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Abstract
This essay is reading the Swedish author Stig Larsson debut Autisterna [The Autists] (1979) in the 

light of Gérard Genettes narratology and the time philosophy of Gilles Deleuze. The focus of the 

essay is time and how it is seemingly dissolved. The essay map out a chronology of the non-

chronological novel and from there discuss the breaking up of the empirical time. The essay use 

Deleuze to explore the time-image of the novel and see how it is built up in the text for example by 

literary anyspace-whatevers. Hence the title, Anytime-whatever. We see in the novel an 

anachronistic relationship between story and narrative which cut through the episodes of the novel 

like a modernist film creating disconnected space and temporal sequences. 
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Inledning

I en minnesvärd passage i Thomas Manns Bergtagen (1924) bryter berättaren in och kontemplerar 

över tiden som fenomen och textuellt berättargrepp. I Ulrika Wallenströms översättning heter det att 

”[t]iden är berättelsens element, liksom den är livets element oupplösligt förbunden med den [...]” 

och att ”[b]erättelsen har två slags tid: för det första sin egen [...] för det andra sitt innehålls tid”.1 

Det som uppenbaras förutom romanhistoriens, innehållets tid är spatial tid – läsaren som korsar 

texten som vandraren korsar ett fält. Denna tid bestäms av sidornas antal, kapitelindelning och 

sättning. Den spatiala tiden är den som den litterära texten tar i anspråk av läsaren. Jag ska i 

uppsatsen kalla det för narrativ tid eftersom det är ett medvetet berättande, en narration. Den andra 

är historiens tid – vilket i Bergtagens fall är sju år. Berättaren ledsagar läsaren genom historien om 

Hans Castorp. Romanen är berättad kronologiskt och inleds med Castorps resa till en kurort och 

slutar med hans hemresa. Förutom ett fåtal analepser till barndom och uppväxtår vill jag– för att 

förenkla – påstå att narrationen går från punkt A till punkt B liksom historien går från punkt A till B. 

 Ett radikalt annorlunda sätt att behandla den diegetiska tiden finns i Stig Larssons 

debutroman Autisterna (1979). Läsaren möter här en uppstyckad kronologi; en serie händelser, 

noggrant angivna årtal, platser utan någon synbar koppling till varandra förutom ett genomgående 

jagperspektiv. I kapitel fjorton beskriver Autisternas Jag att tiden skingras ”som en 

vattenspridare” (126) och på ett liknande sätt sprider narrativet ut kronologin på sidorna. Autisterna 

är en elliptisk text. Som i ett montage klipps det mellan tid och rum vilket ger intrycket av ett 

fragmentariserat Jag och en splittrad tid. Läsaren dras ner i en temporal virvel och försätts i samma 

osäkra tillstånd som Jaget befinner sig i. Autisterna desarmerar läsaren, med tiden som verktyg och 

saboterar dennes förmåga att skapa ordning och därigenom mening i en absurd textmassa; varje 

försök till narrativt ordningsskapande förefaller hopplöst under läsningen. 

 Tiden står i blickfånget för min uppsats och att läsa Stig Larssons debutroman Autisterna 

(1979) med den upplösta tiden som fokus är uppsatsens huvudsakliga syfte. För den läsningen har 

jag valt två perspektiv och angreppssätt: Narratologi och Gilles Deleuzes tidsbilden (L’image 

temps). I uppsatsen kommer en kronologi tecknas över romanen, en kronologi som kan sägas utgöra 

en fond till den narratologiska analysen och som även kan ses som ett viktigt forskningsbidrag i sig. 

Gilles Deleuze begrepp l'image-temps används i uppsatsen som språngbräda för en djupare analys 

av tiden som funktion för berättandet och hur tiden till sin natur är. När jag talar om tidens 

upplösning menar jag den kronologiska tiden eller historiens tid, en tid som i Autisterna mycket 
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tydligt inte följer det som kan kallas den empiriska tiden, det vill säga en logisk kontinuitet mellan 

dåtid-nutid-framtid. För att uppnå mitt syfte kommer jag ställa dessa fyra frågor: Hur ser en 

kronologi av Autisterna ut? Vilket är förhållandet mellan narration och historia i Autisterna? Vilka 

är faktorerna bakom det intryck av spatialt och temporalt kaos som romanen skapar hos läsaren? 

Existerar det en tidsbild i Autisterna och hur konstrueras den?

Metod

För att nå en djupare förståelse av Autisternas temporalitet krävs en närläsning av den litterära 

texten. Uppsatsen kommer att rikta sin analys mot den immanenta texten, det vill säga 

förstaupplagan från 1979. Sidhänvisningar till denna anges med sidnummer inom parentes. 

 I uppsatsens första kapitel (åter)skapas2 en kronologi av Autisterna, denna kronologi har till 

syfte att utgöra en fond till resten av avhandlingen. Jag gör därefter en närläsning av prologen, 

första kapitlet och kapitel tretton och femton. Prologen är romanens anslag och tillsammans med 

första kapitlet sätter de romanens ton, därför finner jag att en närläsning av dessa två kapitel är mest 

fruktbar för mitt syfte. Utöver det närläser jag kapitel tretton och femton vilka är viktiga för att de 

inte riktigt passar in i den upptecknade kronologin. 

 Efter dessa fyra kapitel undersöks romanens analepser och prolepser. De är en viktigt del i 

hur tiden behandlas i romanen, utöver det spela framförallt analepserna en viktig roll i det näst sista 

kapitlet, det om Gilles Deleuzes tidsbild och om hur den får sitt uttryck i Autisterna. Begreppet 

tidsbilden fungerar som en språngbräda från vilken jag kommer att ta mig bortom den förväntande 

litteraturteorin och fördjupa mig i tidens varande i ett fiktivt berättande. Även om begreppet har sin 

grund i filmen fungerar narratologi i film och litteratur liknande, vi har att göra med fiktion. Det 

filmiska i Autisterna kan också framhållas: Anders Ohlssons skriver om det filmiska i Stig Larssons 

romaner och Bertil Kristerson visar tydligt på kopplingen mellan den modernistiska europeiska 

filmen och Larssons estetiska preferenser.3 Det är min hypotes att Gilles Deleuzes tidsfilosofi kan 

vidga förståelsen för romanen och öppna för nya läsningar. 

 Jag har valt att lägga uppsatsens tyngdpunkt på prologen och på kapitel ett. Detta är inget 

arbiträrt val utan grundar sig på uppfattningen att ett första intryck är viktigt. Det första vi möter i 
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en roman slår an tonen och fastlägger förväntnings- och förståelsehorisont. Uppsatsen utmynnar i 

en slutdiskussion där flera aspekter av Autisterna diskuteras, även ett par utöver narratologin och 

Deleuze som inte framhållits i undersökningen men som undersökningen kastat indirekt ljus över. 

Slutligen summerar jag mina resultat i en sammanfattning. 

  Uppsatsens främsta verktyg för att förstå relationen mellan tiden och berättandet är Gérard 

Genettes narratologi, en teori som konstitueras i Discours du récit (1972)4 vilket är ett utdrag ur 

Figures III (1972). Discours du récit är ett standardverk inom narratologin och Genette utvecklar 

här en systematisk narratologisk lära. För att bevisa dess tillämpbarhet prövar han den på Marcel 

Prousts komplexa romanserie À la recherche du temps perdu (1913-1927). Strukturalisten Genette 

strävar efter ett narratologiskt system, en narratologins grammatik som fungerar på den 

västerländska litteraturen som lingvistik på språket. Bärande begrepp för uppsatsen kommer att 

redovisas i teorikapitlet. Narratologin är det främsta verktyget men den räcker inte alltid till, att 

stundtals gå bortom narratologin är ett medvetet val. I exempelvis kapitlet om prologen kommer en 

mer semiotisk läsning att genomföras, vidare kommer Gilles Deleuzes tidsfilosofi att hela tiden 

finnas med i min läsning, även om kapitlet med Autisterna och tidsbilden kommer först innan 

slutdiskussionen.

Teori

De teorier som används i uppsatsen är alltså tvenne. Den primära teorin är Gérard Genettes 

narratologi och den sekundära är Gilles Deleuzes tidsfilosofi, vilken jag återkommer till. Den 

huvudsakliga begreppsapparaten kommer från Genette och det är primärt två ord jag vill fästa 

uppmärksamheten på; historia får beteckna det narrativa innehållet och narrativ själva berättandet. 

Utöver dessa två begrepp finns narration som betecknar skapandet av berättelsen, ett begrepp som 

kommer att vara ett mer perifert i min uppsats än de två förstnämnda. Anledningen till detta är att 

narrationen enligt Genette inte går att studera textuellt.5 Narratorn är icke-diegetisk det vill säga 

befinner sig utanför romanvärlden, den tillhör kontexten vilken uppsatsen avstår från att utreda. 

Narrativet berättas i diegesen (diégèse), det vill säga själva historiens universum, diegesen är inte 

en serie av händelser utan den fiktiva platsen där händelserna utspelar sig.6
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  Genette belyser att narrativ och historia sällan följer varandra med begreppet anakroni. De 

Aristoteliska enheterna förutsätter en början, en mitt och ett slut men i den moderna västerländska 

litteraturen är den litterära texten sällan arrangerad i den ordningen. Ett sätt att arrangera historiens 

tid i narrativet är analepser (tillbakablickar) och prolepser (framåtblickar).7 Ett annat begrepp som 

är relevant för studien av Autisterna är ellips. Genette använder begreppet för att påvisa hur 

narrationen stoppas men historien fortgår, ett glapp i den litterära textens temporala dimension där 

narrativ tid(NT) = 0 och historiens tid(HT) = n.8 Något jag inte kommer mer än snudda vid är 

narrativ frekvens. När något som händer en gång även berättas en gång kallar Genette det singulär 

narration vilket är standard i den mer traditionella västerländska litteraturen. När narrativet genom 

ett enskilt yttrande bär flertalet händelser inom sig kallar Genette det iterativ berättande.  

Gilles Deleuzes Tidsbild

Den franske filosofen Gilles Deleuze utvecklar i Cinéma 1: L'Image-mouvement (1983) och i 

Cinéma 2: L'image-temps (1985) en filosofi grundad i filmen, som såväl tar avstamp i filmen, 

liksom det är filmen i sig som givit upphov till filosofin.9 Jag kommer i uppsatsen förhålla mig 

relativt fritt till Deleuze, jag tar så att säga spjärn mot hans idéer men kommer inte att binda mig till 

dem. I huvudsak är det den andra boken som är intressant för uppsatsen. Den behandlar 

efterkrigsfilmen som enligt Deleuze innebar ett skifte i filmkonsten från rörelse till tid.10 Cinéma 2: 

L’image-temps handlar om film, och även om litteraturens och filmens narratologiska element 

ligger nära varandra rör det sig fortfarande om två olika medier. En fullödig genomgång av Cinéma 

1 och 2 är varken nödvändig eller får plats men en snabb skiss hjälper till att förstå tänkandet i 

uppsatsen. 

