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1:1 Inledning 

     Hur kan John Ronald Reuel Tolkien göra fantasin logisk? Lord of the Rings 

har fångat mitt intresse mycket därför att den upptog en stor del av sin 

författares levnad. Tolkien tog sig tid att skapa ett verk, till synes in i minsta 

detalj, som skulle komma att fascinera många människor p.g.a.  Tolkiens 

speciella tillvägagångssätt att berätta en spännande och fantasifull historia. Jag 

skall undersöka hur de olika folkslagen i Tolkiens Fellowship of the Ring 

upplever tiden i berättelsen och vad denna tidsupplevelse har för grund i 

respektive folks mytologiska historia. Fellowship of the Ring utgavs 1954. 

     Min metod är att göra en narratologisk studie över hur Tolkien gestaltar 

tiden i Fellowship of the Ring. Genom att läsa Fellowship of the Ring och 

studera de olika folkslagens uppfattning om tid ska jag samordna dessa resultat 

med vad som står skrivet om respektive folkslags historia i Silmarillion som 

utgavs 1977. Med hjälp av dessa båda böcker samt resten av min litteratur 

hoppas jag kunna finna tillfredsställande svar på mina frågor. 

  

      

1:2 Syfte och frågeställning 
     Resan i tid och rum är av mycket stor betydelse i Tolkiens verk. Mitt syfte 

med denna uppsats är att visa att det finns flera tidsaspekter i Fellowship of the 

Ring och att dessa olika tidsaspekter hjälper till att göra det fantasifulla 

begripligt för läsaren. 

     Min frågeställning har jag formulerat enligt följande: 

• Hur upplever de olika folkslagen (dvs. alverna, dvärgarna, människorna, 

hoberna m.fl.) tiden i berättelsen? Varför? 

• Vilka olika slags tidsaspekter finns i Fellowship of the Ring? 

• Hur gestaltas tiden i boken ur berättarteknisk synpunkt? 

     Det är visserligen möjligt att läsa Fellowship of the Ring med behållning 

utan att vara insatt i vad som ligger till grund för Tolkiens Lord of the Rings. 

Om läsaren däremot vill få en större förståelse för de olika tidsaspekter som 

finns i boken kan denne med fördel använda sig av Tolkiens Silmarillion som 

behandlar tiden innan händelserna som inträffar i Fellowship of the Ring.  
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     Lord of the Rings består av följande tre titlar; Fellowship of the Ring, The 

Two Towers som utgavs 1954 och The Return of the King som utgavs 1955. 

Av dessa skall jag endast använda mig av den första boken, vilket framgår av 

min presentation. Min begränsning har sin grund i att tiden och rummet har 

mycket stor plats i berättelsen och att en undersökning av hela Lord of the 

Rings skulle bli alldeles för stor och oöverblickbar. Fellowship of the Ring är 

logisk att börja med eftersom det är där personerna presenteras. 

     Mitt ämnesval kan intressera andra inte minst genom att boken Lord of the 

Rings har fått ny aktualitet genom filmatiseringen av Peter Jackson. Däremot 

får vi inte glömma att det är boken, inte filmen som är mitt studieobjekt. 

Tilläggas bör att jag använder mig av den engelska originaltexten i min 

undersökning, då det är mer intressant att se Tolkiens idé med texten än den 

översättares idé som tolkar Tolkien. 

 

1:3 Teori 

     Min teori är att det finns många olika tider i Fellowship of the Ring, inte 

minst när det gäller de olika folkslagen. På något sätt får Tolkien dessa olika 

tidsuppfattningar att gå ihop och verka logiskt sammansatta. Verket tycks vara 

mycket genomtänkt och min idé är att undersöka på vilket sätt detta märks i de 

olika folkens tidsuppfattning och hur läsaren kan nå en djupare förståelse av 

denna komplexa samling av tidsaspekter genom en läsning av Silmarillion. 

Finns det kanske t.o.m. dolda krafter som spelar in i berättelsen och som 

endast kan förstås genom en kompletterande läsning av Silmarillion?  

      

1:4 Tidigare forskning 
     Här följer en kort sammanfattning av böckernas innehåll och en liten 

förklaring till varför jag valt respektive bok. 
     Fellowship of the Ring av J. R. R. Tolkien använder jag naturligtvis för att 

den är mitt studiematerial. Boken handlar om Frodos och de andras resa 

genom tid och rum, från Shire till Mordor. Den utgör den första delen av Lord 

of the Rings och i denna bok beskriver Tolkien händelserna i första etappen av 

denna resa. Läsaren får följa Frodo från dennes hemby Shire fram till dess att 

ringens brödraskap splittras.    
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     Silmarillion av J. R. R. Tolkien behandlar Middle-earths historia och är av 

mycket central betydelse för handlingen i Fellowship of the Ring. Den förklarar 

en hel del av det historiska stoffet i FOTR och visar hur paralleller kan dras 

mellan de båda böckerna. Denna boks struktur påminner mycket om Bibelns 

och lika mycket som Bibeln är kristendomens grundpelare är Silmarillion 

grunden till Lord of the Rings. Bibeln börjar med skapelseberättelsen och det 

gör även Silmarillion. Dessa båda böcker har också gemensamt att det finns 

en gud – Silmarillion har även flera smågudar – samt ondskan i form av 

Sauron/Morgoth eller Melkor som kan jämföras med Bibelns djävul. 

     Christian Mythmakers från 2002 av Rolland Hein berättar om hur det 

kristna temat syns i Tolkiens och andra författares böcker. Hein vill visa hur 

dessa författare skapade egna berättelser utifrån det kristna temat. I sin 

berättarteknik använder Tolkien i allra högsta grad myter och legender som 

även har sitt ursprung i de kristna berättelserna. Eftersom Silmarillion är så lik 

Bibeln i sitt upplägg finns också det kristna temat i Fellowship of the Ring. Då 

detta tycks vara ett mönster i Tolkiens berättarteknik och då Hein dessutom 

går in på hur han skapar sin berättelse i Lord of the Rings är denna bok en 

självklarhet i detta sammanhang.  

     Världar av ljus, världar av mörker från 2000 av Annika Johansson är en 

bok som ger en klar beskrivning om vad fantasy är och Johansson beskriver 

hur fantasygenren kan jämföras med skräckgenren. Detta p.g.a. att dessa båda 

inriktningar använder sig av liknande element. Hon menar att fantasyn 

använder sig av samma element som den gotiska berättelsen. I min uppsats 

används termen high fantasy. Denna term klassificerar enligt Johansson den 

fantasy som Tolkien skapar som en finare sorts fantasy. Detta har sin grund i 

att Tolkien själv var banbrytande inom sin genre och många skulle komma att 

inspireras av dennes sätt att skapa fantasy. 

     Tiden är bara ett ord från 1993 av Lennart Lundmark är en historisk 

tidsbetraktelse. Lundmark är historiker vid Umeå universitet. Han undersöker 

hur synen på tiden har styrt oss genom åren. Fakta ur denna bok appliceras på 

min undersökning för att synliggöra hur Tolkien berättartekniskt använder sig 

av tid som har sin grund i vår verkliga historia. 
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     A question of time från 1997 av Verlyn Flieger är min facklitterära 

huvudbok, något som beror på att hon ger en övergripande beskrivning när det 

gäller Tolkien och dennes fantasy. Hon refererar även till andra författare som 

skrivit om Tolkien och dennes litterära produktion och ändå ska sägas att hon 

har med många egna idéer beträffande Tolkiens författarskap och dennes sätt 

att skapa sin fantastiska, mytologiska värld. Flieger är dessutom själv professor 

i engelska vid Marylands Universitet. Om någon skulle vilja studera Tolkien 

och dennes produktion vidare är det en bok jag rekommenderar och Fliegers 

litteraturlista kan användas som rekommendation till vidare läsning. 

     An Experiment with Time från 1927 av John William Dunne är en studie 

som används för att visa olika sätt att betrakta tid i handlingen. I uppsatsen 

finns dennes olika tidsaspekter gestaltade i Tolkiens berättarteknik. Denna bok 

används för att visa det intrikata betraktelse mönster som författaren applicerar 

på berättelsen om ringen. 

    I The Road to Middle-earth från 1992 av Tom Shippey berättas om hur 

Tolkien skapade sin värld och han drar många paralleller till Tolkiens verk än 

de allra tydligaste. Han skriver exempelvis om författarens inspirationskällor 

som härör från en äldre tid och knyter därmed stora delar av textens ursprung 

närmare Norden. Liksom Hein fokuserar han på Tolkiens tillvägagångssätt att 

skapa sin berättelse om Middle-earth fast i dennes fall är det bland andra 

skapandet ur nordeuropeiska källor som studeras. En av dessa källor kommer 

från legenden om kung Arthur och därför finns även ridderliga gestalter i 

Tolkiens bok.   

     Mythmaker J. R. R. Tolkien från 1998 av Anne E. Neimark är en biografisk 

bok om Tolkiens väg till författarskap och professur. Denna enkla biografi 

över Tolkiens liv ger en tydlig bild av hur det var att leva i den tid i vilken 

Tolkien växte upp. Även Neimark skriver om hur Tolkien skapade sitt Middle-

earth fast också om vilka förhållande som rådde under tiden när han skrev sin 

bok.  

     I Narrative Fiction, Contemporary Poetics från 1999 av Shlomith 

Rimmon-Kenan beskrivs i kapitel fyra hur tid används när det gäller 

berättarteknik. Här använder jag mig bl.a. av Gerard Genettes tidstermer som 

återges i Rimmon-Kenan bok. En bok om berättarteknik förefaller vara ett 

naturligt val i en berättarteknisk studie. 
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     En elektronisk uppslagsbok om myter och legender finns på Dalarnas 

Högskolebiblioteks hemsida. Den använder jag mig av för att visa var vissa 

folkslag och varelser i Middle-earth har sitt ursprung. 

