cylindern, men samtidigt glömt bilden. (91) Det formuleras 

vidare: 

I nedskrivandet fixeras historierna, minnet flyttas ut ur kroppen, läggs i ett kärl som riskerar att 
gå förlorat. Bli blankt. Som hans lår nu var tomt och slätt. Han höll minnet av Mary Anne i sin 
hand, den tunnaste tråd som band honom till den värld han lämnat. Det hade ju inte ens från 
början varit en särskilt bra bild. Den var nu bara den enda bilden, en skugga. Mark hade använt 
arkivbeständig toner och instrumentmakaren lovat att varken luft eller vätska skulle kunna 
tränga in i tuben. (92) 

                                            
50 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 219. 
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Av rädsla för att bilden skulle vara förstörd vågar Mark inte heller öppna tuben, med risk för att 

bilden skulle gå förlorad ännu mer än den redan gjort. Mark föredrar att ha kvar sin minnesbild 

och hålla den verkliga bilden dold men också oförstörd. När så cylindern till slut försvinner 

samtidigt som Mark förs ner till matriarkens skattkammare, har Mark vant sig vid tanken på att 

det spår han bevarat har vittrat för tiden. Han vet inte om så är fallet, men har bestämt sig för det. 

Istället håller han fast vid minnet, även om det är en falsk minnesbild. (95f.) 

 

Generationsskifte 
I De odödliga finns flera olika exempel på generationsskiftet. Det tydligaste exemplet på detta är 

hur matriarken i egenskap av en personifiering av en titel, är ett resultat av föregångare som 

lämnat makt och kunskap och hur hon, när hon lämnar ifrån sig titeln, ger plats åt efterträdare. I 

matriarken exemplifieras tydligt just generationsskiftets förmedling mellan generationer. Så länge 

matriarken behåller sin titel är hon nuvarande, men den efterföljande matriarken finns samtidigt 

och kommer att ta över, inte bara information utan det faktiska livet som matriark. 

Matriarken blir således också ett exempel på regeneration, dock inte fysisk sådan. Den 

matriark som uppträder i narrationen är en i en lång kedja, innehavare av ett ämbete som går i 

arv. Likt seriefiguren Fantomen är matriarken genom successionens odödlighet och regeneration 

utåt sett också en och samma – att en kvinna ersätter en annan visas aldrig upp. (69ff.) 

Två andra exempel på generationsskiftets förmedling finns när Audrey respektive Walk 

berättar för Mark vad som har hänt under den tid som Mark har befunnit sig i cement. De tre 

gestalterna är inte lika gamla och har upptäckt sin odödlighet i olika faser av sina liv, men de 

tillhör ändå samma generation, förenade genom sin odödlighet och av att ha befunnit sig på 

Malmstrom samtidigt. De tillhör samma generation men: ”Vad som i Marks tankar var en 

oändligt avlägsen framtid var hos Walk ett stängt förflutet”. (85) Det faktum att Marks liv sätts 

på paus medan de andra två genomlever tidsepoker Mark inte upplever möjliggör att de på 

generationsskiftets vis kan förmedla kunskap till honom.  

Den objektiva, kosmiska tiden har varit densamma, men mängden upplevd tid skiljer sig åt. 

Genom att Audrey och Walk förmedlar sin upplevda tid till Mark görs diskrepansen mindre och 

möjliggör just den typ av icke-samtidig samtidighet som är utmärkande för generationsskiftet. 

Mark, Audrey och Walk tillhör samma generation och ändå inte alls. 

Generationsväxlingen förekommer också på ett individuellt plan. I och med att de odödliga 

gestalterna har ett evigt livsspann kan de själva utgöra olika generationer. De odödligas blotta 

existens och beständighet i tiden innebär att de är icke-samtidigt samtidiga med sig själva. De har 



 

25 

funnits, de finns och de kommer finnas, vilket också innebär att den förmedling som vanligen 

sker mellan generationerna för den odödliga gestalten istället blir en intern process. 

Ett centralt tema i De odödliga som ansluter till generationsväxlingen är tanken på att ”en 

människa som lever för evigt skulle vara dömd att genomleva alla människors liv”. (62) Den 

beskrivs första gången när Walk indignerat berättar om när han träffade på ”en uttråkad 

bibliotekarie” som efter deras möte skrivit en novell om sökandet efter de odödligas stad där 

tanken, som Walk finner provocerande banal, återfinns. (61f.) 