   Tiden hos Deleuze ligger utanför och är oberoende av det mänskliga medvetandet. Tiden är 

transcendent i en kantiansk betydelsen – vilket vill säga – en konstant som människan lever i.11 

Tiden lever inte som något i oss vilket gör att vi inte fullkomligt kan förstå den eller uppleva den 

empiriska tiden, den som är transcendent. Tiden i det mänskliga medvetandet är icke-kronologisk 
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Habberjam, Barbara, Tomlinson, Hugh, London, 1986 och Cinema 2: The Time-Image (1985), eng. övers. Galeta, 
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10 Deleuze, ”Preface to the English edition”, 1989, s. xi. 
11 Deleuze, 1989, s. 271.



och subjektiv vilket Deleuze menar kan framhäva i fiktionen som bör bryta tiden fri från dess 

empiriska form: Dåtid-nutid-framtid.12 

 En annan aspekt vad gäller tiden hos Deleuze: En fundamental operation tiden gör är att den 

kontinuerligt, i ett ständigt nu splittras. Tiden delar sig själv i två heterogena riktningar, en som 

skjuts iväg mot framtiden och en som faller in i dåtiden. Det får tiden att på samma gång fortsätta 

framåt (i ett förnybart presensögonblick) och bevara det förflutna.13 Det förflutna hos Deleuze ska 

inte ses som något som är försvunnet eller endast en del av minnet, det förflutna är lika reellt som 

det nuvarande. Vad Deleuze kallar tidsbilden gestaltar detta, en bild som samtidigt är dåtid och 

nutid, dröm och verklighet.14 

 Det är i efterkrigstidens film tidsbilden framträder, en bild som icke-kronologisk och 

förgrenande. I dessa bilder ställs betraktaren/läsaren inför visuella situationer som saknar svar på 

hur vi ska reagera. Läsaren/betraktaren upplever enligt Deleuze ”anyspace-whatevers” (espace 

quelconque) till skillnad från vad som upplevs i rörelsebildens logiska följd av bilder. Deleuze 

menar att detta inte stannar vid betraktarens upplevelse utan förs över till fiktionens agenter: 

 These are pure optical and sound situations, in which the character does not know how 
 to respond, abandoned spaces in which he ceases to experience and to act so that he enters 
 into flight, goes on a trip, comes and goes, vaguely indifferent to what happens to him,
  undecided as to what must be done.15

 

Denna beskrivning stämmer märkligt väl överens med hur Autisternas Jag agerar och upplever 

världen, men det är något som ska diskuteras närmare senare i uppsatsen.

Tidigare forskning och egen positionering

Den tidigare forskningen om Stig Larssons författarskap har gått från intensiv till stagnation. Om 

det beror på författarens avtagande produktivitet eller på ett avståndstagande från ett kontroversiellt 

författarskap och en kontroversiell person lämnar jag osagt men tendensen har varit att från 80-

talets textuella angreppsätt övergå till ett mer biografiskt. 
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12 Deleuze, ”Preface to the English edition”, 1989, s. xii.
13 Deleuze, 1989, s. 81. I filmen visar det Deleuze kallar kristallbilden på denna temporala operation. Jag väljer att inte 
gå djupare in i kristallbilden i min uppsats då den konstitueras av cineastiska grepp, exempelvis mise-en-scene eller 
Welles användning av speglar i The lady from Shanghai (1947). I denna not vill jag poängtera Henri Bergsons 
inflytande på Deleuze. Det är främst från Matière et mémoire (1896) som Deleuze har hämtat sina viktigaste idéer om 
tiden och tidens funktioner.
14 Deleuze, 1989, s. 273.
15 Deleuze, 1989, s. 272.



 Fredrik Agells artikel ”Afanisis - en lacansk läsning av Stig Larssons Autisterna”16 och Jon 

Dunås C-uppsats Under den vita månen. Berättarjaget, kvinnorna och symboliken i Stig Larssons 

Autisterna inriktar sig exklusivt på romandebuten Autisterna. Agell gör i sin uppsats en textuell och 

språkfilosofisk läsning av Autisterna utifrån Jacques Lacans begrepp afanisis vilket i Agells läsning 

innebär subjektets pendling mellan mening och vara. Agell menar att det kontinuerliga hos Larsson 

finns i hans stil och i ett uppbrytande av fiktionskontraktet (som att Jaget kan dö för att i nästa 

kapitel leva) samt en antecipering av mening som aldrig infrias. Detta tvingar läsaren till 

medskapande av texten. Dunås gör i sin kandidatuppsats en tematisk närläsning av Autisterna och 

finner att ett genomgående tema är ”mannens förhållande till kvinnan”, och hur ”mannen på olika 

sätt undflyr och försvarar sig mot kvinnliga hot”.17 Dunås visar hur det existerar en kontinuitet hos 

Larsson som konstitueras av en genomgripande symbolik; färger som kopplas till vissa känslor hos 

Jaget och både förebådar och förklarar skeenden och handlingar. Dunås närmar sig även frågan om 

romanens kronologi men undviker att gå djupare och konstaterar kort att den litterära texten inte är 

”fullt så kaotisk” som den kan ge sken av att vara.18 

  Det har skrivits två doktorsavhandlingar om Stig Larssons romaner: Bertil Kristersons Stig 

Larssons idé- och romanvärld, vid teologiska institutionen, Uppsala universitet och Peter Berglunds 

Segrarnas sorgsna eftersmak. Om autenticitetssträvan i Stig Larssons romaner vid Umeå 

universitet. Det finns hos både Kristerson och Berglund en vilja att lyfta fram författaren Stig 

Larsson och att polemisera mot hans egna anspråk att skriva bort sig själv ur texten. Båda 

avhandlingsförfattarna tar tydligt avstånd från en textuell läsning och distanserar sig från 80-talets 

textimmanenta läsningar. Kristersons syfte är att genom Stig Larssons icke-litterära textproduktion 

förstå den litterära produktionen. Kristerson gör i avhandlingen en grundlig genomgång av Larssons 

icke-litterära material och placerar dem i en större postmodern idétradition. Avhandlingen avslutas 

med ett kapitel om Carl Jungs transcendenta funktion vilket innebär att det medvetna och det 

omedvetna samverkar och att det omedvetna transcenderar det medvetna.19 

  Berglunds doktorsavhandling är den första litteraturvetenskapliga i ämnet Stig Larssons 

romaner. Hans syfte är att utförligt utreda den genomgående tematiken i Stig Larssons författarskap. 

Berglund utgår från Jean-Pierre Richards tematiska kritik som söker efter författarens rêverie, det 

vill säga själva fundamentet i författarskapet. Berglund inleder sin avhandling med ett fylligt avsnitt 
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litteraturvetenskap, Uppsala universitet 1992, s. 2.
18 Dunås, 1992, s. 6. 
19 Kristerson, 1994.



om Larssons estetiska utgångspunkter, där han finner autenticitetssträvan och sökandet efter en 

estetisk förnyelse. Undersökningen av romanerna delas in i tre kapitel tillika ”tematiska strukturer” 

som Berglund kallar det: ”Det obetydliga och minimala”, ”Det vardagliga, värdelösa och fula” och 

”Förnedring, våld och övergrepp”. Enligt Berglund är dessa tre tematiska strukturer delar i en 

överbyggnad, en strävan efter autenticitet hos Larsson. Att finna en författares rêverie innebär att 

Berglund tvingas in i en biografisk forskartradition. Även om han själv bestrider detta med att 

teorin kräver ett sökande efter författarens medvetande, ett författarsubjekt som inte ska förväxlas 

med den biografiska författaren.20  

 I den norska tidskriften Vidundret skriver Horace Engdahl om Larssons författarskap och 

mer specifikt, om hans andra roman, Nyår. Engdahl visar hur Nyår utgår från en existentialistisk 

blick mot det egna jaget, men att Larsson saknar existentialisternas trots mot absurditet och 

”metafysisk heroisme”.21 Engdahl menar att Nyår är en neutral text och att det som motiverar Nyårs 

existens är stilen, l'écriture blanche, ett anonymt och neutralt språk.

 I en artikel i Vår lösen uppehåller sig Konny Isgren vid jagupplösningen i Stig Larssons 

författarskap. Isgrens bärande tes är att Autisternas jagupplösning leder till en amoralisk hållning 

vilken korresponderar med upplevelsen hos den moderna människans brist på fasta värden och på 

en fast identitet.22 Liksom Isgren målar även Johan Svedjedal upp Stig Larsson som 80-talets 

litterära centralgestalt i tre förvillande lika essäer, publicerade 1989, 1990 och 1996. Svedjedal talar 

om Larssons romanvärld som fragmenterad, jaget som upplöst och identiteten som kluven. 

Miljöerna och händelserna är moderna myter men även populärkulturella formelmiljöer som fångar 

läsaren genom en antecipation. Den larssonska textvärlden är enligt Svedjedal en värld där inget 

betyder mer än det andra, en textuell nihilism skapad av planlösa satsradningar.23

 En annan infallsvinkel har Anders Ohlsson i uppsatsen ”Synen av ett oavbrutet ingenting - 

Filmanknytning i Stig Larssons romaner Autisterna och Nyår”. Ohlsson visar hur Larsson använder 

filmiska berättargrepp för att gestalta en voyeuristisk outsiderroll som bär likheter med en 

registrerande kamera vilket ”färgar narrationen” och ger fokaliseringen ”filmiska kvaliteter”.24 

 Den tidigare forskningen fokuserar i hög grad på Autisternas subjekt, det upplösta, kluvna 

subjektet som utplånas av sin egen text. Berglund och Dunås skiljer sig genom syftet att belysa 
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20 Berglund, Peter, Segrarnas sorgsna eftersmak. Om autenticitetssträvan359 i Stig Larssons romaner, Stockholm 2004.
21 Engdahl, Horace, ”Stig Larsson, svensk idylliker”, Vidundret nr. 1, årg. 1985, s. 18 f. 
22 Isgren, Konny ”Vi har ingen destination. Om jagupplösning i Stig Larssons författarskap” Vår lösen, årgång 1987
23 Svedjedal, Johan, Gurun och grottmannen och andra litteratursociologiska studier, Stockholm 1996;
Svedjedal, Johan ”Ett myller utan mening? Om Stig Larsson” Samtida. Essäer om svenska författarskap, Ellerström, 
Lars, Hansson, Cecilia (red), Stockholm 1990
24 Ohlsson, 1997, s. 74 f.



tematiska strukturer. Det som öppnar sig som en glipa, ett tomrum i forskningen är tiden. Frågan 

väcks av Dunås, Svedjedal berör den ytligt och Berglund ägnar ett kapitel åt den perifera tiden i 

Autisterna. Berglund visar hur Jaget rör sig under nätterna, tidig morgon och utanför ”en stads 

normala folkliv och rörelse”.25 Tiden är viktig, romanen innehåller ett stort antal tidsmarkörer. 

Autisterna har inte tidigare undersökts från ett narratologiskt perspektiv, inte heller har någon på 

allvar försökt att i detalj romanens temporalitet. Min uppsats kommer genom att angripa romanen 

från ett radikalt annorlunda håll vidga vår förståelsehorisont för romanen och för den postmoderna 

romanen i stort. Liksom Genette visade att mer komplexa litterära strukturer gick att analysera med 

hjälp av narratologin vill jag visa att det finns en mening med att analysera en roman där ”temporal 

reference is deliberately sabotaged”.26

Avhandling

Autisternas kronologi – skönjande av en historia

Autisterna är en litterär text som ger intrycket av att vara nästan slumpmässigt sammansatt eller 

skriven utan tanke på helhet eller koherens. Kapitlen är isolerade, de verkar inte följa på varandra 

och de noggrant utsatta årtalen förvirrar mer än bringar klarhet vid en första läsning. Genom att 

återge historien kronologiskt ges vi en möjlighet att betrakta den på ett annat sätt än i den gängse 

läsningen. Kristerson kopplar ihop Autisterna med serialismen; en litteratur där allt kan ske, där ena 

kapitlet inte behöver ha någon koppling till det andra, en esteticism där språket står i centrum. 