     The reckoning of time in Valinor and Middle-earth throughout the ages av 

Lalaith andreas.moehn@wiesbaden.netsurf.de1 använder jag för att 

redaktionen på nättidningen Tolkiens Arda rekommenderade den. Denna text 

innehåller en presentation av tiden i Valinor, vilken tillhör Middle-earths 

förhistoriska tid. Information om denna tid är mycket viktig för mig eftersom 

den även visar siffror på hur de olika folkslagens tid ska tolkas.      

 

2 Analys 

     …That name even you hobbits have heard of, like a shadow on the 

boarders of old stories. Always after a defeat and a respite, the Shadow takes 

another shape and grows again.’ ‘I wish it need not have happened in my 

time,’ said Frodo. ‘So do I,’ said Gandalf, ‘and so do all who live to see such 

times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do 

with the time that is given to us. And already, Frodo, our time is beginning to 

look black…2

     Gandalf talar om Sauron och hotet mot Shire, Frodo och hela Middle-earth. 

Vi får en hänvisning till nuets anknytning till det förflutna och vi får också veta 

att det är fråga om en repetition, ett återupprepat händelseförlopp, något som 

ofta används berättartekniskt enligt Shlomith Rimmon-Kenan. Det är inte 

heller bara en tillfällig upprepning utan ett ständigt återkommande mönster av 

händelser i förfluten tid 3. Citatet visar också hur Gandalf uppfattar tiden i 

handlingen. Mycket av dennes tidsuppfattning handlar om brådska då han 

utför sitt uppdrag mot klockan och ondskan. Gandalfs replik indikerar också 

att skeendet och den mörka tiden är förutsägbar då Gandalf sett liknande 

mönster i det förflutna. För att den onda tiden inte ska få växa i sitt gamla 

mönster måste den brytas. Detta vet Gandalf eftersom han tillhör de vise och 

han vet som sagt mycket om hur ondskan tidigare har härjat i världen. Han vet 

att det är allvar och att något måste göras snabbt fast han inser att han inte kan 

                                                 
1 http://people.mainz.netsurf.de/~lalaith/Tolkien/Time.html 
2 John Reuel Ronald Tolkien, Fellowship of the Ring. London, 2001, s. 67 
3 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction, Contemporary Poetics. London, 1999, s. 45 
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göra detta ensam, det är inte hans uppgift att bära ringen. Gandalf vet att han 

har för stor makt för denna uppgift och att han genom ringen skulle få en 

förödande kraft. Det han kan göra är att vara Frodos rådgivare och vägvisare 

under resan, en farlig resa som kräver pålitliga färdkamrater. Det är här som de 

olika medlemmarna i brödraskapet kommer in i handlingen. De ska 

tillsammans försöka bekämpa det onda. Frodos och hobernas öde är 

förutbestämt eftersom Frodo bär på Saurons ring vars kraft på sin rättmätige 

ägares finger skulle kunna ödelägga tillvaron för alla i hela Middle-earth. Därför 

måste ringen förstöras och eftersom dess öde angår många individer i Middle-

earth får Frodo hjälp från representanter för andra folkslag.  

      Frodos personliga öde som ringbärare är förutbestämt eftersom ringen 

kom till honom frivilligt och därför att historien sedan upprepar sig. Det går 

inte att enbart förklara detta faktum med att Frodo fick ringen av sin släkting 

Bilbo. Det var nämligen så att ringen lämnade Bilbo när ondskan började röra 

på sig igen i världen. Ringen uppfattade detta och tiden var inne att snärja en 

ny bärare. Denna gång var det Frodo som skulle bli ringbärare. Detta val styrs 

av många makter både onda och goda. Ringen försöker återvända till sin rätte 

herre.   

     I övrigt genomsyras hela Middle-earth av olika tider och tidsuppfattningar. 

De olika folkslagen har sin respektive tidsuppfattning och därför vidgas också 

läsarens uppfattning om handlingens tid. Det riktigt intressanta är att 

undersöka hur dessa tidsuppfattningar ser ut, varifrån denna uppfattning 

kommer och hur författaren lyckas förmedla detta tidsmönster till läsaren 

berättartekniskt. Denna uppsats kommer till en stor del att präglas av 

respektive folkslags historia. I min undersökning av de olika tidsbegreppen och 

tidsuppfattningarna i Fellowship of the Ring utgår jag främst från 

medlemmarna i ringens brödraskap samt det folkslag respektive medlem 

tillhör. Därför blir det också aktuellt att i min undersökning ta stor hänsyn till 

den tid som respektive folkslag härstammar från. 

     Tiden i Tolkiens Fellowship of the Ring kan tyckas vara en enda röra av 

olika tider och personer. Detta är i själva verket en ytterst välplanerad skapelse 

av en författare som visste vad han gjorde. Vid en närmare undersökning av 

hur olika tider och namn hänger ihop och varifrån dessa härstammar upptäcker 

läsaren att denna bok är en riktig tidsmaskin. I bokens handling löper de olika 
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folkens tidsaxlar framåt sida vid sida i långsammare eller snabbare takt och 

ibland får läsaren en känsla av att tiden stannar eller befinner sig i ett tomrum. 

Personerna i berättelsen kan få en känsla av att tiden går bakåt. Med sin 

ringberättelse ger Tolkien en ny dimension till uttrycket Ur led är tiden, fast är 

den verkligen det?  

     Händelserna utspelas i Tolkiens fantasivärld Middle-earth. Vistelsen i 

Middle-earths olika länder är något som påverkar de olika folkslagens 

upplevelse av tid. Vad som är riktigt intressant i denna berättelse är att det inte 

existerar någon egentlig konstant tid. I den mån en sådan existerar så rubbas 

även denna eftersom världen precis är på väg att förändras. 

 

3 Olika tidsuppfattningar 

     Time, as Tolkien envisioned it, was not a simple forward progression but a 

complex field of experience to which dream, past, present and future, a field of 

experience to which dream memory, and language all gave access4.  

     I Fellowship of the Ring framgår hur komplex Tolkiens sagotid verkligen är.       
     När John Ronald Reuel Tolkien skapade ringens värld och dess historia 

skapade han m.a.o. ett invecklat tidsmönster: en tidsmaskin och en tillbakablick 

i en historia som vi känner igen och/eller har hört talas om. Med tidsmaskin 

menar jag att författaren själv ger sig ut på en resa i Fellowship of the Rings väl 

utvecklade system av olika tid och på denna resa tar han också med sig läsaren. 

Med Tolkiens berättarteknik guidas läsaren genom Middle-earth. Jag uppfattar 

det som att både författare och läsare befinner sig i denna tidsmaskin. 

Författaren går på tolkienskt manér balansgång mellan historien (legender, 

myter, historia) och fantasin (fantasy) och gör en väv av dessa båda vilket kom 

att resultera i Lord of the Rings. Handlingen är inspirerad av historien, Tolkiens 

eget liv och funderingar samt mycket fantasi indikerar Flieger. Han lär också 

enligt Flieger ha sagt följande.  

     Fairy-stories open a door on Other Time, and if we pass through, though 

only for a moment, we stand outside Time itself, maybe 5.  

                                                 
4 Verlyn Flieger, A question of time: J. R. R. Tolkien´s Road to Faërie. Kent, Ohio, 1997, s. 
5 
5 Flieger, 1997, s. 2 
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     Tolkien klev m.a.o. in i en annan tid när han skrev Fellowship of the Ring, 

nämligen sitt Middle-earth6. Dessutom är en annan viktig inspirationskälla den 

nordeuropeiska mytologin med sina medeltida berättelser om höviska riddare, 

sköna damer och onda varelser som måste bekämpas. Bland dessa kan nämnas 

Beowulf, Eddorna, Völuspa, Riddarna av runda bordet m.fl.7   

     Tolkiens ringberättelse skulle komma att innehålla mycket tid: nutid, 

framtid, historisk tid samt olika tid för olika folkslags uppfattning om tiden. 

Understrykas bör att denna värld inte genast var komplett och färdig utan att 

den utvecklades under många års ansträngningar8. 

     Det går att urskilja vissa grunddrag när det handlar om nutid, förfluten tid 

eller framtid i Fellowship of the Ring. Nutid innebär att läsaren får följa en eller 

flera personer som fokuseras i handlingen. Landskapen kan också behandlas ur 

denna tidsaspekt. Närheten till Middle-earths miljöer eller dess individer 

upplevs som något läsaren känner igen och därmed upplever en känsla av att 

vara delaktig i handlingens tid. Förfluten tid innebär att läsaren får uppleva en 

historisk bakgrund genom att någon av personerna i handlingen minns en 

händelse som ligger bakåt i tiden, eller genom att en händelse upprepas som 

kan associeras med händelser i äldre tid. Denna individ kan vara förknippad 

med en miljö som skapar en känsla av svunnen tid. När det gäller detta 

tidsperspektiv i FOTR måste Silmarillion läsas för att läsaren ska förstå 

Middle-earths historia och hur allting började. Det är även av stor vikt att veta 

en del om Bilbos äventyr innan Frodo fick ringen därför att många paralleller 

dras mellan Frodos och Bilbos färd. Framtid är av stor vikt i FOTR som vi 

kommer att förstå av personernas tidsuppfattning längre fram. Framtid och 

dåtid kan tyckas nära förbundna. Mellan dessa båda storheter finns både 

konflikt och försonande i handlingen. Å ena sidan kan råd från erfarna och visa 

personer användas i framtiden och erfarenhet har också gjort en del av 

framtidens personer klokare, å andra sidan fungerar inte alla dessa goda råd då 

världen och dess förutsättningar förändras.  