Vid flera tillfällen i narrationen kritiserar Walk denna tanke: att de odödliga över tid  

skulle förändras och leva andra människors liv. Walk menar att så inte är fallet, utan att den  

odödliga människan istället lever samma liv flera gånger, att det är omöjligt att leva någon annans  

liv eftersom universums expansion skapar fler variationer än vad som är möjligt att  

genomleva. (62) ”En odödlig människa är inte alla människor” säger Walk, ”Jag kommer inte att 

bli du hur länge jag än lever. I själva verket återtar vi ständigt våra roller”. (115) Denna struktur 

av att de odödliga intar samma roller återfinns i narrationen. Mark kroppsarbetar sig från Billings 

till universums mitt, Audrey är rådgivare åt flera olika civilisationer och Walk befinner sig 

ständigt i en maktposition.  

Samtidigt finns det en progression i de odödligas livsspann som Walk inte tar hänsyn till: 

nämligen hur de odödliga förflyttar sig. De lever möjligen inte någon annans liv, men de lever 

heller inte samma. De upprepar liknande mönster men de gör det i olika sammanhang, och de 

upprepar också varandras mönster. Vid två tillfällen beskrivs till exempel hur Mark befinner sig 

där Walk en gång befunnit sig: som offer i olika religiösa ritualer. (87, 133) Mark upprepar de 

facto vad Walk har gjort: Mark lever Walks liv. 

Den stafett där döda ersätter levande som utgör generationsskiftet innebär dock motsatsen 

till det Walk argumenterar för. När nya levande människor ersätter döda tar de också över deras 

liv och deras funktion. I det svarta hålets kaos konstateras att det är banaliteterna och de små, 

enkla, vardagliga detaljerna som tillsammans bildar livets helhet. Bara ibland händer det något 

som skiljer sig från vardagen; i övrigt lever alla likartade liv. Detta innebär i sin tur att variationen 

mellan olika liv inte är tillräcklig för att det ska kunna gå att prata om att man lever  

olika liv. (155) 

Detta innebär att livet, även för de odödliga, till största del består av en vardaglighet som ser 

likadan ut som annan vardaglighet vilket gör att Walk har fel. Om alla lever samma liv kan ingen 

leva ett unikt liv, utan kommer därmed också leva samtliga liv. Samtidigt, läggs det till, hade 

Walk paradoxalt nog rätt, eftersom: ”bruset ökar tills du inte känner igen ditt jag. Och utan ditt 
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jag, vad är du då?” (155) Den som inte känner igen sitt eget jag kan leva samma liv eller andras liv 

flera gånger utan att veta om det. 

Precis som att det odödliga livet innebär repetition så innebär generationsväxlingen 

repetition: inte på ett individplan utan kollektivt. Den upprepning som de odödliga upplever i 

sina eviga livsspann har att göra med att de lever många liv, liv som förhåller sig till varandra som 

olika generationer förhåller sig till varandra. 

 

Det kollektivas överflyttning till det individuella 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att de odödliga gestalterna gör bruk av de narrativa 

kopplingarna, men inte utan att samtidigt också bryta mot dem. Precis som att de odödliga 

gestalterna och deras eviga livsspann spränger gränserna för vad som kan uppfattas som rundhet 

genom sin megarundhet så medför odödligheten en övergripande konsekvens även för de 

narrativa kopplingarna. När dessa sätts i relation till odödliga gestalters livsspann går det att se 

hur det individuella flyttas över till det kollektiva. Processer som i Ricoeurs exempel sker 

mellanmänskligt i kollektiv sker internt för de odödliga gestalterna vilket också resulterar i 

megarundhet. När kollektiva processer individualiseras vidgas ytterligare den runda gestaltens 

megarundhet. 

De narrativa kopplingarna visar på hur människor som grupp överför och begripliggör tiden 

genom att använda sig av konkreta kollektiva företeelser. Kalendertiden skapas genom att 

människor i grupp kommer överens om händelser, ger dessa en mening och därefter genom att 

högtidlighålla dem använder dessa händelser för att strukturera den kosmiska tiden och göra 

något oöverblickbart överblickbart. Kalendern tappar i betydelse om den inte är skapad och 

upprätthålls gemensamt av en grupp. 

På samma sätt bygger generationsskiftet på att olika generationer etableras. 