Upplevelsen av det som äger rum kan med Larssons egna ord avlägsna ”alla förväntningssystem” 

där läsaren ”lämnas i en värld där alltid chansen finns”.27  Fredrik Agell vill ”konstatera att 

Autisterna inte bygger på kontinuitet på handlingsplanet: romanens ständiga cykliska substitutioner 

av en handling för en annan är ett led i ett kullstörtande av det igenkännande.”28 

 Det vi möter i den litterära texten är episodiskt, händelserna ligger isolerade från varandra 

som öar utspridda på det vita pappersarket, trots det uppfattar läsaren en kontinuitet och denna 

spänning väcker intresse. År följer inte efter år utan huller om buller, men som det ska visas är detta 

i hög grad en chimär. De tydligt, jag skulle vilja säga pedantiskt angivna årtalen i tretton av sexton 
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kapitel (jag lämnar här den inledande prologen åt sidan för att återkomma närmare till den lite 

senare) gör Autisterna till en mycket lämplig text att omkonstruera till mindre sick-sackig 

konstruktion. Det odaterade kapitel nio där Jaget befinner sig på Island är det enda kapitlet skrivet i 

genomgående presens, vilket jag tolkar som att kapitlet befinner sig i ett synkront Nu. Jag menar – 

till skillnad från Dunås tolkning – att sista kapitlet inte nödvändigtvis behöver ligga sist i 

kronologin. Visserligen är kapitlet romanens sista och tiden som är angiven är ”trettondagsafton i 

januari 1979” (135) vilket är samma år som Autisterna utgavs.29 Men i den litterära texten kan nutid 

förläggas 2012 likväl som 1979 och bokens utgivningsdatum borde inte gälla som slutpunkt för 

diegesens tid. Det är rimligare att anta att sista kapitlet borde vara det som är skrivet i presens, att 

Larsson skulle använda sig av 1979 som en förfluten tid passar in i en vilja att vara oförutsägbar, ett 

spår även Tore Renberg är inne på.30 Då återstår endast kapitel tretton och femton som odaterade, 

men uppsatsen lämnar dessa åt sidan så länge och tittar istället hur Autisterna ser ut kronologiskt:

När: Vad: Var: Kapitel:

30-tal Uppsatsen antar att Jaget föds, eftersom han i en analeps minns hur han 
ca 1940 gick runt med sin mor i Skellefteå. (117)

Kanske i 
Skellefteå.

-

tidigt 50-
tal

Jaget ligger på sjukhus för att genomgå den första hjärttransplantationen. 
Han får reda på att donatorn var hans stora kärlek och far hem till 
föräldrarna i Skellefteå för att därefter återvända till staden där han går i 
läroverk. Jaget börjar förväxla sitt jag med donators. Han försöker ta sitt 
liv, vaknar på ett sjukhus där han får reda på att han utsatts för ett skämt.

Södra Sverige 
och Skellefteå.

Kapitel 5

mitten av 
50-talet

Jaget ligger med en kvinna vid en dansbana? Känner ett äckel efter 
sexualakten.

Inlandet. 
Kanske i 
Skellefteå.

Kapitel 3

1958 Jaget flyttar till Stockholm. Hans enda vän är Nils, de spelar schack 
tillsammans. Jaget träffar en flicka, de umgås men kysser aldrig 
varandra. Jaget märker att flickan och Nils träffar varandra, de åker alla 
tre till en sommarstuga, jaget funderar på att ta sitt liv. Han går runt till 
synes planlöst i Stockholm resten av sommaren.

Stockholm. Kapitel 14

1961 Jaget är i Bryssel och äter sniglar med en amerikansk flygofficer. Bryssel. Kapitel 1

1963 Jaget pendlar mellan Stuttgart och Paris, en dag liftar han istället för att 
flyga och möter Torsten som är författare

Stuttgart och 
Paris.

Kapitel 4

mitten av 
60-talet

Jaget känner sig som en uppdiktad figur med en obestämd skuld. Han 
funderar på minnet och glömskan och når slutsatsen att det är den senare 
som konstituerar Jaget. Avslutas med en fråga om vem som är världens 
lyckligaste man, jaget svarar att han är den olyckligaste. (73)

Någonstans i 
Danmark.

Kapitel 8
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29 Dunås, 1992, s. 6.
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1966 Två dagar före julafton. Jaget flyttar till en barackby vid en gruvan För 
att göra ingenting, men under skenet av att han skriver. Han träffar en av 
köksflickorna som berättar att hon ligger med alla männen, han träffar 
mytomanen Holger och följer med en arbetare ner i gruvan. En dag 
vaknar jaget upp och barackbyn är övergiven. 

Svensk 
barackby 
utanför en 
gruva.

Kapitel 10

1968 Jaget är i Moskva, bor på hotell. Moskva Kapitel 7

slutet av 
60-talet

Jaget är i Georgien och ges privilegiet att ligga bredvid den yngsta 
könsmogna oskulden i byn under villkoret att han om han rör henne får 
han halsen avhuggen. Med fingret bryter han igenom hennes 
”mödomshinna”, hon bultar på dörren.

Georgien. Kapitel 1

1969 Jaget bor på Östermalm och ritar nakna barn i sin lägenhet. Jaget 
försöker bjuda en flicka på glass, går till badhuset och ser på unga pojkar.  
Han tar med sig en pojke hem. Utanför Gröna Lund våldtar han en 
nioårig flicka. Senare blir han överfallen på stan, häktas men släpps i 
bristen på bevis. Efter att ha isolerat sig i sin lägenhet beslutar jaget sig 
för att ”åter flytta från Sverige”. (34)

Östermalm och 
Stockholm.

Kapitel 3

1970
Vår

Jaget befinner sig i en okänd stad, bor på hotell. Jaget genomgår en 
identitetsklyvning, löser upp sitt eget Jag. Han tränar, modifierar sin 
kropp och besöker transvestitbarer för att se på förändrade kön.

Okänd ort. Kapitel 1

början av 
70-talet

Jaget träffar sin före detta älskarinna på flygplatsen Orly utanför Paris. 
Efter mötet kör han till Nice – där han för tillfället bor – och råkar ut för 
en bilolycka, han flyr och liftar tillbaka till Paris, tar därifrån flyget till 
Sverige och tåget hem till sin familj Skellefteå där han inte varit på ”sju 
eller kanske åtta år sedan” (24), hans mor ligger på sjukhem. 

Orly, 
motorvägen 
från Paris, 
Stockholm & 
Skellefteå.

Kapitel 2

1972, 
februari

Jaget lider av insomnia, lever som ett spöke och tiden verkar upplöst. 
Han drar runt mellan ett ölschap och sin lägenhet. Befinner sig i ett 
förvirrat och fragmentariskt tillstånd. Kapitlet verkar utspela sig under ett 
par dagar. Jaget är trött på livet, dödslängtan.

Okänd ort. Kapitel 12

1972, 
augusti

Jaget befinner sig i Moskva, läser en rapport från en fredskonferens. Han 
är bjuden på en större middag där han träffar Brezjnev och de har ett 
mycket förtroligt samtal. Jaget åker hem till sin bordsdam och därefter 
till hennes lettiska älskare som behandlar henne som en hund.

Moskva. Kapitel 7

1973 Jaget åker till en speceriaffär i en förort, klockan är halv tolv på natten, 
affären är stängd. 

Okänd ort. Kapitel 1

1974 Lucia. Jaget har en lägenhet i Bryssel, försöker lära sig spela piano som 
barnet lär sig språk. Bränner sexualiserade minnen, tuggar därefter 
sönder en soffa.

Bryssel. Kapitel 6

Sommare
n 1975

Jaget känner sig jagat, han köper en bil och kör runt på småvägar i 
Östergötland och Småland, träffar en misshandlad kvinna på ett kafé, 
ljuger om att han har cancer. 

Östergötland 
och Småland.

Kapitel 1

Senhösten 
1977

Jaget befinner sig i en by i Schweiz under en konvalescens och bor på 
värdshus. Jaget har ett mycket känsligt förhållande till tingen: ”hotellet 
blev min kropp.” (98) Kapitlet slutar med en analeps till en lektion där 
lärarinnan berättar om månens cykel, menstruationen och kärleken.

En by i Schweiz Kapitel 11

1978 Jaget befinner sig åter i samma stad som 1970, men han känner inte igen 
den, staden verkar ha förändrats, kvarter flyttats.

Samma okända 
ort som 1970.

Kapitel 1

1979 Lever i Sandviken med Britta och jobbar i en herrekipering. Sandviken. Kapitel 16

Presens Jaget flackar runt på Island. Island Kapitel 9
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Denna tabell visar på ett överskådligt sätt kronologin. Historiens tid sträcker sig mellan tidigt 50-tal 

och 1979 (eller kanske senare eftersom läsaren inte vet när i tiden Islandskapitlet utspelar sig). 

Analepser sträcker sig tillbaka till tidigt 40-tal. Den narrativa tiden är längre under 70-talet än under 

de tidigare årtiondena: Tre kapitel utspelar sig under 50-talet, fem stycken under 60-talet och sju 

under 70-talet. Det är lockande att beskriva en psykologisk och moralisk utveckling utifrån det 

material uppsatsen har; att beskriva hur Jaget i sin ungdom utsätts för en rad trauman, hur han under 

50-talet funderar på att ta sitt liv, inte bara en utan två gånger. Hur han 1963 träffar författaren 

Torsten som berättar för Autisternas Jag om hans romanjag; ”en person som inte var någon 

person” (36), ”en kropp utan själ” (37). Tidigare har Autisternas Jag upplevt att han saknar hjärta 

(51) och hans lärare har, under skoltiden får vi förmoda, uttryckt att Jagets blick är tom, likgiltig 

som i en tavla av Picasso (116). Det är inte märkligt att Jaget känner en märklig samhörighet med 

Torstens romanjag, att kapitel fyra inte endast blir ett litterärt metakapitel utan även ett psykologiskt 

metakapitel och att Jaget som ett resultat av detta ett par år senare känner sig som ”en uppdiktad 

figur” (69).  Denna ytliga psykologiska analys visar att det går att finna kausala samband. Men att 

historien behandlas anakronistiskt av narrativet blir uppenbart i tabellen. Förhållandet mellan 

kapitel och år verkar slumpmässigt, likaså förhållandet mellan plats, år och kapitel men det som går 

att iaktta är att jaget befinner sig i Sverige under de tidiga ungdomsåren, fram till 1961 då jaget 

torde vara i 20-årsåldern. Därefter inleds ett till synes planlöst kringflackande mellan olika 

europeiska städer. 

Innan jag gör en närläsning av kapitel ett – vilket är det kapitel som spänner över flest år och som 

även är det mest anakronistiska kapitlet – så kan jag inte undvika prologen som kan sägas sätta 

tonen för hela romanen.31 

Prologen

I en närläsning av prologen räcker inte de narratologiska verktygen till för uppsatsens syfte. 

Prologen är en tät och symbolmättad text, den suggererar och väcker en nyfikenhet; vad händer och 

varför händer det? Jag lämnar tillfälligt narratologin och gör här en närläsning som ligger närmare 

den tematiska och symboltolkande. En sådan analys kan te sig överflödig i en uppsats med 

narratologisk teori och i en uppsats med tiden som fokus, men jag vill mena att det vore att undvika 
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något väsentligt att avstå från prologen. Prologen är det första vi läser – förutom omslag och 

titelsida – och den har således en stor del i hur den följande texten förstås. 