     Annika Johansson skriver följande om Tolkiens skapande. Hela 

världskonstruerandet roade Tolkien, detta att bygga upp länder och miljöer, 

                                                 
6 Flieger, 1997, s. 2 
7 Ur elektronisk uppslagsbok om myter och legender på Högskolan Dalarnas bibliotek 
8 Flieger, 1997, s. 6 
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folkslag, mytologier och historisk bakgrund 9. Lord of the Rings möjliggjordes 

genom att han skapade mycket av sådant som redan fanns och lade ner så 

mycket tid i detta projekt att produkten följaktligen blev den populära skapelse 

som den har varit från utgivningsåret till idag. 

     Tidens flod antas ofta av nutidsmänniskan gå i en riktning enligt Rimmon-

Kenan 10. Detta tycks också stämma i Tolkiens välkända sång i Fellowship of 

the Ring. 

 
    The Road goes ever on and on 

     Down from the door where it began. 

     Now far ahead the Road has gone, 

     And I must follow, if I can, 

     Pursuing it with eager feet, 

     Until it joins some larger way 

     Where many paths and errands meet 

     And whither then ? I cannot say. 11

 

     Tiden flyter framåt och tiden går lättare att mäta om den går att passa in i 

ett bestämt mönster, skriver Shlomith Rimmon-Kenan, eftersom det finns 

olika tid. Enligt henne kan berättande tid beskrivas efter hur ordningen 

förhåller sig mellan text och berättelse. Kronologins flytande form är ett sätt att 

klassificera tid. Tolkien tenderar att använda en grundläggande kronologi även 

om han gör många utsvävningar från denna, tidsmässiga utsvävningar vars 

mönster också är möjliga att studera. Rimmon-Kenan beskriver hur tiden kan 

studeras och att den kan delas in i kategorier med underkategorier (enligt 

Gérard Genette) och detta tillvägagångssätt verkar vara logiskt att ha som 

riktmärke i detta fall, eftersom alla huvudkategorier som Rimmon-Kenan 

nämner också finns i tiden i Fellowship of the Ring. Den första kategorin är 

ordningen som undersöker om det är fråga om dåtid, nutid eller framtid. Inom 

denna kategori studeras analepser som berättar om något som har hänt och 

prolepser som förutser någon händelse framåt i tiden. Den andra kategorin talar 

om hur förhållandet är mellan text och handling. Inom kategorin studeras 

                                                 
9 Annika Johansson, Världar av ljus, världar av mörker. Fantasy & skräcklitteratur, Lund, 
2000, s. 93 
10 Rimmon-Kenan, 1999, s. 44 
11 Tolkien, 2001, s. 47 
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ellipser där en närmast obefintlig text skall förklara ett längre skeende, 

beskrivande paus där förhållandet är det omvända och en längre text skall 

förklara ett kort skeende. I en sammanfattning återges det viktigaste i en text 

och i en scen sammanfaller handlingstid och texttid. Den tredje kategorin är 

frekvens som studerar antalet gånger en händelse berättas i förhållande till antal 

gånger händelsen verkligen inträffar i boken. Denna kategori indelas i 

singulativ vari en händelse nämns en gång, repetitiv som upprepar en händelse 

flera gånger och iterativ som endast återger ett upprepat händelseförlopp en 

gång12. Dessa kategorier tycks vara möjliga att tillämpa vare sig det handlar om 

verklig eller fantastisk tid.                

 

3:1 Verklig tid 

     Shlomith Rimmon-Kenan skriver i Narrative Fiction… att människor styrs 

av tid och att de också kan uppfatta den. Hon påpekar också att vår 

tidsuppfattning följer ett visst naturligt mönster som har att göra med hur 

mönstret i vår vardag ser ut. Vi har t.ex. fyra årstider och dag som följer på 

natt, som följer på dag osv.13. Detta mönster märks tydligt genom hela 

Fellowship of the Ring, även om marginella skillnader mellan de olika folken 

förekommer. I Shire lever hoberna t.ex. ett normalt hobiskt vardagsliv14. Frodo 

själv levde ett idylliskt liv i det lugna och vackra Shire innan han fick ringen av 

Bilbo, på samma sätt som Bilbo hade gjort innan Gandalf kom och drog ut 

honom på en händelserik och oförglömlig resa 15. När Gandalf börjar diskutera 

ringen med Frodo, påpeka att denna inte kan stanna i Shire och förbereder 

honom för hans resa är detta en upprepad handling från Bilbos resa 16. I och 

med att ringen kommer till Frodo är också hans framtid till en viss del 

predestinerad, berättartekniskt förbereds läsaren på det som komma skall. Här 

är ödet och tiden nära sammanlänkad, eftersom ödet tycks styra framtiden. 

     Vidare nämns i Verlyn Fliegers bok Tolkiens konstaterande att vi ärver vårt 

språk, historia, myter och legender 17. Ett sådant resonemang för lätt tanken 

                                                 
12 Ur Rimmon-Kenan från 1999 med början på s. 44 
13 Rimmon-Kenan, 1999, s. 53 
14 Tolkien, 2001, s. 27f  
15 Tolkien, 2001, s. 42, s. 52 
16 Tolkien, 2001, s. 67 
17 Flieger, 1997, s. 3f 
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vidare till psykologins termer; till arv och miljö. Varför fick Frodo ringen? Jo, 

därför att han var lämpad genom sitt arv och sin miljö. Men också p.g.a. den 

tid hans släkt hade levt i och p.g.a. den tid han levde i. Hoberna drevs inte av 

samma maktlystnad och längtan efter storhet som människorna. Shire var 

därför en lugn och fredlig plats. Därför kunde någon ”annan makt” anta att 

Saurons motståndare kunde finnas där. 

     Tolkiens egen tid märks i berättelsen, även om ingen parallell ska läsas in 

när det gäller personerna i boken och personer ur den värld i vilken Tolkien 

levde och verkade. Det var inte Tolkiens avsikt att göra verkliga personporträtt 

i sagoform. Det var snarare klimatet i Tolkiens egen tid med de två 

världskrigen som återspeglades i verket. Spänningen och oron som uttrycks i 

kampen mellan ont och gott. Även ljusare inslag från Tolkiens egen verklighet 

finns med i hans böcker18. Han skrev helt enkelt en saga som kunde fungera 

som tröst i en orolig tid och det intressanta är att Tolkien fortfarande efter alla 

dessa år blir läst och förstådd. Detta skulle jag vilja tolka som att Lord of the 

Rings är tidlös. Lord of the Rings upplevs som logisk p.g.a. att den dels 

refererar till något som liknar en tid de flesta människor anser sig veta något 

om, dels är  fylld av personer som på ett plan lever i en tid som skulle kunna 

vara den tid i vilken våra äldre mor eller farföräldrar levde.  

     Nordeuropeisk medeltid och fornnordisk dikt var något som Tolkien 

behärskade och använde även om han satte språket i första rummet. Denne 

man studerade inte bara engelska utan också keltiska och anglosaxiska som har 

ett betydligt äldre ursprung 19. 

     Inspirationskällorna till Tolkiens egna berättelser var som jag tidigare nämnt 

många, och han hämtade många grundidéer ur legender och myter. Han har 

influerats av gammal isländska, finska, keltiska 20 samt till detta hämtat stoff 

från historien om kung Arthur 21 samt från finska Kalevala 22. Johansson och 

Shippey konstaterar att de gamla legenderna om kung Arthur var en av 

Tolkiens inspirationskällor en inspirerande ridderlig legend Tolkien inte är 

ensam om att använda material från, för dessa legender finner vi även i andra 

sammanhang där det handlar om en förgången tid med mystisk och mytisk 
                                                 
18 Flieger, 1997, s. 6f 
19 Johansson, 2000, s. 93 
20 Tom Shippey, The Road to Middle-earth. London, 1992, s. 10 
21 Shippey, 1992, s. 23 
22 Shippey, 1992, s. 27 
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anstrykning 23. De nobla, medeltida riddarna kan spåras till denna tid och dessa 

karaktärer finns även i Fellowship of the Ring. Aragorn är ett bra exempel på 

hövisk karaktär vilket förstärker intrycket av att historien utspelas i en 

längesedan förgången tid. En annan inspirationskälla när det gällde att skapa 

Middle-earth är Beowulf skriver Tom Shippey 24. Genom att binda sitt verk till 

kända legender och även använda andra element får läsaren en känsla av 

igenkännande i Tolkiens värld redan från början, något som torde bidra till att 

berättelsen känns trovärdig trots de fantastiska inslagen.  

     För övrigt är verklig tid det vi förnimmer bäst när vardagskänslan är som 

tydligast i Fellowship of the Ring. Exempel på detta är när de äter, sover, 

vandrar och gör sådana saker som människor i det verkliga livet skulle kunna 

göra.  

     Det skulle vara omöjligt att dra en klinisk gräns mellan verklig och fantastisk 

tid i denna berättelse eftersom gränsen mellan dessa tider är ganska suddig och 

att de ibland överlappar och sammanblandas. Även detta fenomen är en viktig 

ståndpunkt, denna korsning av verklig tid och fantastisk tid kan få det 

fantastiska att verka verkligt och logiskt sammansatt.         

 

3:2 Fantastisk tid 

     Fantastisk tid utmärks i handlingen av att läsaren eller personerna i boken 

kliver in i en värld som på något sätt verkar främmande jämfört med 

huvudpersonernas vardag. Detta brukar märkas på något sätt i 

huvudpersonernas medvetande och författaren använder olika tecken för att 

markera vilken sorts tid som åsyftas. Magi och annorlunda varelser är en viktig 

ingrediens i den fantastiska tiden. 