Generationsskiftet, skriver Ricoeur, utgör ”ett stöd för individens och kollektivets minneskedja”.51 

Om det inte finns flera generationer, eller om de inte existerar överlappande, kan inte heller den 

förmedling som är central för generationsskiftet äga rum. 

Också spåret är ett resultat av mellanmänskliga förehavanden. Även om en enskild individ 

kan skapa både ett dokument och ett arkiv och hålla detta beständigt i hela sitt liv, måste någon 

annan ta vid när den första individen inte finns. För att arkivet ska kunna bevara dokumentet, 

                                            
51 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 218. 
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krävs det i sin tur att arkivet i sig hålls beständigt. Det innebär att på varandra följande 

generationer måste ta ansvar och utföra den bevarande handlingen. 

Alla dessa processer sker hos de odödliga gestalterna på en individnivå. De odödliga 

gestalternas minnen utgör den kalender i vilken den upplevda tiden skrivs in, och deras egna 

erfarenheter ger relationell mening till den kosmiska tiden, helt utan att händelser kopplas till 

kollektiva helgdagar. Det krävs fortfarande att händelser står ut för att de ska kunna användas till 

att dela in den kosmiska tiden i intervaller, men det sker på ett helt och hållet individuellt plan. 

De odödliga förkroppsligar också den tredelade struktur av föregångare, nutida och 

efterträdare som ligger till grund för generationsskiftets förmedling i det att de odödligas 

livsspann består av flera olika liv. De kan ensamma utgöra alla tre av dessa, både i förhållande till 

sin omgivning och till varandra. Eftersom deras kroppar och medvetanden fortfarande är 

underställda tidens gång tvingas de förhålla sig till samma växlingar som de som dör efter att ha 

genomgått de tre stadierna av en fullständig generationsväxling. De odödliga ackumulerar istället 

generationer, och förenar i sina regenererande kroppar alla de generationer de levt samtidigt som.  

Slutligen blir även spåret en individuell process. De odödliga utgör på egen hand de 

kvarlämningar som är antingen monument, dokument eller arkiv och deras förmåga till 

regeneration håller deras kroppar ständigt bevarade. Samtidigt är de också uttolkare av de 

kvarlämnade spåren. Deras långa liv gör att de kan bevara något över en mycket lång tid, som 

Mark gör med cylindern med Mary Annes bild, eller som Audrey som med sin förbättrade 

tankekapacitet också kan spara enorma mängder tid och information i sitt minne.  

Särskilt i fallet med generationsskiftet är de odödligas sprängande av gränserna intressant. De 

är både en del av men upphäver samtidigt den icke-samtidiga samtidigheten. För odödliga 

gestalter är generationsskiftet inte nödvändigt för överföring av information över tid eller mellan 

generationer. 

När gränsen mellan individ och kollektiv löses upp sprängs realismen. När de kollektiva 

processerna överförs på individer ökar återigen gestalternas komplexitet. De narrativa 

kopplingarna åskådliggör hur människor förstår tiden. Om tidsuppfattningen hos en vanlig rund 

gestalt, som i sin rondör är tänkt att efterlikna en verklig människa, går att förklara med de 

narrativa kopplingarna, uppstår ännu ett problem när odödliga gestalter studeras. I 

individualiseringen av det kollektiva förstärks de redan megarunda gestalternas rundhet 

ytterligare. Den megarunda gestalten trotsar på ett sätt dessa kategorier. Det odödliga livet är 

alltså inte bara ett evigt liv, det rymmer också potentialen till evig förändring. I linje med 

distinktionen mellan platta och runda gestalter har en odödlig gestalt oändlig potential att kunna 
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uppfattas som rund, just för att dess livsspann, även om det inom omfånget av den berättelse 

detta livsspann skildras i inte är oändligt, utgörs av flera dödliga liv. Genom att sträcka ut det 

mänskliga livsspannet bortom dess naturliga gräns ökar potentialen att beskriva den odödliga 

gestalten som komplex och föränderlig, eftersom den odödliga gestalten har fler möjligheter att 

utmärka sig som rund. I De odödliga får detta konsekvensen att dödliga gestalter också uppfattas 

som plattare än de odödliga, eftersom de dödliga gestalternas livsspann inte skildras i samma 

utsträckning. 