   Som jag tidigare nämnt saknar prologen ett årtal, en datering. Den är liksom kapitel nio 

skriven i övervägande presens, vilket indikerar att det rör sig om ett nu. Uppsatsen har tidigare 

bestämt kapitel nio med sin presensform som narrationens utgångspunkt och det går att uppfatta 

problematiskt med dessa två nutider. Det går emellertid att tala om att det finns två berättarnivåer i 

texten. Anders Ohlsson menar att Autisterna har två narrativa nivåer liksom Larssons andra roman 

Nyår (1984), där protagonisten Kenneth Bergwall skriver sitt liv, och där fiktions skapas i fiktionen. 

Ohlsson talar om den första diegesen och metadiegesen där den fösta diegesen är skrivandet och 

den andra, metadiegesen är berättelsen om Kenneth Bergwalls liv. Enligt Ohlsson återfinns diegesen 

i Autisterna i prologen där jaget tillreder en kaka. Metadiegesen skulle således bestå av de 

numrerade kapitlen.32 Kristerson är inne på samma spår och menar att kakan ”ska ätas upp av 

läsaren” vilken är duet det talas till.33 Prologen är signifikant för romanen som helhet. De temporala 

hopp som kommer att bli synliga i nästa kapitel återfinns även här; i första meningen visas prov på 

hur texten hoppar mellan ett då och ett nu. En äggula ”vispas med socker och mandel” (5). Texten 

befinner sig i presens, i ett nu. Vispandet är en handling som utförs när vi läser och berättandet är 

simultant. Tempus skiftar till preteritum när texten beskriver hur mandel har ”kokats, skalats och 

rivits” (5), för att därefter åter glida in i nuet med en beskrivning av smeten som en ”plastisk 

massa” (5) som ”döljer” (5) all likhet med äggulorna. Berättandet glider över i en analeps, ett 

minnesfragment där jagets kamrat bär ner fågelägg i munnen ”varvid de krossades innan han nått 

marken” (5). Utöver den temporala osäkerheten bär prologen i sig ett grepp som är genomgående i 

Autisterna: Antiteser och en juxtaposition av det fula/äckliga med det vackra/begärliga. I texten 

samsas ”ben och små fågelkroppar” (5) med ”päronen har kokats och badats i vin” (5). Det 

begärliga och det äckliga är enligt Dunås en genomgående tematik i Autisterna, det söta är något 

som lockar men även stöter ifrån.34 Det är en prolog som bygger mycket på antiteser. 

Barndomsminnet som i sin inledning har något av ett nostalgiskt skimmer över sig med ”en av mina 

första lekkamrater” (5) men förvandlas snart till en skräckvision.

 I denna anekdot uppenbarar sig äggen som symbol. Erinringen av fågeläggen som kläcks i 

lekkamratens mun blir grunden i en tårtbotten. Själva ordet ”[ä]ggulan” (s. 5) inleder romanen. 

Ägget kan ses som en symbol både för själva livets startpunkt och dess motsats, döden. I Äggulan 
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återfinns det uteblivna fostret, ett liv som släcktes innan det kunde spira. ”I den lila skålen syns 

ingenting av det djuriska och smärtsamma ursprunget” (5) heter det i Autisterna. Enligt Dunås är 

kläckandet av äggen en offergärning och vittnar om ett ”dödsmedvetande som genomsyrar 

romanen”.35 Denna spänning mellan liv och död har sin klangbotten i romanen som helhet. Det 

finns en dödslängtan hos jaget, som bland annat uttrycks i de självmordsförsök jag tidigare tagit 

upp. Denna dödslängtan får en stark genklang i slutet av kapitel nio; jaget är på Island, han tänker 

på den årliga jakten av isländsk Lunafågel. Traditionen är att den första infångade fågeln alltid 

släpps fri och en man berättar för honom att ett år fångades och släpptes den första fågeln men flög 

åter in i fällan och får då ”den vackra nacken” knäckt. (85) Kapitlet avslutas med med det 

melankoliska uttalandet: ”[N]ågonstans antyds liv, svagt, svagt, som en babys slag mot 

kuvösen.” (85) Babyn med dess slag mot kuvösen sätts i analogi med äggulan. Slaget mot kuvösen 

framstår som en panikartad handling, ett sista krafttag innan döden.

 Köket som kakan bakas i beskrivs till en början som stort och ljust, men allting befinner sig i 

en röra, det är ”kletigt, sött” (6) och själva tillverkningsprocessen för kakan beskrivs som kaotisk, 

något som jag menar avspeglar sig i romanen. Svedjedal talar om Stig Larssons bruk av formler och 

klichéer; scener, händelser och personer verkar ofta hämtade utifrån, från deckare och 

agentromaner.36 Att hämta en repertoar från genrelitteratur påpekar McHale är typiskt för den 

postmoderna romanen, detta för att involvera läsaren till att göra känslomässiga investeringar utan 

avkastning.37 Formlerna skapar, med Svedjedals ord ”förväntningar på en rafflande historia”.38 

Dessa litterära recept Larsson använder sig av blir en parallell till kakan som bakas enligt 

”mästerkonditorn Anastasio Bellinis” (6) hovrecept och den färdiga tårtan som beskrivs med orden: 

”[E]n sammansatt njutningshärd, vars bearbetade och trolska form tillintetgör varje naturlig smak, 

aprikoskrämen smakar lika mycket nypon som nejlika, men mest av allt som en föraning om 

änglars fotsvett.” (6) Som metafor för Autisterna är den passande. Vi finner här ett rubbande av 

förväntningar. De naturliga och därmed förväntade smakerna är tillintetgjorda, det finns här en 

smaknihilism där ingen smak är mer framträdande än den andra eller är det vi tror den ska vara. I 

Autisterna spelar saker och ting lika stor roll och allt ”är lika mycket värt och gör samma intryck” 

för att citera Svedjedal, ett påstående Isgren stämmer in i.39 Men det finns även något som sticker 

ut: Änglarnas fotsvett. Det är en laddad mångtydig symbol som på samma gång innehåller en 
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avsmak inför kroppsvätskor och ängelns upphöjda existens, en juxtaposition av det begärliga och 

det äckliga. Men det finns även något mer i bilden, föraningen av fotsvett konnoterar ett 

maktförhållande – kyssandet av foten – en frivillig underkastelse vilket för tankarna till förhållandet 

mellan läsare och text, där läsaren underkastar sig texten, låter sig fångas in, förföras och 

domineras.

 Prologen avslutas med ett du-tilltal, riktat till läsaren:

Det är för dig jag har gjort den. Bara för dig. För att jag under en hel dag ska ha förberett vad du 
ska ha i munnen under några sekunder, för att jag i denna förfinade sörja ska känna dig, inte bara 
din gom och dina tänder, utan halsen, spridas ut i din lika mjuka som hårda kropp, delta i dina 
kariesbildningar, ingå i din avföring, med den fördela min kunskap i dina celler, för att även i de 
porer jag aldrig kommer att få röra vid ha en viss delaktighet. (6)

Orden är ingredienserna och kakan är texten. Det finns här en vilja hos Jaget/berättaren att inträda i 

duets/läsarens kropp, en önskan som ter sig psykopatisk. Jaget uttrycker en vilja som strävar efter 

en absolut närhet, en kroppslig förening som är total, läsaren ska sluka texten och texten ska ingå i 

läsaren. Närhet mellan text och läsare är ett framträdande drag i Autisterna som alltid tycks befinna 

sig i ett pågående nu – ett ”avsiktslöst flöde” som Agell kallar det – trots att den litterära texten 

övervägande är skriven i preteritum. Det finns en konstrast mellan den ständiga känslan av ett nu 

och den narrativa strukturen med ett subsekvent (subsequent) berättande, det vill säga att 

narrationen är efterföljande, att den berättar om ett då och gör det genom att använda sig av 

tempusformen preteritum.40 Denna kontrast skapar en tid som saknar det vi föreställer oss att en 

temporalitet ska innebära, antingen ett nu eller ett då, ett skiftande samspel mellan det Ohlsson 

kallar ”erinringens imperfekt” och ”berättarvärldens presens”.41 

Jag vaknade ur en dröm jag inte mindes, var alldeles blöt av svett, lakanet låg nedanför sängen, jag 
hade huvudvärk. Klockan var mellan tre och fyra på natten, jag gick ut, och blev mycket förvånad 
då jag hörde steg, en figur avtecknade sig i mörkret. Det var Lisa […]. (88 f)

Detta sätt att berätta är mycket karakteristiskt för Autisterna, där jaget kan förvånas, där varje sats 

tycks uttrycka en ny upplevelse för Jaget samtidigt som det är berättat i preteritum. I prologen 

förhåller sig den litterära texten till sig själv, ett metadrag som återfinns i hela Autisterna. Kapitel 

fyra är det starkast lysande exemplet, Jaget träffar här författaren Torsten som berättar om 
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huvudperson i sin oavslutade roman. Det en karaktär som bär kusliga likheter med Autisternas Jag; 

en ansiktslös, vag person som saknar logisk kontinuitet. Här finns det i texten ett narcissistiskt 

narrativ, textens egen fiktionalitet artikuleras. Både kapitel fyra och prologen ”aktivera[r] ett 

läsarmedvetande som i annat fall skulle vara stumt”.42 

Kapitel Ett - Sabotaget

Första kapitlet sträcker sig enligt tabellen ovan mellan 1961 och 1979. Kapitlet går flackande 

genom åren och spänner över mer än halva den diegetiska tiden. Dunås menar att kapitlet ”ger en 

skruvad bild av romanen som helhet, och bereder läsaren på att det här är andra villkor än de 

vanliga som gäller”.43 Kapitlet må ge en ”skruvad bild” av romanen men detta fyller en funktion. 

Jag skulle vilja uttrycka det som att narrativet saboterar eller spränger uppfattningen av den 

diegetiska tiden som linjär. Narrationen i sig har en grundläggande anakroni. Autisternas 

inomdiegetiska berättare befinner sig i en obestämbar tid och plats, även om det går att argumentera 

utifrån tabellen att han är på Island och temporalt befinner sig 1979 eller efter. Men att bestämma 

narratorn i den temporal-spatiala dimensionen är osäkert och irrelevant för denna studie och roman. 