     Fellowship of the Ring inleds exempelvis med Bilbos födelsedagsfest där 

sagolika, ja magiska fyrverkerier är en höjdpunkt, vilket samtidigt är en 

tillbakablick då den börjar med syftningar på Bilbo som redan har gjort en 

farlig och händelserik resa med drakar och en magisk ring inte minst 25. När 

Frodo sedan får ringen av Bilbo kan den äventyrliga resan börja igen men först 

efter många allvarliga förmaningar, tillbakablickar, råd och varningar från 

                                                 
23 Johansson, 2000, s. 75 
24 Shippey, 1992, s. 3f 
25 Tolkien, 2001, s. 27 f 
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trollkarlen Gandalf 26. Denna berättartekniska kronologi avviker från det 

kronologiska tidsmönster som Rimmon-Kenan beskriver 27. Visserligen 

kommer Bilbos födelsedagsfest först och sedan inträffar den händelse som 

leder till att Frodo får ringen och ödets lott faller på honom; men handlingens 

kronologi är mer komplicerad än så. Tillbakablicken innehåller förfluten tid 

och denna tid rubbar ofta det tillsynes kronologiska händelseförloppet genom 

hela boken. Detta markeras vanligen genom en gammal sång eller en berättelse 

och ibland får tillbakablicken läsas mellan raderna. För den som har läst de 

böcker som har med Middle-earths äldre tider att göra framstår dessa 

tillbakablickar som mycket tydliga markeringar att det handlar om förfluten tid.   

     I Fellowship of the Ring finns fler element förutom det att laborera på olika 

sätt med tiden som är typiskt för fantasy. Jag använder ordet fantasy i 

betydelsen fantastisk och min idé om Tolkiens fantasy påminner mycket om 

den high fantasy som Johansson beskriver 28.  Hon menar att det finns två 

olika sorters fantasy och här väljer jag att förklara den fantasy som Johansson 

hävdar att Tolkien tillhör. Med detta uttryck menar hon olika världar som 

existerar sida vid sida. Dessa världar är magiska men också moraliska. De 

innehåller alltid äventyr och färderna eller uppdragen som karaktärerna företar 

utvecklar personernas medvetande 29. Denna parallella existens av olika världar, 

eller uppfattning av olika världar märks inte minst i tid och i personernas 

respektive tidsuppfattning. Detta författartekniska grepp antas medföra en 

större frihet att laborera med tiden än en författare som inte skriver om 

fantasins världar.  

     Det fantastiska omfattar också vad vi kan kalla enkel och förstärkt 

tidsuppfattning. Detta grepp kan också användas då det gäller verklig tid. 

Tolkien använder den för att förstärka det fantastiska och/eller göra det 

fantastiska verkligare. Idén torde ha vaknat då författarna Tolkien och C. S. 

Lewis läste tänkaren J. W. Dunne och anammade dennes idé med det repitativa 

tidstänkandet. Flieger berättar att Tolkien t.o.m. skrivit kommentarer till 

Dunnes experiment om tid. Experimentet gick ut på att den som betraktar 

något direkt ligger nära detta i tid och får en enkel syn på det personen ser 

                                                 
26 Tolkien, 2001, s. 81ff 
27 Rimmon-Kenan, 1999, s. 43 
28 Johansson, 2000, s. 93 
29 Johansson, 2000, s. 93 
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(även kallat tid ett). Om någon iakttar en person som iakttar något ser denne 

person mer än den förste och får också en mer övergripande syn (även kallat 

tid två) 30. I Fellowship of the Ring finns många exempel på detta då många 

saker nämns fler gånger på ett likadant eller nästan likadant sätt. Många 

händelser i boken har sitt ursprung i Silmarillion varför de utgör naturliga 

repetitioner. En repetition av fantastiska element gör att det fantastiska 

förstärks. Paralleller till Silmarillion – d.v.s. Middle-earths historia – kan bilda 

sådana fantastiska repetitioner.  

     Tolkien laborerar rejält med tiden och denna tid formar också ett mönster, 

som inte stannar vid tillbakablicken beträffande Bilbos resa kontra Frodos 

framtida resa. Historien om Frodos framtida resa är mer komplicerad än 

Bilbos, på grund av att förväntningarna styrks p.g.a. denna andra resa. På ett 

rent handlingsmässigt plan är Frodo ansvarig för hela Middle-earths framtid, 

något som går upp för honom allt mer och som också märks i Lórien. I denna 

forna värld fanns mycket ondska och eftersom denna ondska har vaknat igen 

och Frodo har ringen, så är alla folkslags öden dessutom beroende av om 

Frodo ska lyckas med sitt uppdrag eller inte. Oavsett om läsaren uppfattar 

denna växling i handlingens tid, använder författaren i alla fall detta grepp för 

att binda samman de böcker som har anknytning till Härskarringen. Därför 

understryker jag att läsaren nödvändigtvis måste läsa alla dessa böcker för att 

förstå sammanhanget med historien och de senare skeendena. Denna 

kompletterande läsning till Lord of the Rings förespråkas också av Rolland 

Hein 31. 

     När det gäller gudomlig tid i själva verken skapade Tolkien en värld av 

myter, i vilken Shire och dess hober var av verkligare art, medan Silmarillion 

är en tillbakablick på den uråldriga tid då gudarna gick på jorden, vars berättelse 

också påminner om skapelseberättelsen något som Hein indikerar i sin bok om 

kristen mytologi i olika författarskap 32. Beträffande gudarna i Silmarillion 

påpekar Hein att sådana visserligen finns men att de inte har mycket kraft i 

Middle-earth om vi jämför med Lord of the Rings 33. Däremot påpekar Hein 

                                                 
30 Flieger, 1997, s. 46f: i vilken hon hänvisar till John. William. Dunne’s An Experiment 
with Time. London, 1927.  
31 Rolland Hein, Christian Mythmaker. Chicago, 2002, s. 185 
32 Hein, 2002, s. 182 
33 Tolkien, 2001, s. 173 
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att ont och gott följer ett cykliskt mönster både i Tolkiens Silmarillion och 

Lord of the Rings. Det mönster han menar att man kan följa är att när en 

ondska har övervunnits, kommer snart en ny 34. I Middle-earth finns ondska 

som aldrig sover, påpekar Hein. Den existerar i mer eller mindre proportioner. 

De goda måste ständigt vara på sin vakt och mot ondskan för att inte förgöras 

eller snärjas. Därför är det viktigt att kunna återförenas i det godas tecken, 

indikerar Hein och tillägger också att Bibeln har liknande teman av 

återförening i de godas tjänst 35. Det handlar om en god och en ond tid som 

härskar sida vid sida. I detta kan läsaren också känna igen sig, i livets upp och 

nedgångar. Ändå är detta bekanta inslag av kristna element och strid mellan ont 

och gott främst fantastiskt för Silmarillion genomsyras av moraliska inslag och 

straffen för moraliska felsteg är hårda, i synnerhet mot Galadriels släkt. Ändå 

blir en återförening möjlig mellan just hennes alvsläkt och dvärgarnas släkt 

senare i Fellowship of the Ring36.  

     När det gäller återförening i den goda tidens anda i Fellowship of the Ring, 

finns fler exempel. Ett är när sällskapet efter en tuff tid når Rivendell och 

Frodo efter sin medvetslöshet får återse Gandalf 37 och Bilbo 38 och de andra. 

Ett annat är när brödraskapet bildas vilket är en symbolisk förening mellan 

olika folkslag 39. Detta betyder alltså att folket i brödraskapet samt de folk de 

tillhör som befinner sig på de godas sida kan förenas när onda tider står för 

dörren. Detta är något som några av dessa folkslag har gjort i det förflutna, då 

olika folk också har förenats mot en gemensam fiende. De goda har alltid 

lyckats bäst när de har kämpat sida vid sida. Vid några tillfällen har ondskan 

splittrat de goda och detta har även resulterat i inbördes strider vilket ondskan; 

Morgoth eller Sauron alltid lyckats utnyttja 40.  

     Ondskan leder till missförstånd och den finns i hög grad både i Silmarillion 

och i Fellowship of the Ring. En stor del av Saurons makt och ondska finns i 

ringen och vid Elronds råd försöker ondskan genom ringen få övertaget och 

                                                 
34 Hein, 2002, s. 190 
35 Hein, 2002, s. 191 
36 Tolkien, 2001, s. 465f 
37 Tolkien, 2001, s. 287 
38 Tolkien, 2001, s. 302 
39 Tolkien, 2001, s. 362 
40 Tolkien, 1979, s. 125, 2001, s. 525 
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börjar splittra brödraskapet redan innan de bestämt vem som ska bära ringen. I 

detta fall agerar ondskan på plats genom ringen 41.  

     Hein påstår att ringen bär på en symbolisk kraft som är av två slag: moralisk 

och mytisk 42. Tydligt är att ringen fungerar som en symbol: främst för det 

onda men även som pådrivare för det goda. Samtidigt som Sauron vill ha krig 

och mörker så finns det goda som faktiskt har en chans att på ett eller annat 

sätt besegra honom om de inte låter sig luras vilket är fallet då Boromir faller 

för ringens dragningskraft. Egentligen är Boromir inte elak men han inser inte 

att han inte är stark nog att motstå ringens onda krafter. Frodo utmanas av 

ringen, eftersom han får se vad som väntar när han tar på sig ringen. Frodo har 

inget annat val än att fly, för han är inte bara ringbärare, han bär dessutom på 

ondskan i nutid samt på dess potentiella framtid och på ondskans förflutna. 

Ringen drar och sliter i honom, fast det finns också andra, goda krafter som 

hjälper honom i det fördolda. I Lothlórien märks den fantastiska tid särskilt 

tydligt i folkens medvetande (se kapitlen om hoberna).   