De narrativa kopplingarna syftar först och främst till att förklara hur riktiga människor 

förstår sin existens i tiden. Genom att studera hur de narrativa kopplingarna tar sig uttryck i 

fiktion går det att se likheter med runda gestalter och det kriterium som gör att de uppfattas som 

runda i den mån de lyckas efterlikna riktiga människor. Både den narrativa distinktionen och de 

narrativa kopplingarna (så som de används i analys av fiktion) har att göra med 

verklighetsavbildning. Redan genom att gestalterna är megarunda har de brutit mot villkoren för 

vad som uppfattas som verkligt, vilket också innebär att den identitet de har att förhålla till tiden 

inte är en vanlig, mänsklig identitet. 

 

Den omänskliga evigheten 
Gemensamt för de odödliga gestalternas megarundhet och individualisering av de kollektiva 

processer som utgör de narrativa kopplingarna är att de etablerade kategorierna bryts genom att 

de överskrids. De odödliga gestalterna är helt enkelt för runda för att kunna kallas runda och för 

individuellt narrativa för att de kollektiva narrativa processerna ska behövas. De odödliga 

gestalterna bryter alltså mot verkligheten, inte för att de är odödliga, utan för att de är 

övermänskliga. 

Både den narrativa distinktionen mellan runda och platta gestalter och hur de narrativa 

kopplingarna används för att göra den mänskliga identiteten begriplig i tiden kräver en relation 

mellan fiktion och verklighet. En platt gestalt är platt just för att den inte skildras 

verklighetstroget. På samma sätt används de narrativa kopplingarna för att förklara tidens 

problem för verkliga människor. För att båda dessa ska kunna säga något krävs att fiktionen inte 

bryter mot det vi uppfattar som rimligt och realistiskt. Det krävs utrymme för identifikation. 

Ricoeur kallar fiktionen för ”utforskandet av det möjliga”52, något som kan kontrasteras mot 

det utforskande av det omöjliga som de odödliga gestalterna i De odödliga kan sägas stå för. Att de 

                                            
52 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 230. 
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odödliga gestalterna inte platsar inom ramen för det vanliga rundhetsbegreppet och att deras 

tidsuppfattning skiljer sig från hur dödliga gestalter narrativiserar sin tid innebär ett problem i 

identifikationen. 

De narrativa kopplingarna syftar till att göra tiden begriplig genom att göra den kollektiv. I 

relation till andra människor, både nu levande, döda och kommande, relativiseras tiden. Den 

odödliga gestaltens oändliga tillgång till tid innebär som påvisat en individualisering av detta. 

Tiden för den odödliga gestalten är inte längre omöjlig att greppa, utan i takt med att den 

odödliga gestalten blir allt äldre blir också tiden greppbar, vilket står i direkt kontrast till det 

faktum att dödliga människor och gestalter inte kan förstå tiden. 

Vidare beskriver Ricoeur hur utforskandet av det möjliga genom de imaginära variationer 

som fiktionen erbjuder också kan syfta till en erfarenhet av evigheten.53 Denna evighet är dock en 

kollektiv evighet, som läsaren genom att träda in i fiktionsvärldar kan tillgodogöra sig: inte den 

individuella evigheten. Genom att de odödliga gestalterna har möjligheten att erfara det eviga, 

vilket är hela strävan i människans försök att förstå tiden och sin identitet i den, så går de 

odödliga gestalterna också utanför det verkliga 

Deras overkliga erfarenheter av tiden och universum kan givetvis säga något om både tiden 

och evigheten, inte minst genom att göra dessa begripliga med hjälp av ett annat perspektiv. 

Samtidigt visar överträdelserna mot kategorierna att det finns en barriär som försvårar 

identifikation med de odödliga gestalterna. Deras odödlighet har genom att göra dem mer 

mänskliga gjort dem omänskliga. För att kunna skildra odödlighet krävs det att den som skildrar 

gör ett avsteg från ett realistiskt skildrande av såväl tiden som individens uppfattning av och 

förhållande till denna. 

Evigheten kan med andra ord inte gestaltas mänskligt. Den befinner sig utanför det 

mänskliga. Det går att försöka närma sig den, även om det i slutändan är en omöjlighet. 

Evigheten är som sådan omänsklig. Den går att närma sig först när det mänskliga lämnats bakom, 

eller genom att inte skildra människor. I ett försök att genom fiktion lösa aporierna mellan 

kosmisk och mänsklig tid utgör odödligheten inte en möjlighet.  

 

 

 
 
 

                                            
53 Ricoeur, ”Den berättade tiden”, s. 230. 
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