Det vi emellertid kan utläsa från den litterära texten är att narrationen i Autisterna är subsekvent 

Islandskapitlet är undantaget med ett simultant berättande där berättandet och berättelsen sker 

samtidigt.44 

 Redan i första meningen i första kapitlet står det: ”Våren 1970 var kall, men ändå inte lika 

kall som 72, eller 67, kylan har sin egen kronologi. Jag satt i väntrum på sjukhusen för att se på dem 

som väntade [...].” (7) Kapitlet inleds in medias res med en referens till klimatet, och hänvisar sedan 

till framtiden genom en proleps för att därefter gå tillbaka ännu längre. För att göra det åskådligt får 

A, B, C och D indikera den narrativa ordningen och siffrorna 1, 2 och 3 ordningen i historien. Det 

går då att ställa upp förhållandet mellan narrativet och historien på följande vis: 

     A2–B3–C1–D2

B och C är hågkomster, de är beroende av A som fungerar som narrativets startpunkt, 1970, och det 

är till 1970 som texten återgår till med ”Jag satt i väntrum […]” (7). Enligt Genettes narratologi 

fungerar B och C som underställda A, det är från A som det proleptiska och analeptiska utgår och 

det är dit, till 1970, som vi kommer tillbaka.45 När samma operation utförs på hela kapitlet försvåras 
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utförandet, den första meningen består av tre årtal och dateringen är således självklar. Likaså är det 

en enkelt operation att bestämma historien i narrativet när årtal anges. Den litterära texten blandar 

då med nu; preteritum med presens och det kan noteras att i den litterära texten sker inte mindre än 

tjugo temporala skiften. De markeras i citatet med en (bokstav):

(A) Våren 1970 var kall, men ändå inte lika kall som (B) 72, eller (C) 67, kylan har sin egen kronologi. 
(D) Jag satt i väntrum på sjukhusen för att se på dem som väntade, gick genom kontorslandskap, fick 
foldrar och blanketter av vänliga sekreterare, [...] varje gång jag postat ett brev kände jag att den jag 
sänt det till skulle missförstå allting, (E) orden skulle byta plats och ändra karaktär innan de kom fram, 
(F) de röda brevlådorna bar alla hemligheter mitt i sig. […] (G) Åtta år senare skulle jag inte komma 
ihåg namnet på hotellet jag bodde på,  det verkade som om kvarteren hade rört sig, jag sökte det lilla 
hotellet, med den stora, smutsiga hunden som alltid låg på trappan, en hel dag innan jag gav upp, (H) 
(jag fick senare veta att det slagit igen, bottenvåningen hade blivit en luxuös hattaffär, och ovanför 
bodde ett kollektiv). (I) En gång i slutet av september 1973 fick jag plötsligt för mig att jag skulle 
besöka en speceriaffär i en förort, […] och tur nog mötte mig en taxi just när det började störtregna.
 (J) Under hela sommaren 1975 höll jag mig undan. […] Försiktigt, tvekande, vände hon sig 
mot mig med samma genomträngande blick, och hon berättade om sin make (K) som en natt inte kom 
hem, och hur hon först en vecka senare fick veta att han lämnat henne för en yngre kvinna, […] och 
hela hennes liv verkade vara dött som efter ett bombnedslag, (L) hon grät och tittade på samma sätt 
mot mig igen. […] Jag gick ut, och på gatan som luktade gräsmattor och lastbilar, tänkte jag på 
kvinnan i baren, hur hon fortfarande satt där vid mitt kaffe, (M) hur kaffet skulle kallna och hur 
minnet av mig skulle avta med dess värme. 
 (N) Julaftonen 1961 åt jag lunch med en amerikansk flygofficer på en liten restaurant i Bryssel. 
Vi beställde in sniglar som förrätt, (O) jag älskar dessa grå, köttiga djur som så patetiskt gömmer sig i 
sina hus, det verkar faktiskt som om de själva älskade att ätas upp. (P) Han berättade då om dessa 
märkliga djurs sexualliv, (Q) För mig är sexualakten sedan dess förbunden med den fräna lukten av 
den vitlökssås i vilken man doppar de små sniglarna. (R) Jag försökte förklara det en gång, men 
misslyckades kapitalt, och (S) tvivlar numera på att någonsin kunna beskriva känslor i ord. (T) Det var 
under en av mina resor i de sovjetiska provinserna, någon gång i slutet av sextitalet, […] (7 ff)

A4–B6–C2–D4–E5–F4–G11–H12–I7–J9–K8–L9–M10–N1–O13–P1–Q13–R3–S13–T3
 

Det finns mycket att uttyda ur detta virrvarr av temporala hopp. Till skillnad från den första 

meningen går det att se att narrativets utgångspunkt inte är 1970 utan befinner sig i ett presens som 

glimtar fram i O, Q och S. Kapitlet inleds in medias res vilket enligt Genette är tämligen 

konventionellt, och hoppar därifrån från år till år i en brokig samling analepser och prolepser på ett 

mer okonventionellt vis.46 De temporala skiftena (som är tretton totalt) sker ofta apropå ingenting, 

det kan vara i början av ett stycke som i J: ”Under hela sommaren 1975 höll jag mig undan.” (8) 

Men skiften kan även ske med en mer explicit antydan ”jag fick senare veta” (8, min kurs.) eller 

”Åtta år senare” (8, min kurs.). 

 Det saknas i den litterära texten en logisk struktur, ett förståeligt narrativ där J förklarar M, 

eller där E blir fattbart genom G. Första kapitlet går stick i stäv med en fiktion där den logiska 

kontinuiteten är nödvändig och där begripliga rum följer på varandra genom ett lättförståeligt 

kausalt samband.47 
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  För att se hur de temporala hoppen förhåller sig i narrativet kan vi se att B och C är 

underställda A, det är minnet av den kalla vintern 1970 som återkallar berättarens minne om de 

ännu kallare vintrarna 67 och 72. D befinner sig på samma diegetiska nivå som A och F. E fungerar 

proleptiskt eftersom den framkallar en antecipation, något som skall komma, vilket även G gör. G 

föregriper en händelse som sker långt efter den tidsnivå som konstituerades av A. Inom prolepsen 

döljer sig en annan proleps ”jag fick senare veta att det slagit igen” (8), H är alltså underställd både 

G och A. Efter det spatiala och temporala hoppet som följer med I sker det ännu ett, denna gång 

genom nytt stycke. Jaget är på flykt och träffar en kvinna på en restaurang som berättar en 

analeptisk anekdot. K är här underordnad och beroende av J och av L.48 Stycket avslutas med en 

anteciperande mening där jaget föreställer sig hur kaffet kommer att kallna och minnet av honom 

avta, M är i det avseendet beroende av L. Nästa temporala och spatiala hopp sker åter med nytt 

stycke och landar på en historienivå som ligger längre tillbaka än de tidigare, 1961, N. I detta stycke 

skiftar tempus från preteritum till presens, vi sugs in i ett nu och en växelverkan mellan då och nu 

inleds med N1–O13–P1–Q13 innan detta avbryts av en längre analeps T, där jaget befinner sig i 

Georgien och får sova hos byns yngsta könsmogna oskuld. T är underställd R som i sig är beroende 

av Q. Analepsen T springer ur uttalandet ”Jag försökte förklara det en gång, men misslyckades 

kapitalt” (11, min kurs.) den gången som åsyftas finns med i analepsen T. 

 Det finns fyra sjok, fyra historier i kapitlet som är sammansatta och verkar oberoende av 

varandra. A, B, C, D, E, F, G och H fungerar som ett narrativt sjok, liksom J, K, L och M och N, O, 

P, Q, R S och T. I är en ensam händelse i historien, till synes isolerad. Själva händelsen uttrycker en 

form av isolation. Jaget tar tunnelbanan till en speceriaffär i förorten men klockan är halv tolv på 

kvällen och affären stängd, han sätter sig utanför och tittar på hur husen förläggs i mörker. Berglund 

menar att episoden I uttrycker en rörelse mot det perifera rummet och tiden som i förlängningen är 

ett utslag av ett sökande hos Larsson mot något verkligt, det som Berglund kallar för det 

autentiska.49 Narrativets förhållande till historien ser sålunda ut på följande vis, där A och P står för 

analeps och proleps, berättandets analeptiska varande ignoreras till förmån för en ökad klarhet.

                      P           P        P                    A            P       A              A               A                A   
[A4>(B6C2)<D4>E5<F4>G11>H12][I7][J9<K8>L9<M10][N1>O13<P1>Q13<R3<(S13)<T3]

Det kan verka otydligt, men formeln illustrerar den litterära textens komplexitet. Det finns ett par 

meningar som jag medvetet undvikt att nämna. När flygofficeren i Bryssel berättar om sniglarnas 
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parningsakt övergår texten till presens. Övergången till presens sker obemärkt precis efter att texten 

meddelat att flygofficeren ”[b]erättade då” (10 min kurs.) om sniglarnas sexualliv, vilket indikerar 

att berättandet är subsekvent liksom analepsens avslutning ”[f]ör mig är sexualakten sen dess […]”. 

(11, min kurs.) Berättandet transformeras med det synsättet från ett subsekvent till ett simultant 

berättande. Men det behöver inte vara det enda synsättet. Berättelsen om sniglarnas sexualliv 

övertas av berättaren, romanjaget gör orden till sina men skiftar temporal position, från kapitlets 

tidigaste plats i diegesen till den trettonde och sista temporala nivån. Således bibehåller narratorn 

det subsekventiella berättandet.

 Slutscenen i kapitel ett med flickan i Georgien är ett tydligt exempel på hur den litterära 

texten lurar läsaren. Texten bygger upp en oroväckande stämning. Den förbjudna och pedofila 

erotiken stegras för att utmynna i en brusten ”mödomshinna”. Det äckliga och det erotiska ställs i en 

juxtaposition och kapitlet avslutas tvärt med att flickan bultar på dörren för att komma ut eller kalla 

på hjälp. Kapitlets frekventa temporala hopp gör att vi inte vet vad vi ska förvänta oss eller kan ana 

vad som händer härnäst och därför framstår inte jagets död som helt orimligt. Texten bryter ner den 

förväntade koden för att tala med Agell.50 

 För att riktigt påvisa och trycka på den komplexa strukturen i kapitel ett tecknar jag här en 

snabb jämförelse mellan kapitel ett och kapitel två för att trycka på den komplexa strukturen i 

kapitel ett.

                            A                 P           A          A                                   
[A4<B2>C4<(D2<E3)>F4<G5>H4(I1)J4<K2>L4<M2>N4<O2>P4<Q2>R4]

 

Trots att kapitel två innehåller nästan lika många temporala skiftningar som kapitel ett görs 

brytningen från en historienivå till en annan på ett tydligt, jag skulle vilja säga narrativt logiskt sätt. 

Det finns exempelvis endast ett narrativt sjok till skillnad mot kapitel etts fyra sjok. Historietiden 

har endast fem nivåer mot tretton i kapitel ett. De temporala skiftningarna sker genom analepser 

från en tydligt bestämd position som är genomgående genom hela kapitlet. I kapitel ett tappas den 

narrativa utgångspunkten bort och den är inte helt given vilket den är i övriga kapitel. Analepserna 

utgörs av anekdoter; jaget möter sin före detta älskarinna som berättar om sin maffiaboss till man; 

jaget möter en taxichaufför som berättar om hur han träffade sin flickvän. En konventionell 

association bakåt i tiden: ”Molnet, diset, dessa lätta existenser, när jag var liten […].” (20, min 

kurs.) Avsnittet pendlar mellan ett nu och ett otydligt då och går i ett sick-sackartat mönster. De 
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flesta kapitel är uppbyggda på detta sätt. En historia som går att följa med lite eller ingen anakroni. 

 Ett annat grepp som förvirrar och upplöser läsarens uppfattning av en logisk tidsföljd är den 

litterära textens användning av iterativ. Iterativt berättande uppstår när ett enda narrativt yttrande får 

uttrycka flera tillfällen:51

 [I]bland följde jag med någon hem, åt middag, presenterade mig som sociolog eller läkare på 
genomresa […] Jag tränade bodybuilding, 200 armhävningar och situps varje dag, färgade oavbrutet 
håret, noppade ögonbrynen, jag besökte transvestitbarer, och betalade stora summor för att se 
könsdelarna […]. (7)

Meningar som dessa ger onekligen intrycket av att det inte sker endast en gång utan flera gånger. 

Detta blir extra tydligt i en jämförelse med satsen ”en kväll i april snöade det” (7) som är singulär, 

ett narrativt tillfälle för ett historietillfälle. Citatet ger sken av ett kompulsivt beteende som Jaget är 

fast i. Det viktiga är att citatet inte ger uttryck för en singularitet utan pekar mot ett maniskt 

beteende som fortgår under en längre period. Texten uppvisar en komposition där ett flackande från 

år till år, plats till plats kontrasteras med en beskrivning av ett längre pågående beteende eller 

livsföring. 