     Är det någon som står utanför sin egen tid i Fellowship of the Ring så är det 

Frodo, när han tar på sig ringen, något som jag ska återvända till i kapitlet om 

Frodo. Det är när personerna i handlingen förnimmer något som vi mest 

känner av den fantastiska tiden. Det finns många element i boken som hjälper 

till att intensifiera fantasikänslan. Ringen är ett sådant, Sauron, svarta ryttarna, 

de talande träden, de olika krafterna, dvärgarna, hoberna alverna, orcherna är 

andra viktiga fantastiska inslag. Det finns också världar som är mer eller mindre 

fantastiska och där tiden tycks ha stannat; i Lothlórien, Rivendell, Bombadills 

hus och Gamla skogen.     

  

4 Folken 

     I Fellowship of the Ring finns många personer och varelser, varav en del 

känns mer verkliga och andra mer fantastiska. Även om andra individer och 

folkslag kommer att förekomma i min undersökning är det främst 

representanterna ur brödraskapet som kommer att få statuera exempel för 

respektive folkslag och deras tidsuppfattning i min undersökning. 

                                                 
41 Tolkien, 1954, s. 350f 
42 Hein, 2002, s. 195 
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     De folkslag som ingår i brödraskapet träffas för första gången samtidigt i 

Elronds hus, i alvlandet Rivendell. Där bestäms vilka som ska ingå i ringens 

brödraskap, d.v.s. vilka som ska följa Frodo. 
      
    The Company of the Ring shall be Nine; and the Nine Walkers shall be set against the Nine 

riders that are evil. With you and your faithful servant, Gandalf will go; for this shall be his 

great task, and maybe the end of his labours.   For the rest, they represent the other Free 

Peoples of the World: Elves, Dwarves, and Men. 43       

 

     För övrigt följer hoberna Sam, Merry och Pippin med enligt Frodos och sin 

egen önskan 44. Siffran nio används här symboliskt eftersom antalet 

färdkamrater (goda) bestäms efter antalet ryttare (onda).  Här får de olika 

folkslagen egna delar i detta kapitel, fast några får ingå under samma punkt.  

      

    om fantasyn till sin natur ofta är kollektiv – det är många personers interaktion som för 

handlingen framåt – är skräcken för det mesta individcentrerad. 45

 

 

4:1 Gandalf, de vise och Middle-earth 
     Gandalf som även kallas Mithrandir är en maia 46 .Han tillhör mer 

temporärt ett stort och mäktigt folk som hör till de visaste i ringens värld. 

Maiar kan ”dö”; de återuppstår också. Gandalf kämpar målmedvetet för det 

goda och bekämpar det onda. Maiar härstammar från den äldre tiden och vet 

mycket om vilken förödande verkan ondskan kan ha för det folk och för den 

natur som drabbas av ondskans tjänare. För ondskan i ringens värld har en viss 

förmåga att snärja och förgöra genuint goda och den har som mål att förstöra 

allt gott. Därför skall jag nämna något om bakgrunden till den ondska som 

Gandalf bekämpar. För ondskans rötter har verkligen med förgången tid att 

göra. Gandalf har ingen egentlig hemort, han är den som kommer och går som 

han vill. Han är där han behövs helt enkelt. Fast han gillar lugnet i Shire och 

han är dessutom insatt i läran om hoberna. Hela Middle-earth och världen 

                                                 
43 Tolkien, 2001, s. 362 
44 Tolkien, 2001, s. 361ff 
45 Johansson, 2000, s. 135 
46 Tolkien, 1979,  s. 33, s. 327 
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utanför är Gandalfs hem skulle man kunna säga 47 48. Gandalf ser både framåt 

(proleps) då han försöker avvärja ondskans härjningar och försöker hinna agera 

innan skadan är skedd. Han ser också bakåt (analeps) eftersom han minns vad 

ondskans tjänare har ställt till med tidigare. 

      Gandalf tillhör de vise och sin styrka hämtar han från sitt intellekt. Fast det 

är inte bara de goda som är intelligenta, utan även de onda. Det berättas i 

Silmarillion om att ondskan har funnits under en lång tid och att det i äldre tid 

fanns en ond vala, dvs. en av gudarna i ringens värld. Han hette Melkor och var 

avundsjuk på allt det goda som andra valar skapade. Denne Melkor gjorde så 

mycket ont att han inte fick behålla sitt namn, därför kom han att kallas 

Morgoth. Han hade också en tjänare som han snärjde och på samma sätt som 

han snärjde honom skulle den kraft han lade i en framtida ring (Härskarringen) 

komma att snärja alla som bar den. Han hette Sauron och utövade den 

hänsynslösa ondska som blev Gandalfs uppgift att förgöra 49. Det är därför 

Gandalf agerar så snabbt när han inser att hela Middle-earths existens är i fara. 

Detta är ett exempel på Rimmon-Kenans kategori frekvens, där en av 

underkategorierna är repetativ där en händelse berättas fler gånger. Det som 

upprepas här är ondskans härjningar. Tyvärr blir Gandalf fördröjd hos sin vän 

Saruman som dock blivit snärjd av Saurons ondska genom sin egen girighet 

efter maktringen. När Gandalf upptäcker sveket blir han fånge där i tid och 

rum, för trots att Gandalf är trollkarl blir han fånge och kan inte ta sig därifrån 

på egen hand 50. Han får också mäta sina krafter med andra ondskefulla 

varelser som när han ska slåss med en balrog, som är ett en eldvarelse från den 

gamla tiden. I denna strid får trollkarlen kämpa och de andra tror att han har 

dött eftersom han faller ner i skuggorna, vad de däremot inte vet är att den 

mäktige trollkarlen är indragen i en strid med det eldfängda odjuret från förr 51 

. Gandalfs absoluta storhet ligger främst i dennes vishet även om han har vissa 

magiska attribut. Dessutom måste han förlita sig på ringbäraren Frodo och 

brödraskapets sammanhållning när ringen ska förgöras.  

     Min slutsats när det gäller hur Gandalf uppfattar tiden är den att han å ena 

sidan har en magisk tid för att han ser och uppfattar mer än de andra i 
                                                 
47 Tolkien, 1979,  s. 327f 
48 Tolkien, 2001, s. 32, s. 74 
49 Tolkien 1979, s. 327ff 
50 Tolkien, 2001, s. 336–343 
51 Tolkien, 2001, s. 433ff 
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brödraskapet i egenskap av att tillhöra de vise och å andra sidan har han en 

sorts gemensam tidsuppfattning som han delar med de andra under vandringen 

med brödraskapet. Det gemensamma är att det för samtliga medlemmar att 

snabbt föra ringen framåt under vandringen. Boromir vill också föra ringen 

snabbt framåt och kämpar tappert tillsammans med de andra men misströstar 

för sitt egets folks skull och förstår inte varför de inte kan använda ringen för 

att rädda hans folk. Slutligen snärjs Boromir totalt av ringens ondska och det 

blir hans undergång. 

 

4:2 Legolas, alverna, Rivendell, Lórien och Mirkwood 
     Legolas tillhör alvsläktet och härstammar från den första tidsålderns 

förstfödda. Den största guden över hela Tolkiens ringvärld är Ilúvatar. Denne 

Ilúvatar skapade de förstfödda och de var alltså gudens barn. Det finns olika 

alvsläkten men det gemensamma namnet för alv är quenda. Alver är odödliga 

fast de kan dö om någon slår ihjäl dem eller om de själva tynar bort av sorg. 

För alverna flyter tiden i oändlighet samtidigt som den tycks stå still. De 

upplever tiden som evig eller till och med utdragen 52  53.  

     På grund av ondskans härjningar för länge sedan har många alver dömts till 

att sörja. Vid ett olyckligt slag i äldre tid dödade alverna varandra, något som 

gjorde valar med Manwë (en sorts valars överhuvud) i spetsen mycket 

förbittrade. Det var då de fick sitt sorgestraff. Eftersom valar inte kan dö är 

dödsbegreppet lite dunkelt för dem även om de sörjer när en dödlig dör. Om 

de dör själva kommer de till Mandos salar varifrån de dessutom kan få komma 

tillbaka. Fördelen för dem är att under deras långa livstid lär de sig att verkligen 

uppskatta det vackra 54  vilket också märks på Legolas. De älskar vacker natur 

och vacker sång eftersom detta tilltalar dem 55. Legolas själv är, som Elrond 

nämnde på rådet, alvkungen Thranduils son och de kommer från Norra 

Mörkmården där de lever i skogen 56. Det är även tydligt att Legolas trivs i 

Lórien, vilket syns på det svar Gimli får.  

 

                                                 
52 Tolkien, 1979, s. 43ff 
53 Tolkien, 2001, s. 404f 
54 Tolkien, 1979, s. 44f 
55 Tolkien, 2001, s. 392f 
56 Tolkien, 2001, s. 314 
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     …It is long since any of my own folk journeyed hither back to the land whence we 

wandered in ages long ago,’ said Legolas. ‘but we hear that Lórien is not yet deserted, for there 

is a secret power here that holds evil from the land…57

 

     Det tycks paradoxalt att alverna ska vara med i brödraskapet eftersom 

alverna ska resa iväg för att senare glömmas bort i och med att uppdraget 

slutförs fast alverna tycks finna sig i att alvernas tid i Middle-earth snart är över 
58  59. I Lórien bor den mycket mäktiga alvsläktingen Galadriel och där är 

tidsupplevelsen särskilt tydligt.  

 
    …but Legolas says that from an elvish viewpoint things are more complicated than that:  

’For the Elves the world moves, and it moves both very swift and very slow. Swift, because 

they themselves change little, and all else fleets by: it is a grief to them. Slow, because they do 

not count the running years, not for themselves. The passing seasons are but ripples ever 

repeated in the long long stream. 60

 

     Alverna upplever de fyra årstiderna på sitt sätt. Det som skiljer deras 

tideräkning från de andra folkens är att alvernas årstider är oändligt mycket 

längre. 61   

      Dvärgarna föddes senare än alverna och dessa båda folkslag skulle vara 

ovänner länge p.g.a. ondskans härjningar. Fast de var inte ovänner från början. 

 

4:3 Gimli, dvärgarna, gruvor och Moria 
     Gimli tillhör dvärgarnas släkte och de kallas även naugrim. De kom 

egentligen till för tidigt, innan alverna t.o.m. En vala som hette Aulë skapade 

stora delar av Middle-earth tyckte sedan att det var så tomt utan skapande 

varelser att han skapade dvärgarna. Han ville ha elever som han kunde lära i 

smide. Problemet var bara att han skapade dvärgarna utan den högste guden 

Ilúvatars vetskap. När denne såg vad som hänt blev han förskräckt och lite arg 

men dvärgarna fick leva på ett villkor: att de fick sova i gruvans mörker tills de 

förstfödda, dvs. alverna hade fötts. Hur som helst så adopterade Ilúvatar 

                                                 
57 Tolkien, 2001, s. 442f 
58 Hein, 2002, s. 205 
59 Tolkien, 2001, s. 480 
60 Tolkien, 2001, s. 404f 
61 http://people.mainz.netsurf.de/~lalaith/Tolkien/Time.html 
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dvärgarna 62. Om det nu beror på detta eller om det har med senare problem 

mellan alver och dvärgar, var i alla fall förhållandet mellan Gimli och Legolas 

mycket frostigt till en början. Fast deras vänskap växte under brödraskapets tid 

och detta markerar ett historiskt ögonblick: dvärgar och alver kunde umgås 

igen efter många år av totalt ointresse för varandras förehavanden 63.  

     Gimli är Glóins son, en av dvärgarna som färdades tillsammans med 

Bilbo64. Deras tidsuppfattning styrs av månen och de räknar tiden i månader. 65 

Gimli tar dagen som den kommer, för han har tid att göra det. Han har tid att 

ta det lugnt och det verkar som om detta faktum verkar ligga i de korta benen: 

han ska inte behöva jäkta. Dvärgar lever längre än människor men är inte 

odödliga 66.  

 

4:4 Aragorn, Boromir, människorna och Gondor 

     Dödliga är däremot människosläktet och Aragorn och Boromir kommer 

inte att leva i evighet åtminstone inte i Midgård eller Valinor. Deras öde känner 

endast Ilúvatar. De föddes senare än både alverna och dvärgarna, nämligen i 

första åldern. Världens gud Ilúvatar gav människorna en gåva och det var deras 

dödlighet 67.    

     Människornas tidsuppfattning utvecklas genom åren i Tolkiens värld och 

den som återges i Fellowship of the Ring liknar vår egen med sju dagar i veckan 

och årstider. Dessutom styrs deras tid av himlakropparnas rörelser. 68

     De upplever att tiderna står stilla i alvernas värld därför att deras tideräkning 

är en annan. Människorna har inte en evig tid på jorden och måste uträtta saker 

snabbt. Aragorn och Boromir är hjältemodiga likt riddare i den medeltida 

sagan. Deras svärd bär namn liksom medeltida sagoriddare gjorde. Höviskhet 

mot det motsatta könet var viktigt 69  70. Det var också den medeltida 

diktningen i den nordeuropeiska mytologin som bl.a. fascinerade Tolkien, 

vilket gjorde att han ville använda en del av detta stoff till att skapa i sin egna 

                                                 
62 Tolkien, 1979, s. 46f 
63 Tolkien, 2001, s. 465f 
64 Tolkien, 2001, s. 314 
65 http://people.mainz.netsurf.de/~lalaith/Tolkien/Time.html 
66 Tolkien 1979, s. 47 
67 Tolkien 1979, s. 44f, s. 111ff 
68 http://people.mainz.netsurf.de/~lalaith/Tolkien/Time.html 
69 Tolkien, 2001, s. 461f 
70 ur Elektonisk uppslagsbok om myter och legender på Högskolan Dalarnas bibliotek 
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fantastiska saga. Legenden om kung Arthur och de nordiska eddorna 

inspirerade Tolkiens och en del av legendernas karaktärer kan spåras i Tolkiens 

verk. Ett utmärkande drag var ridderligheten och de nobla hjältarna, en annan 

var den eviga kärleken som övervinner allt 71.  

     Aragorn härstammar från en kungaätt – de kungar som tillhörde folket 

dúnedain och som när deras kungariken förstördes och glömdes bort blev 

kringdrivande epitetförsedda utbygdsjägare – och älskar alven Arwen 72  73. Här 

är det fråga om kärlek över gränserna. Arwen väljer ett dödligt liv för sin 

Aragorns skull, för sin noble riddare 74. Det framgår inte om hon upplever 

människornas tideräkning på grund av detta val. På något plan måste hon 

nästan göra det, liksom Aragorn måste uppleva tidlösheten i hennes ålder. 

Aragorn kallas Strider när han lever som utbygdsjägare 75.  

     Boromir är liksom Aragorn av kunglig härkomst. Boromir är ingen 

utbygdsjägare, hans ätt har stannat i Gondor och hans far är rikshovmästare 

och styr i kungens frånvaro. När Boromir snärjs in i ondskans nät, bokstavligt 

talat, ser han Aragorn som en fiende som skall ta hans plats 76. Det är onda 

tider och Boromirs folk i Gondor är hårt ansatta, något som gör det lättare för 

ringens ondska att vända Boromir mot sina vänner i brödraskapet. Han 

förblindas av ringens inneboende makt och verkar inte förstå att han inte kan 

använda ringen för egna syften. Till slut kan han inte söka stöd hos de andra.  

     Aragorn är i landsflykt och oroas inte av oroligheterna på samma sätt, 

eftersom han är i de godas tjänst och vägrar att ge upp. Fast även Boromir är 

nobel som de medeltida idealen visas i legender och myter. 

     När han ska dö förstår han hur fel han handlade när han försökte ta ringen 

från Frodo. Förtvivlan och andra krafter drev honom 77. Den som låter 

ondskan härska i sina handlingar blir ett redskap i händerna på krafterna – goda 

eller onda. 

 

 

 

                                                 
71 ur Elektronisk uppslagsbok… 
72 Tolkien, 1979, s. 322ff 
73 Tolkien, 2001, s. 305 ff, s. 312 
74 Tolkien, 2001, s. 312f 
75 Tolkien, 2001, s. 305ff 
76 Tolkien, 2001, s. 323f 
77 Tolkien, 2001, s. 325 
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     4:5 Frodo, hoberna och Shire 

     Frodo är den viktiga ringbäraren. Han är hob – en s.k. halvling, eftersom 

de är hälften så stora som människorna 78. Frodo får ofta olika slags 

förnimmelser av tiden eftersom han bär ringen vars material bär på Saurons 

makt och ondska. Ringens vilja drar honom med sig, tynger honom och han 

måste slåss för att inte falla eller ge efter för ringen. 

     Hobernas tidsuppfattning påminner till viss del om människorna eftersom 

de också har sju dagar i veckan.79 Frodo delar i grunden sin tidsuppfattning 

med de andra hoberna som går att jämföra med den medeltida, som i likhet 

med vår Bondepraktikan är beroende av väder det vill säga utgår från 

årstiderna och element som sol, måne och stjärnor. Detta var även viktiga 

element under medeltiden, då det gällde att räkna ut tiden av ekonomiska skäl 
80 . Ändå påminner inte Shire enbart om medeltiden utan dessutom om det 

småborgerliga engelska samhället under den viktorianska tiden. Folket är 

relativt välbärgat, en del mer än andra som Bilbo, sedermera Frodo. De bor i 

sina egna hus i det lilla Shire och ger en mer borgerlig bild av tillvaron än ett 

äkta medeltida bondesamhälle skulle göra 81. 

     Ändå är det denna uppdiktade äldre tid som ter sig som en guldålder för 

alverna, dvärgarna och människorna. För de personer som vurmar för det 

gamla. De är för ett fredligt Númenor och för ett fredligt Gondor 

(människorna). Guldålder för folket i Shire är den idylliska tiden i Shire. 

Läsaren kan se att det viktorianska krockar med den Äldre tiden i och med att 

äldre tiders folk blir kända och högst aktuella för hoberna i och med Bilbos 

och senare Frodos äventyr. Tilläggas bör att medeltiden även fascinerade de 

som levde under den viktorianska tiden.     

     Hobernas historia är ganska ung eftersom deras släkte blev till först i slutet 

av andra tidsåldern82. Hoberna levde i sitt älskade Shire och gjorde endast 

kortare utflykter innan Gandalf kom och gav Bilbo en spark ut genom dörren 

och sedan började äventyrens tid för Bagginssläkten83. Dennes vän, Samwise 

                                                 
78 Tolkien, 1979, s. 330, 
79 http://people.mainz.netsurf.de/~lalaith/Tolkien/Time.html 
80 Lennart Lundmark, Tiden är bara ett ord, om klockornas makt och hur man bryter den. 
Stockholm, 1993, s. 22 
81 Tolkien, 2001, s. 27 
82 Tolkien, 1979, s. 330 
83 Tolkien, 2001, s. 57ff 
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Gamgi liksom Frodos kusiner Meriadoc Vinbock och Peregrin Took kom 

också med på den långa vandringen av en slump. Oron och de svarta ryttarna 

skyndade på sällskapet. Efter vistelsen i alven Elronds hus i Vattnadal var de så 

nio i ringens brödraskap. Saurons hotfulla och svekfulla ring skulle föras till 

Domedagsberget i Mordor vilket bestämdes vid rådet i Elronds hus 84. 