 

Kapitel Ett - Konsekvensen

Det vi kan se genom jämförelsen mellan kapitel ett och ett par andra kapitel är att förhållandet 

mellan den narrativa tiden och historietiden inte alls är lika problematiskt i de senare. Något som 

tabellen över romanens kronologi visar. Övriga kapitel är temporala och spatiala utsnitt från den 

större historien: När kapitel ett – med Agells ord – tecknar ”en omöjlig levnadsteckning” så är 

övriga kapitel nedslag i denna levnad.52 Det är händelser som vid en första läsning inte verkar ha 

någon koppling till varandra förutom att de är inneslutna inom samma pärmar och tecknas i en 

koherent stil. De övriga kapitlen är inte uppseendeväckande anakronistiska: Kapitel sju inleds mitt 

på dagen. Jaget befinner sig i Moskva och ska på middag, läsaren får följa honom under middagen 

och in på natten och kapitlet avslutas morgonen därpå. Kapitel sex saknar helt anakronier, den går 

helt från A till B som ett musikstycke för att tala med Mann53 och kapitel åtta behandlar ett tillstånd 
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mer än ett skeende, det utspelar sig under knappt ett dygn och avslutas med en tillbakablick. Utöver 

det är kapitlet fritt från anakronier. Kapitel två skiftar ständigt plats – från Paris, motorvägen till 

Nice, Stockholm och Skellefteå och således liknar det kapitel ett – men behåller ändå en temporal 

linearitet, där platser följer på varandra i en logisk narrativ konstruktion. I kapitel tio bor jaget 

tillfälligt i en barackby. Kapitlet är berättat kronologiskt och de analeptiska inslagen utgörs av 

berättelser från personer jaget möter, däribland en av byns köksor som berättar hur hon kommit till 

barackbyn och börjat ligga med gruvarbetarna. Inuti denna analeptiska sekvens inryms vad som kan 

kallas en profetisk proleps – någon som inte är helt ovanligt i Autisterna. Dessa profetiska prolepser 

är ett förnimmande av något som kan bli och som kan vara, en omöjligt antecipation.54 Därefter 

kommer narrativet in på ”hennes väninna, […] som skulle förlora sin oskuld till en berusad byfåne 

många år senare.” (90) Det är en uppgift långt efter kapitlets historietid och långt utanför jagets 

egen kropp, dessutom något som strider mot läsarens förståelse av vad jaget bör veta. 

 Det som blir uppenbart här är hur de flesta av romanens kapitel behandlar en snäv tidsram 

och inom denna tidsram berättas en historia – ett skeende eller en situation. Dessa behöver inte vara 

anakronistiska i sig men genom att de befinner sig i ett anakronistiskt tillstånd och är elliptiska 

behålls den temporala strukturen som konstituerades i kapitel ett. Det som får läsaren att tappa 

greppet, det som desarmerar hennes förmåga till att bestämma textens position är första kapitlets 

sabotage, där läsaren kastas fram och tillbaka mellan analepser och prolepser in i ett textuellt kaos. 

Det är en spiral av tidsangivelser som till slut blir omöjliga att följa. De tidiga försöken att 

konstruera en koherent historia av narrativet saboteras; ”kylan har sin egen kronologi” (7) som står 

att läsa redan i första kapitlets första mening är en nästan kuslig metafor för Autisternas 

distanserade stil och uppbrutna dieges.

 När läsaren väl förlorat sitt grepp, sin temporala orienteringsförmåga är det inte den 

konstanta växlingen mellan olika temporala nivåer och kapitel som håller kvar läsaren i detta 

tillstånd. Känslan av att tiden och rummet är upplösta beror inte endast på en avsaknad av en 

narrativ hand som leder läsaren mellan olika platser och tidsliga nivåer. En fragmentarisk novell 

som Steps (1968) av Jerzy Kosinski liknar Autisterna i det att ett antal isolerade och elliptiska 

kapitel följer på varandra. Men hos Kosinski framhävs inte tiden vilket är en viktig distinktion.55 

Larssons noggranna angivelser av årtal i den litterära texten artikulerar tiden. Den dissonans som 
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uppstår i läsarens medvetande i mötet med dessa angivelser och upplevelsen av att tiden satt ur spel 

menar jag är högst relevant för förståelsen av hur texten aktivt arbetar med att lösa upp tiden som 

varande.

 Ett exempel på ett sådant aktivt sabotage visar formeln över kapitel ett. Kapitlet börjar med 

A4 och slutar med T3. Det visar att kapitlet löper i en cirkel (visserligen en mycket oregelbunden 

cirkel) där den första temporala nivån ligger efter den sista. På så sätt omfamnar kapitlet nästan 

romanens hela historietid men endast en bråkdel av narrativets tid. Kapitlet slutar drastiskt och med 

ett implicit löfte om att Jaget ska få sin hals avhuggen, men det är ett löfte som inte infrias inom 

texten. Minnet från den georgiska byn avslutas tvärt liksom huvuddelen av kapitlets analepser, de 

hänger kvar i luften som frågetecken och lösa trådar, vad händer, dör Jaget, om inte hur överlever 

han? Detta frågor lämnas obesvarade och analepsen binds inte ihop med historien. Utsnittet från 

Georgien för tankarna till det odaterade kapitlet femton där jaget verkar dö, men även till det 

likaledes odaterade kapitel tretton. Genom att de saknar datering stör det ambitionen att teckna en 

romanens kronologi och är därför nödvändiga att behandla i ett separat kapitel.  

De odaterade kapitlen

Kapitel tretton inleds suggestivt. Jaget är på flykt och han befinner sig i Amsterdam men minns inte 

när. Det är ”fråga om sekunder” (110) innan de tar honom. Han övernattar på ett hotellrum som inte 

tillhör honom, han flyr till Hamburg och bor hos en prostituerad och i nästa stycke är han i Paris. 

Tiden här är en subjektiv tid där minuterna går ”saktare och saktare” (111) och klockor stannar. 

Förhållandet mellan narrativ och historia i kapitlet är elliptiskt. Det är ett berättande som tangerar 

Genettes begrepp sammanfattning eftersom den narrativa tiden är så mycket längre än historietiden 

som går betydligt fortare i kapitel tolv än i majoriteten av övriga kapitel.56 Även rummet verkar 

upplöst. Jaget dricker ett glas pernod, ”på vilken boulevard som helst blev vilken boulevard som 

helst en särskild” (113) kan det stå. I nästa stycke befinner sig Jaget i en namnlös förort, en bil 

saktar ned och han kliver frivilligt in och förs bort med en förbundna ögon, allt sker motståndslöst. 

När Jaget väl tar av sig bindeln, är han ensam i en tom lokal, han ligger apatisk och av en händelse 

råkar han stöta till dörren som är olåst. Kapitlet avslutas med en lyckokänsla: ”[J]ag rullade runt och 

såg de lätta cirrusmolnen.” (115) Känslan av att kapitlet liknar en dröm går inte att skaka av sig.

 Kapitel femton inleds med en upplevelse av att tiden är slut ”i den meningen att den inte 

längre betydde någonting” (128). Jaget är i ett fängelse, inlåst men vet inte varför. Kapitlet är 
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kafkaartat. I slutet kommer några män in och hugger honom i bröstet ”sedan var allt 

försvunnet” (134). De odaterade kapitlen saknar plats i kronologin och i en möjlig levnadsteckning. 

Kapitel femton kan ses som ett extremt uttryck av en historia som upphäver sig själv och ett jag 

som läsaren förlorar grepp om genom att dö för att sedan leva.57 Det är visserligen inte helt ovanlig 

i den postmoderna fiktionen. McHale talar om canceled-character, en person som ”flicker out of 

existence and then […] flicker back into existence again”.58 Framför allt kapitel femton kan vara ett 

uttryck för en alternativ linje av historiens utveckling, en möjlig utveckling som realiseras för att 

därefter förnekas. Denna typ av narrativ ”self-erasure” tillhör enligt McHale ofta det 

undermedvetna, jagets drömmar och föreställningar.59 Jagets död ristas in i texten, men det 

efterföljande kapitlet ”utplånar ristningen” och jaget lever igen.60 Kanske blir jagets ”död” 

förståelig genom Deleuzes tidsbild. Att läsaren reagerar och förbryllas av kapitlet är inte konstigt, vi 

är vana vid att litterära karaktärer ska spegla människan som vi känner henne, men det är inte alltid 

fallet i efterkrigstidens film och litteratur där fiktionen kan förgrena sig och motsäga sig själv. Detta 

är till och med ett kriterium för att tidsbilden ska födas.61

Analepserna och prolepserna

Kronologin är som vi har sett i de ovanstående delarna existerande om än med vissa irreguljära 

drag. En viktig funktion hos tiden och fiktionens tid är återkallelser och antecipationer, analepser 

och prolepser. De har en viktig funktion i både Autisterna och hos Deleuze, varför det är viktigt att 

behandla dem i ett separat kapitel.

  Autisterna innehåller totalt 11 prolepser och 42 analepser men den litterära texten ger 

intrycket att innehålla betydligt fler. Här etablerar första kapitlet förväntningshorisonten med sina  

nio anakronismer. Genette gör en uppdelning mellan externa och interna analepser, där de förra är 

evokationer som ligger utanför intrigens tid och de senare ligger innanför intrigens tid.62 Men här 

uppstår ett problem gällande Autisterna som är en roman utan intrig i traditionell, aristotelisk 

mening – med bestämda krav på utveckling, antagonister och konflikt. Enligt Agell är romanen en 

totalt ”renons på utveckling och karaktär, på de traditionella episka arbetsmedlen”.63 Däremot kan 
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romanen sägas handla om Jaget och Jagets förnimmelser av den omgivande världen. Det är i 

Autisternas fall mycket mer relevant att tala om heterodiegetiska och homodiegetiska analepser/

prolepser där den förra utgörs av en handling som är skild från romanens huvudintrig (det vill säga 

Jaget) och den senare befinner sig inom huvudintrigens ramar.64 För att klargöra – de 

homodiegetiska prolepserna/analepserna är av förnimmande natur och har sitt ursprung i Jagets 

fiktiva minne medan de heterodiegetiska prolepserna/analepserna är de som Jaget får utifrån. De 

kommer ofta i form av en anekdot. Kvinnan på vägkrogen som berättar om hur hon blivit lämnad av 

sin man är en tydligt heterodiegetisk analeps (9 f), liksom den om den före detta älskarinnan som 

berättar om hur hon blivit misshandlad av sin man i kapitel två (15 f) samt Torstens berättelse om 

hur han brände sitt manuskript efter att ha sett sig själv i en film i kapitel fyra (38 f).

 De återkallande hågkomsterna och de anteciperande framåtblickarna fyller skenbart igen den 

litterära textens hålrum, den elliptiska texten framträder som mindre elliptisk och broar mellan 

textpartierna tycks skymta fram svagt. En sådan bro är analepserna som sträcker sig tillbaka till en 

barndom. Dessa analepser är totalt nio stycken, de utgör således inte en stor del men de är ofta 

långa. Dessa barndomsanalepser lockar till att fylla i och brodera ut historien. De gör historietiden 

längre än den narrativa. Denna uppfattning må vara skenbar, men det är den som kan få Isgren – 

som är skeptisk till en koherent kronologi och romankaraktär – att skriva: ”Han är i sanning utan 

kontinuitet men, och det måste sägas, han äger ändå spår av ett styrande förflutet, en själs historia 

som tafatt sträcker sig mot nuet.”65 Det finns i citatet en från texten uppfattad kontinuitet, en 

förnimmelse av en historia, kontinuiteten är sprängd i bitar men Isgren kan fortfarande se skärvorna 

och ana att de passar. Dessa barndomsminnen är homodiegetiska eftersom de utgör en del av 

Autisternas Jag som vi tidigare klargjorde utgjorde själva romanen. 