Johansson påpekar att möjligheten för det goda att förgöra onda hänger på 

vilken hjälte som valts för denna uppgift 85. 

     Frodo utvecklas som person under sin resa, för egentligen gör Frodo både 

en inre resa och en resa från Shire och ända till Mordor 86. Även detta är en 

resa i tid och rum fylld av med- och motgångar. Under resan upplever Frodo 

flera tider av både verklig och fantastisk art. 

     Huvudpersonens upplevelse av tid i alvernas Lórien är alldeles speciell.  

 
     …Frodo felt he was in a timeless land that did not fade or change or fall into forgetfulness. 

When he had gone and passed again into the outer world, still Frodo the wanderer from the 

Shire would walk there, upon the grass among elanor and niphredil in fair Lothlórien. 87

 

      Här upplever Frodo, som I vanliga fall delar Shires vardag, alvernas tid. 

Detta är ovanligt fast ändå logiskt eftersom Frodo är släkt med och arvinge till 

den lite konstige Bilbo. Vi får inte heller glömma att Frodo innan detta har 

vistats i Elronds hus, där han vårdades av halvalven Elrond. Min teori är att 

något alvlikt blev kvar hos Frodo efter den vistelsen, något som medför att han 

uppfattar Lóriens tid på ett alldeles särskilt sätt. Frodos tidsuppfattning 

härstammar i grund och botten från gängse tidsuppfattning i dennes Fylke, där 

hoberna lever. Frodo, Samwise, Meriadoc och Peregrin är alla hober. De har en 

gemensam tidsuppfattning pga. detta, fast den långa vandringen förändrar 

deras tidsuppfattning en hel del. De får också en mer individuell 

tidsuppfattning även om grunden är hobernas gemensamma. Frodo har en 

alldeles speciell roll som ringbärare och förändringen drabbar honom mest. 

Ringen i sig är en tidsfaktor – den ger en annan tidsupplevelse, en slags icke-

tid. För ett övernaturligt äventyr bland magiska varelser finns och behövs 

magiska accessoarer – ringen är ingen vanlig sådan och den kan inte tämjas. 
                                                 
84 Tolkien, 2001, s. 350 
85 Johansson, 2000, s. 97 
86 Hein, 2002, s. 199 
87 Tolkien, 2001, s. 460 
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Dessutom är Frodo utvald och har ärvt ringen. Därför drabbas Frodo på 

många sätt, också av olika tider. Frodo svävar ofta i fara för att innehavet av 

ringen är en livsfara. Faran kommer ofta snabbt och överraskande trots att 

sällskapet anar faran. Trots detta så får Frodo uppleva att tiden i vissa miljöer 

kan vara behaglig och till och med förtrollande som i Lórien 88 .  Repetition 

innebär större medvetenhet beträffande tidsuppfattning enligt Flieger 89. 

Exempel på just detta är då Frodo är i Lórien och uppfattar att han rör sig i 

förhistorisk tid. Trots att han faktiskt är i nutida Lórien tycker han sig uppleva 

ett ålderdomligt Lórien som flera har upplevt innan honom 90. Det sätt på 

vilket han upplever detta visar att han har en viss medvetenhet om den 

övernaturliga tid han upplever. Han iakttar dessutom detta skeende utifrån, 

som tidigare upplevts av andra. Därmed får Frodo distans till sin upplevelse av 

den äldre tiden samtidigt som han upplever den starkare än någonsin 91 92.  

     För Tolkien har det varit viktigt att tider och personer hörde ihop på ett 

logiskt sätt som till exempel parallellen mellan Bilbos och Frodos resa.  

 

4:6 Samwise, hoberna och Shire. 
     Samwise Gamgi är Frodos ständiga vapendragare och samtidigt den som 

villigt gör allt Gandalf säger. Han tyckte mycket om Bilbo och älskade hans 

historier, särskilt de om alver 93. Denne hob är nästan aldrig pessimistisk och 

han är en positiv fläkt i sällskapet. Han har en viktig roll som Frodos goda vän 

eftersom han är trofast och lite modigare än de andra hoberna och blir lika 

äventyrlig som Frodo.  

     Den ständige tjänaren är vanlig i fantasyn enligt Hein. En vän som pressar 

sig till sitt yttersta för sin herre 94. Denna hedervärda persons roll ska inte 

sammanblandas med slavens. Sam offrar sig för vänskaps skull och uppnår 

heder och aktning, han förväntas inte ställa upp för Frodo, han gör det ändå. 

De enda som bokstavligen har sagt till Sam att hålla ett öga på Frodo är 

Gandalf och alven Gildor. 

                                                 
88 Tolkien, 2001, s. 458fff 
89 Flieger, 1997,  s. 42f 
90 Tolkien, 2001, s. 457ff 
91 Tolkien, 2001, s. 457 
92 Flieger, 1997, s. 42f 
93 Tolkien, 2001, s. 107. 
94 Hein, 2002, s. 199  
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     Sam har, även han sin upplevelse av alvlandet Lórien, i vilken även Frodo 

instämmer.  

 
    … Sam thinks that their stay in Lothlórien, the ’elf-hill’ itself, might have been three nights, 

but ‘never a whole month. Anyone would think that time did not count in there!’…95    
 

     Sam upplevelse av stora förändringar i tid och rum har mycket att göra med 

det plötsliga uppbrottet från det enkla harmoniska livet som trädgårdsmästare i 

det trygga Shire för att följa Frodo på äventyr ut i världen. Trots att han inte är 

lika äventyrlig som Frodo klarar han omställningen bra för han är skärpt och 

märker tydligt att dygnsrytmen förändras i samband med deras vistelse i Lórien. 

Han är den som först noterar månens konstiga form och det är naturligt 

eftersom den som jobbar i en trädgård måste tänka på grödorna och 

naturelement som sol, måne och stjärnor 96. Med hjälp av dessa naturliga 

fenomen mätte människan också tiden på medeltiden 97.     

 

4:7 Meriadoc, Peregrin och Shire 
     Merry är den lite smartare av Frodos kusiner och både Pippin och Merry är 

brödraskapet troget så länge de kan. De visar stort mod när de verkligen gäller. 

Pippin är den mindre smarta av Frodos kusiner Ändå är även han modig och 

bidrar dessutom till många glada skratt trots sin klumpighet. Annars är de som 

vanliga hober som anser det vara av stor vikt att ha mat på bestämda tider 98. 

På den punkten är Frodo och Sam inga undantag.  

 

4:8 Övriga 

     Naturen i Fellowship of the Ring är besjälad vilket inte minst färden den 

gamla skogen där Merry och Pippin blir slukade av ett pilträd för att befrias av 

skogens vän Tom Bombadill som inte sågar eller bränner ner träd utan befaller 

trädet att helt enkelt släppa ut de båda hoberna 99. Det besjälade landskapet för 

tankarna till medeltiden.  

                                                 
95 Tolkien, 2001, s. 404 
96 Tolkien, 2001, s. 510 
97 Lundmark,1993, s. 22 
98 Tolkien, 2001, s. 297 
99 Tolkien, 2001, s. 158f 
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     I detta landskap finns varelsen Gollum med och han har verkligen varit med 

ett tag. Han slår till och med Bilbos ålder 111 år, med hästlängder. Det är 

ringen som har gjort honom så gammal och det verkar som om ringen 

fortfarande verkar trots att han inte har den på sig.  

 

Sammanfattande diskussion 
     Tiden och dess utformning in i minsta detalj var viktig för J. R. R. Tolkien. 

Med citat och förklaringar grundat på fakta från mitt källmaterial och min egen 

tolkning av detta har jag presenterat Middle-earths länder, dess individer och 

förklarat hur de olika folkslagen upplever tiden. I samband med detta har jag 

också presenterat de olika tidsaspekterna i berättelsen. Vidare har jag visat hur 

Tolkien gestaltar tiden ur berättarteknisk synpunkt i Fellowship of the Ring. 

Denna teknik hänger nära samman med de olika länderna och individerna i 

Middle-earth.  
     Gandalf ser att en ondska från förr hotar i Middle-earth och förstår vad 

som är på väg att hända. Han ser att mörka tider eller tidens slut i mörker. Hela 

världen är på väg att gå under. Gandalf tilldelas uppgiften att eliminera faran. 

Bilbos ring känner att ondskan har börjat röra sig igen i världen. Ringen 

hamnar hos släktingen Frodo och på Gandalfs inrådan ger han sig ut på ett nytt 

uppdrag. Ringen kan inte stanna i Shire. Frodo upprepar Bilbos tidigare 

äventyr. Denna repetition är ett berättartekniskt grepp. Tidsmässigt sker 

ungefär samma händelse två gånger. Dessutom innehåller denna betraktelse av 

tid två olika tidsperspektiv. Det första är dåtid som i detta fall är Bilbos resa, då 

Gandalf också är inblandad. Bara att en ny resa ska företas innebär en naturlig 

tillbakablick. Det andra är framtid, då de ser framåt mot Frodos kommande 

resa. Dennes resa, brådskan, ondskan står nu för dörren och hoben Frodo är 

nyckelpersonen i berättelsen som kan förändra Middle-earths öde. Ondskans 

mönster måste brytas en gång för alla och det gör den på ett definitivt sätt om 

ringen förstörs. 