 Den övervägande delen av prolepser är de profetiska prolepserna. De omfattar sju av elva 

och befinner sig således i en övervägande majoritet. Det är prolepser som jag tidigare definierat 

som ett förnimmande av något som kan bli och som kan vara, en omöjlig antecipation. Den litterära 

texten utlovar en framtid som inte infrias i narrativet och som i vissa fall upphävs direkt. 
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Tiden och tidsbilden

Vilken tid som helst

Jag har i uppsatsen nämnt begreppet tidsbilden och vad Deleuze menar med begreppet står inte 

riktigt helt klart eftersom han gärna talar om den i metaforer och allegorier. Men när Deleuze 

skriver att tiden framträder ur tidsbilden i sin rena form så befinner sig begreppet tid i nära analogi 

med något som skulle kunna betecknas som sanning, en konstant i universum.  

 Deleuze påminner oss om Fellinis ord: ”We are constructed in memory; we are 

simultaneously childhood, adolescence, old age and maturity”.66 Det subsekventa berättandet 

förutsätter denna parallella tidsuppfattning, narration och narrativ befinner sig på två olika 

temporala nivåer men ligger dubbelexponerade övar varandra. I Autisternas uppbrutna kronologi 

gör sig de tidigare kapitlen hela tiden påminda. Våldtäkten av den lilla flickan i kapitel tre påverkar 

läsarens uppfattning av Jaget, om vem han är och vad han drivs av, även i kapitel som ligger före i 

historien men efter i narrativet. Våldtäkten finns när Jaget uppfattar sin ungdomskärleks död, den 

existerar samtidigt som det berättas att hon efter sin död blev skändad av samma grupp män som 

tog hennes liv i kapitel fem. Det finns där men samtidigt har det ännu inte inträffat: ”there is no 

present which is not haunted by a past”.67 Och det är denna uppluckring, denna ickekronologi som 

Deleuze är ute efter, detta komplexa nätverk av det förflutna och det nuvarande. Det faller mig in att  

här åter poängtera den dubbla temporaliteten i litteraturen, den diegetiska och den spatiala 

(läsandets tid). Våldtäkten finns i den läsandes medvetande i exempelvis kapitel tre, tio och fjorton 

men inte i det diegetiska Jagets minne. På samma sätt är Jaget en våldtäktsman i kapitel ett, även 

om läsaren ännu inte uppfattat detta. Genom att romanen är icke-linjärt konstruerad ligger då och nu 

och de olika dåtiderna bredvid varandra, Jaget är våldtäktsman, barn och expedit i en herrekipering 

samtidigt i samma icke-kronologiska varande/medvetande.

 Autisternas prolog innebär en dubbel fiktionalisering (fiktionen i sig och fiktionen den 

skapar) vilket ger möjlighet till en falsk tid, det vill säga en tid som har givit upp den empiriska och 

transcendenta tiden. Men den falska tiden behöver inte vara falsk i fiktionen, snarare har fiktionen 

upphört med sitt ”sanningsanspråk”, det vill säga ett anspråk på en mimetisk realism. Detta öppnar 

för ett nietzscheanskt förespråkande av falskheten som en kreativ och artistisk kraft, en kraft som 

ger möjlighet för fiktionen att förgrena sig, motsäga sig själv och luras.68 I Autisterna ser vi tydligt 
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sådana drag, ibland uppenbara, ibland subtila. Det som är utmärkande för Autisterna är att den 

litterära texten aldrig erkänner sin lögn, det är inte som i Robbe-Grillets Dans le labyrinthe (1959) 

där den seende protagonisten ständigt förnekar sina upplevelser med ett Nej. I Autisterna finns det 

flera partier där romanen tar en annan utveckling, förgrenar sig i tiden och förnekar vad som skett i 

den litterära texten. Det kanske tydligaste exemplet återfinns i kapitel femton där Jaget verkar dö. I 

följande kapitel lever han men som jag visat följer inte kapitlen en linjär tid. Om kapitel femton är 

det sista, Jagets död, så borde det inte vara skrivet i preteritum, i ett subsekvent berättande. 

Fängelset och döden kan vara en fantasi, en fiktion inuti fiktionen eller en del av historien som sker 

för att därefter förnekas. Ett annat exempel återfinns i första kapitlet där Jaget tycks möta en säker 

död i Georgien. Avsnittet ger en idé om att han dör, men om vi ser på kronologin är detta omöjligt. 

Flera gånger skjuter Jaget ut trådar mot framtiden; han föreställer sig vad han kommer att göra eller 

vad som kommer hända med andra i de profetiska prolepserna. Texten återgår sedan men tiden som 

är framskjuten finns sedan där – blir till ännu ett nu och ännu ett då – i en textuell förgrening. Den 

litterära texten uppvisar en dubbel rörelse av skapande och radering. Tiden förgrenar sig, motsäger 

sig och löper parallellt inom samma mentala verklighet och minne.69

 När analepserna i Autisterna markeras med ord som ”[j]ag mindes” (101), ”[d]et hade hänt 

en gång tidigare” (47) eller ”[j]ag var väl kanske tio” (83) befinner de sig i en logisk följd, som att 

de endast bekräftar ett linjärt narrativ.70 Den empiriska tiden befästs i dessa analepser, det existerar 

en kausal relation, även om sambanden ibland kan tyckas oklara. Men det finns även en annan form 

av återkallande, en som sliter sig loss från orsak/verkan och tycks finnas där för sin egen skull. 

Analepserna visar upp ett kristalliserat förflutet vilket står redo att uppenbara sig framför den 

seendes blick. Nuet ger här vika och det förflutna framträder i den litterära texten lika klart och 

tydligt som det nuvarande. 

Som tjock rök kom dessa otydliga varseblivningar till mig, till en början hade jag sett dem som 
självklara dagdrömmar, ett sätt att döda den tid som redan sagt sig vara död, men sedan fick dessa 
korta och starka erfarelser en beskare tyngd, svagt igenkändes reinkarnationernas mynta […]. (40)

Denna utformning av den litterära texten upphäver nuet genom att påvisa hur det förflutna 

existerar som något reellt, som något annat än vaga dagdrömmar. Återkallandet sker för att det 

förflutna är lagrat i tiden, minnet ”exists outside of consciousness, in time” skriver Deleuze och 

menar att detta är ett tecken för tidsbilden.71 Analepserna framkallas ofta av ett igenkännande; ett 
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ord, en färg, en rörelse eller som i citatet ovan av damkorn under sängen och det är som att dessa 

ligger lagrade i tiden, redo att återkallas när ordet, färgen eller rörelsen upprepas. 

 Framtiden, antecipationen och således prolepsen är emellertid en ickefårga hos Deleuze. 

Prolepserna som narrativ och temporal funktion är utelämnade, kanske för att de är ovanligare än 

analepsen. De profetiska prolepserna saknar därför plats hos Deleuze. Det går att se dem som ett 

annat nu, ett kommande nu som subjektet kan ana eller förnimma men ska snarare ses som en 

föreställning hos Jaget. Fantasier om vad han eller andra kommer att göra, de är ofta vardagliga, 

ibland elaka. 

Vilken plats som helst

Hittills i kapitlet om Deleuze och tidsbilden har jag talat om hur den gestaltas i romanen. Det jag 

visat är hur narrativet och historien förgrenar sig och motsäger sig själva och hur romanen visar 

upp en synkron dåtid och nutid och hur analepserna ibland bejakar denna synkrona anakroni och 

ibland inte. Men som jag skrev i kapitlets inledning samt i teoridelen uppkommer tidsbilden i andra 

världskrigets efterdyning. I den analeps som sträcker sig längst bak i tiden går Jaget med modern i 

hand ”under andra världskriget” (117) på Skellefteås gator. Autisterna utspelar sig i detta storas 

traumas svallvågor och det är ur dessa svallvågor som ”anyspace-whatevers” alstras ur och 

övergivna fabriker, ödeland, landskap som tidigare inte hörde hemma i den gamla realismen uppstår 

i dessa.72 I Larssons realism saknar Jaget historisk funktion, där finns en vaghet som blandas med 

beskrivningar av det triviala och det minimala; obetydliga och övergivna rum får plats.73 Autisterna 

skildrar en ny realism, i Robbe-Grillets mening, en som inte bara visar utan även skapar 

verkligheten, en psykologisk realism och inte en mimetisk realism.74 Den är subjektstyrd; 

Autisterna berättas med ett voyeuristiskt perspektiv där ett alienerat jag driver omkring i storstäder 

och registrerar sin omgivning likt en kamera. Det ger enligt Ohlsson romanen ”filmiska kvalitéer”.75 

Det är ett berättande ”de voyant, non plus d’actant” som enligt Deleuze karakteriserar 

efterkrigstidens film och som också är framträdande i den moderna prosan; Camus L'Étranger 

(1942) med sin febriga Mersault, Kafkas Josef K. och Robbe-Grillets omkringdrivande 
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protagonister som ser men inte agerar.76 Karaktärer som flanerar istället för att agera.77 Det 

kringdrivande subjektet trivs i dessa ”anyspace-whatever”. De olika situationer subjektet ställs inför 

blir viktiga endast för sig själva eftersom situationen inte går vidare och greppar tag i nästa situation 

– det vill säga nästa stycke eller nästa kapitel. Det är här relevant att påpeka hur narrativet aldrig 

refererar till ett annat kapitel: en våldtäkt, en kidnappning eller ett möte med Brezjnev lämnas när 

det är avklarat och situationen spelar endast någon roll i det textparti vari det befinner sig. Avsnitt 

som därav får egenskapen att endast vara där för sin egen skull.  

 I min teoridel citerade jag Deleuze och jag vill åter påminna om detta citat:

 These are pure optical and sound situations, in which the character does not know how 
 to respond, abandoned spaces in which he ceases to experience and to act so that he enters 
 into flight, goes on a trip, comes and goes, vaguely indifferent to what happens to him,
  undecided as to what must be done.78

Det här är resultatet av en tid som upplevs som icke-linjär. Kapitel två illustrerar detta väl. 

Autisternas Jag är på väg till Nice från flygplatsen Orly, men bilen kraschar och han liftar tillbaka 

till flygplatsen, osäker om varför han gör det. Han bestämmer sig för att åka hem till Skellefteå, 

men väl där vet han inte vad han ska göra. Han kokar kaffe, ser på TV och går en promenad. Vid 

kajen ser han en båt avteckna sig vid horisonten. Båten blir omen, om han återser den kommer den 

innebära ”döden eller sanningen” (26). I kapitel nio vandrar Jaget runt på Island utan någon riktig 

anledning, städer avlöser varandra och likaså upplevelserna. Han förvånas över isländska bananer, 

han bor med en flicka, han svälter sig själv i Reykjavik, han träffar några isländska ungdomar, han 

åker propellerflyg och reser till Askja. Han ser, tänker och råkar ut för saker. I kapitel tio är han i en 

barackby, varför vet vi inte. En dag är alla borta, han går ensam i detta övergivna landskap, 

onanerar, dricker mjölk och försöker se på TV. Kapitlet slutar där, med Autisternas Jag övergiven 

och likgiltig: ”det [gick] ju ingen nöd på mig. Jag hade ju egentligen ingenting att vara rädd för. Så 

jag åt frukost […].” (94) Dessa är anyspace-whatevers. Platser, rum som är avkopplade från 

varandra. Och det är när dessa uppstår som rörelsebildens krav på en progression styrd av orsak/

verkan fallerar; rörelsen blir oviktigt och tiden och tidsbilden träder fram.79
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Slutdiskussion 

I uppsatsen har det talats mycket om tidens upplösning, huruvida den är upplöst eller enbart synes 

vara upplöst. I den frågan har jag med hjälp av narratologin och Deleuze slutit mig till att den synes 

vara upplöst. Den synbara tidens upplösning innebär i någon mån Jagets upplösning eller 

åtminstone hur läsaren upplever jaget, ett jag som det har skrivits mycket om i den tidigare 

forskningen.80 Agell menar att Autisternas Jag saknar karaktär, Isgren menar att han är en 

”karaktärslös man” och enligt Svedjedal ett berättartekniskt grepp.81 Den franske författaren Alain 

Robbe-Grillet menade redan i sin Pour un Nouveau Roman (1963) att i den nya romanen var 

karaktären död. Han angriper en kritikerkår som kräver att ett Du, Jag eller Hen ska äga ett namn, 

ursprung, yrke, ägodelar samt en reflekterande motspelare för att kunna ses som en textuell 

människa och kropp.82 Autisternas Jag saknar det som krävs för en karaktär (yrke, ursprung, 

ägodelar, reflekterande motspelare) men kan fortfarande sägas äga en kroppslighet och ett 

medvetande. En annan aspekt av Jagets vara eller icke-vara går att finns hos Deleuze. Han menar att 

vi begår ett misstag när vi säger att tiden existerar som en upplevelse inom subjektet. Vi bör istället 

se det som att subjektet lever inom tiden, en empirisk tid. Sett i det ljuset så behöver en 

tidsupplösning inte betyda en jagupplösning, emedan en upplevelse/gestaltning av tiden som icke-

linjär är ett tillstånd hos det mänskliga subjektet. Tiden är till synes upplöst i Autisterna emedan den 

inte följer den empiriska tidens kontinuitet med dess logiska och klara progressioner. Kronologin 

existerar i narrativet som det existerar i subjektet, icke-kronologiskt. Med detta i åtanke framstår det 

som än mer rimligt att betrakta Autisternas Jag som ett koherent, ett textuellt subjekt. Jaget är inte 

namnlöst utan har uppenbarligen ett namn, som dock förblir onämnt i diegesen. Det ropas ut på 

flygplatsen i kapitel två (16) och han säger det till den nioåriga flickan i kapitel tre (33).

 Men varför avvisas ständigt tanken på ett jag, ett subjekt i Autisterna? Är det för att det är 

ett förkastligt subjekt enligt alla konventioner? Autisterna är i mångt och mycket en roman som 

utforskar gränsen för vad en människa är och kan vara. Texten förhåller sig neutralt till detta 

gränsöverskridande, läsaren önskar sig kanske en moralisk dom eller åtminstone ett 

ställningstagande. Att avsubjektifiera och avhumanisera Autisternas Jag kan då te sig behändigt, vi 

håller romanjaget på distans, Renberg menar dock att denna läsning är reducerande och 

bagatelliserande och jag är beredd att hålla med honom.83 Genom att han är ett textuellt subjekt kan 
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han tänja på gränser. Deleuze menar att filosofi, konst och litteratur inte ska definieras utifrån vad 

de generellt är utan vad de kan vara.84 Att Autisternas Jag inte är vad en litterär karaktär brukar 

vara betyder inte att det upphör att vara litterär karaktär, på samma sätt som det faktum att 

Autisterna inte är en roman i konventionell mening betyder det inte är det upphör vara en roman. 

Autisternas visar vad ett Jag och en roman kan vara, det är en expansiv roman som tänjer på 

gränser. Men att ifrågasätta Autisterna som roman och Jaget som karaktär är med Barthes ord ett 

ifrågasättande som ”låser fast litteraturens väsen”.85

 Vidare kan uppsatsen konstatera att Autisterna äger en historia i Genettes mening, som är 

mer sammanhållen än vad romanen ger sken av. Kronologin är bruten men ligger som en palimpsest 

i den litterära texten. Prologen aktiverar läsningen med sin fiktionalitet, förbereder henne på att 

andra spelregler kommer att råda. Första kapitlet slutför denna handling. Den slungar in läsaren i en 

dieges där tid och rum verkar upplösta, texten klipper och skapar ett montage mellan tid och rum 

som framstår som arbiträra. Vi får vad Ohlsson kallar en spatial och temporal fragmentisering.86 Vi 

förflyttas i en rad successioner som saknar koppling där läsare och subjektet till slut förlorar 

förmågan att agera, läsaren och protagonisten blir voyeurer som inte frågar sig vad som händer sen, 

utan vad som händer nu.87 Jaget ser en kvinna i kapitel sex ligga till synes död på gatan men röker 

bara klart sin cigarett, i kapitel tretton låter han sig motståndslöst blir bortförd av en bil och i slutet 

av kapitel tre tänker han ta ”första bästa plan från Arlanda” (34) och är ”likgiltig” (34) till var planet 

landar.  

  De spatiala och temporala kopplingarna i Autisterna framstår som arbiträra, dessa 

textuella öar som jag tidigare talat om är avstängda från varandra, och både Jaget och läsaren är 

fångade på dessa öar, det är vilka platser som helst (anyspace-whatever), de saknar relationer till 

varandra och finns där, tillräckliga i sig själva. Den postmoderna människan har förlorat kopplingen 

till dessa rum; städer framträder som förvånansvärt lika; flygplatser, köpcentrum, reklamskyltar, 

neonljus, franchiseföretag etc. och Autisternas Jag vandrar genom dessa städer, motorvägar och 

hotellrum som en nomad ”vaguely indifferent to what happens to him, undecided as to what must 

be done […]”.88 Denna uppfattning stärks av det snåriga förhållandet mellan historia och narrativ 

eller kanske grundar sig just däri. Det har tidigare konstaterats att Autisternas anakroni grundar sig 

mer i en anakroni kapitlen emellan än i en icke-linearitet inom de olika kapitlen. Liksom kronologin 
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existerar fast upphävd genom romanens form, existerar den linjära tiden fastän upphävd av det 

mänskliga subjektet, både subjektet som skapar (prologen) och subjektet som är (Autisternas Jag). 

Autisterna är icke-kronologisk i sin form för att subjektet – för att tala med Deleuze – uppfattar 

tiden som icke-linjär, men det kan emellertid inte vara hela sanningen. Formen i sig suggererar, den 

suger in läsaren till ett litterärt rum som fascinerar, med ett språk som glider fram och tillbaka i 

tiden och tycks lösa upp individen och rummet. 

  I ett parti säger romanjaget att tiden skingras ”som en vattenspridare” (126) över 

honom, liknelsen är talande. Valet av vattenspridare uttrycker något mekaniskt, till skillnad från det 

organiska regnet. Liksom vattenspridarens mekaniska rörelse, fram och tillbaka, anteciperar något 

nästan skämmande kan tidens obönhörliga riktning framåt mot död och förnyelse verka 

obarmhärtig. Anna Hallberg påpekar att Autisterna utspelar sig mellan orden ”Äggulan” och ”liv” 

och ser det som ett bejakande av livet, men det kan också ses som en pendel mellan döden och 

livet.89 Autisterna går liksom tiden mellan dessa två poler. Den strävan som finns i Autisterna att 

(om inte upphäva) sabotera den kronologiska tiden kan ses som en kamp mot döden: ”[K]anske 

datumen omkring mig bara var de sista av dödens små finter, ett fallfärdigt tjuvbygge att hänga upp 

sig på. Det fanns inte längre en tid, utan bara en bränngrop av släpande liv.” (103) Trots kampen 

mot tiden finns alltså här även en dödslängtan som kommer till uttryck i de ständiga påminnelserna 

och framhävandet av tiden genom årtal och återkommande temporala indikationer. 

Sammanfattning

Autisterna är en litterär text som tänjer på vad en roman och ett jag kan vara. Det är också en text 

som tänjer på vad tid kan vara och hur den kan se ut, vilket för tankarna till Deleuze expansiva 

filosofi. Syftet med min uppsats var att läsa Stig Larssons debutroman med tiden i blickfånget och 

med fokus på – vad som kan upplevas som – en upplöst tid. Larssons noggranna angivelser av årtal 

i den litterära texten artikulerar tiden. Den dissonans som uppstår i läsarens medvetande i mötet 

med dessa angivelser och upplevelsen av tiden som satt ur spel menar jag är högst relevant för 

förståelsen av hur texten aktivt arbetar med att lösa upp tiden som varande.

 I inledningen av min uppsats ställde jag följande frågor: Hur ser en kronologi av Autisterna 

ut? Vilket är förhållandet mellan narration och historia i Autisterna? Vilka är faktorerna bakom det 

intryck av spatial och temporal kaos som romanen skapar hos läsaren? Existerar det en tidsbild i 

Autisterna och hur konstrueras den?
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 På den första frågan finns svaret delvis i tabellen på sida 11 & 12, den visar att det existerar 

en kronologi i romanen om än i en anakronistisk form. Schemat är emellertid inte heltäckande. Två 

kapitel passar inte in i schemat, de är odaterade. Jag ser dem som två exempel på en tid som 

förgrenar sig och motsäger historien, vilket enligt Deleuze inte är ovanligt för efterkrigstidens 

fiktion. På den andra frågan kan det svaras att förhållandet är anakronistiskt och elliptiskt. Tiden är 

icke-kronologisk, analepserna i romanen framkallar stundtals en dåtid som blir en integrerad del i 

det nuvarande. Dåtid och nutid existerar här inte sida vid sida utan synkront. Analepserna och 

prolepserna är också en bidragande del till min tredje fråga huruvida romanen uppvisar ett synbart 

temporalt och spatialt kaos. Men den största orsaken har jag visat är första kapitlets ständiga klipp 

och växlingar mellan tid och rum. Läsaren förlorar redan på detta stadium greppet och fattningen 

om den empiriska tiden, den icke-linjära tiden existerar inte bara hos diegesens subjekt utan 

överförs till läsaren. 

 Existerar det då en tidsbild i Autisterna? Deleuzes mångfaldiga exempel på tidsbilder gör 

det svårt att hävda att Autisterna visar upp tidsbilden rakt igenom. Däremot finns det flera aspekter i 

Larssons roman som tangerar tidsbilden: Fiktionaliseringen och uppvisandet av en falsk tid, 

historien som förgrenar sig och motsäger sig själv och analepser som frammanat ett konserverat 

förflutet. Genom ett antal från varandra avkopplade situationer, bilder och kapitel träder bilden fram 

av ett jag som verkar ha förlorat förmågan att agera och handla, som inte vet vad han gör eller 

varför. Detta är själva resultatet av den elliptiska och anakronistiska texten.  

 Jag har i uppsatsen använt mig av Genettes narratologi, en teori som har varit fruktbar men 

även visat sig inte räcka till för mitt syfte. En viss form av symboltolkning har krävts, framförallt i 

kapitlet om prologen. Dessutom har jag tagit till hjälp viss teori om den postmoderna romanen samt 

Robbe-Grillets Pour un Nouveau Roman. Gilles Deleuze tidsbild har visat sig fruktbar. Här är 

forskningsfältet vidöppet för den framtida forskning som fortsätter att utforska Deleuze teorier om 

tid och anyspace-whatevers. Autisternas subjekt förespår saker som han rimligen inte bör veta, 

vilket jag benämner som profetiska prolepser, begreppet är ett tillägg till Genettes narratologi och 

bör utvecklas i kommande forskning, var finns de, hur används de och vad ger de för någon effekt? 

Autisterna är en rik bok och kan omöjligt täckas i en c-uppsats, det finns fortfarande stort utrymme 

till vidare forskning och mina resultat kan vara användbara. Mitt upptecknande av en kronologi ger 

en ökad möjlighet att göra en psykoanalytisk undersökning av Jaget. Vem han är, var han kommer 

ifrån och vad är det han begär?  
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