     För att detta överhuvudtaget ska kunna ske måste den förstöras i elden, vari 

den smiddes. Frodo måste ta sig till Mordor med ringen, fast ensam kan han 

inte göra detta. Brödraskapet följer honom för att skydda honom mot faror 

och för att se till att ringen inte hamnar i ondskans händer igen, för visst finns 

det faror på vägen. De olika individerna i brödraskapet hör till följande folkslag 
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nämligen; alver, människor, dvärgar, hoberna och maiar. Deras tidsuppfattning 

varierar och detta mönster av olika tidsuppfattningar utgör också en viktig 

grund för bokens helhet. Vistelsen i de olika länderna påverkar de olika 

folkslagen på ett alldeles särkilt sätt. Hur de påverkas beror på vilket folk de 

tillhör och i vilket/vilkas land de befinner sig. 

     Hur ter sig då de olika tidsuppfattningarna? Tolkien själv sade att tiden inte 

bara går framåt och i stället ska ses som ett fält av dåtid och framtid som kunde 

nås genom nutidens, drömmar minnen och språk. Tillbakablickarna är en viktig 

del i Tolkiens tidsmönster. För att läsaren ska få en möjlighet att reda ut de 

historiska tidsbegreppen, bör han/hon läsa Silmarillion som ett komplement 

till Lord of the Rings.  

     Viktigt att komma ihåg är också att det inte finns någon konstant tid i 

berättelsen. Det är svårt att ha en sådan över huvud taget eftersom både 

världen och folkens tid förändras.  

     Tolkiens inspirationskällor var många. Några av dem som hänger ihop med 

dennes konstruktion av tid är legender, myter, historia och fantasy. När det 

gäller historien var det främst medeltiden, den viktorianska tiden samt Tolkiens 

egen tid vars inflytande märks i Fellowship of the Ring. En viktig 

inspirationskälla var den nordeuropeiska mytologin, där vi bland andra finner 

legender som Beowulf, Eddorna, Völuspa, Kung Arthur m.fl. Det handlar om 

riddare, sköna damer och onda varelser vars likar också återfinns i Fellowship 

of the Ring. 

     Det som verkligen illustrerar Tolkiens sätt att se på tid är dennes egna ord i 

följande citat: “Fairy – Stories open a door on Other Time, and if we pass 

through, though only for a moment, we stand outside Time itself, maybe”100. 

Jag tolkar det som att han menar att själva sagans tid tar oss till en annan tid 

och Tolkien indikerar att vi t.o.m. kan stå utanför tiden. Vad kan denna idé 

bero på? Kanske var det acceptabelt att skriva om fantasi i sagoform i början 

av 1900 – talet. Vi måste komma ihåg att Tolkien föddes i slutet av 1800 – talet 

och på den tiden rådde andra idéer om hur man skulle skriva. 

     Tiden i Fellowship of the Ring består av nutid, dåtid och framtid och 

historisk tid samt folkens olika uppfattningar om denna tid. Denna värld tog 

                                                 
100 Flieger, 1997, s. 2 
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många år att utveckla. Dessa tre tidsaspekter märks i folkens tidsuppfattningar 

och har ett nära samband med den miljö som respektive folk kommer ifrån. 

Detta sammanhängande tids och rumsperspektiv gör att läsaren känner sig 

hemma, eftersom tid och rum hänger ihop på ett logiskt sätt. Tidens flöde 

genom berättelsen är i grunden kronologisk fast författaren gör en del 

framåtblickar och bakåtblickar och ibland tycks tiden ha stått still eller ha gått 

snabbare. 

     Shlomith Rimmon-Kenan skriver om Gérard Genettes idé om att dela in 

tiden i kategorier, vilket är ett vettigt riktmärke att ha i denna uppsats om tid: 

     1. Ordningen: analepser, prolepser.   

     2. Förhållandet mellan text och handling: ellipser, beskrivande paus, 

sammanfattning, scen. 

     3. Frekvens: singulativ, repetativ, singulativ. 

     Rimmon-Kenan menar att tidsuppfattning följer ett naturligt mönster som 

har anknytning till individens vardag. Detta förklarar varför de olika folkslagen 

i FOTR har tidsuppfattningar som nära kan förknippas med den miljö de 

kommer ifrån.  

     En del stoff hämtar Tolkien som sagt från sin egen tid, från medeltiden och 

lite från den viktorianska tiden. Det är visserligen fritt fram för tolkningar men 

eftersom Tolkien blandar in olika tider verkar det ologiskt att läsa in riktiga 

personer från vår samtid i verket. Tolkiens verk är tidlösa och förtjänar att bli 

lästa för de verk de är utan att försöka leta efter bakomliggande meningar. 

Naturligtvis är tolkningen fri för varje läsare, det jag understryker är att det inte 

var meningen att göra samhällstolkningar av verken. Möjligtvis kan logiska 

paralleller dras till medeltiden och det viktorianska samhället.  

     Det som också märks tydligt i Fellowship of the Ring är kampen mellan 

ondskan och det goda, vilka också är att betrakta som tidlösa element. Tolkien 

är alltså tidlös fast kan inte enbart ses som detta eftersom kampen mellan ont 

och gott även utgjorde ett stort spänningsmoment i den tid Tolkien själv levde.  

     Legenderna är av stor vikt för alverna i Fellowship of the Ring och även för 

de gamla kungarna – som Aragorn t.ex. Aragorn är hjältemodig och ridderlig 

likt hjälten i Beowulf. Paralleller till medeltiden hjälper till att göra verket 

trovärdigt, vi accepterar det som ”längesedan” och det genomtänkta 
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tidsmönstret ger ett logiskt och sammanhängande intryck. På så sätt blir 

Tolkiens berättelse trovärdig trots att den handlar om fantasi.  

     Verkliga inslag finns också i Fellowship of the Ring, exempelvis då 

medlemmarna i brödraskapet äter, sover, d.v.s. gör sådant som människor i 

verkliga livet kan göra. Denna blandning av verklig och fantastisk tid gör inte 

bara det fantastiska mer verkligt, utan också det verkliga mer fantastiskt.  

     I gränslandet mellan dessa båda tider skapas en egen tid. Den fantastiska 

tiden känns främmande för oss läsare eller för individerna i boken. Denna tid 

kan av läsaren upplevas som magisk vilket ofta märks även i de olika folkens 

medvetande. Berättartekniken är en viktig guide i individens upplevelse av den 

fantastiska tiden och då menar jag i synnerhet författarens avvikelser från 

kronologin. Frodos upplevelse av den fantastiska tiden och miljön i Lórien är 

ett bra exempel på hur individerna i boken kan uppleva fantastisk tid. Det finns 

också sånger och berättelser i berättelse som indikerar att det handlar om 

fantastisk tid. Då handlar det om historiska bakåtblickar som ger insyn i alla 

individernas historia. När det gäller återgivningen av de olika folkens respektive 

historia i verket, favoriseras i synnerhet alvernas.  

     Ett element typiskt för fantasyn är att olika världar kan existera sida vid sida. 

Därför kan både moraliska och magiska världar samverka och göra intrycket 

ännu mer fantastiskt. Parallella världar kan ge en förvirrad bild av verkligheten 

för personerna i boken och detta märks tydligt då folken träder in i främmande 

världar. Generellt utvecklas individerna i Fellowship of the Ring under detta 

äventyr. Deras besök i olika världar med olika tider ger en ny syn på tiden och 

tillvaron. 

     Tolkien och Lewis anammade Dunnes idéer om tid. Han formulerade sina 

idéer om tid som tidsbetraktande av olika dignitet. Den som själv betraktar ett 

fenomen får minst överblick och minst distans från sin betraktelse, betraktaren 

i tid två ser mer då han/hon har bättre överblick och betraktare tre får en ännu 

bättre bild o.s.v.  

     Denna tidsbetraktelse använde Tolkien själv när han skapade Fellowship of 

the Ring. Det ät tydligt att Frodo ser mer än de andra, då han är utvald och han 

förändras inte minst av ringen, av bördan och striden. Han ser t.ex. Aragorn 

som i sin tur ser in i historien och minns samtidigt som han drömmer sig bort. 
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Drömmer om Arwen vars person han dyrkar lika mycket som människan 

Beren dyrkade alven Lúthien. Detta är även en repetition.  

     Äldre tiden är ständigt närvarande och har en ständig anknytning till bokens 

nutid och framtid. Ett exempel på detta är inte minst Frodos stora ansvar för 

Middle-earths framtid. För den som kan ringens historia är det tydligt att och 

varför Frodos öde är nära förknippat med ringens och hela Middle-earths 

existens. Detta förstår Frodo själv alltmer, särskilt tydligt blir detta för honom i 

Lórien när han vägleds en del av den visa alven Galadriel.  

     Resans svårighet eskalerar som banor på ett dataspel. Silmarillion förklarar 

den hotande faran, missförstånden genom tiderna och mycket annat. Alla 

folkslags öden står och faller med Frodos uppdrag.  

     Silmarillions gudomliga tid reflekteras i Fellowship of the Rings historia och 

trots alla gudomliga inslag handlar det också om ringens inflytelserika krafter. I 

själva ringen möts också alla tider, naturligt nog eftersom verkets kugghjul är 

ringen. Ont och gott interagerar i Fellowship of the Ring. Detta är ett effektfullt 

berättartekniskt grepp då brotten mellan god och ond tid blir tydliga vilket 

markerar att dessa olika tider som avlöser varandra också är beroende av 

varandra. På så sätt existerar också god tid och ond tid sida vid sida. Andra 

bibliska konnotationer som synd och straff finns, vilket också innebär 

syndernas förlåtelse. I Silmarillion är straffen hårda och i Fellowship of the 

Ring finns återförenings tid i den goda tidens anda fast de finns även de som 

tvivlar på de vises övertygelse.  

     Ringen utmanar det goda och manipulerar Frodo som får kämpa för att 

behålla kontrollen över sig själv och den opålitliga ringen. Den onda kraften är 

stark, fast det finns även goda krafter som hjälper Frodo. Den fantastiska tiden 

intensifieras med hjälp av de varelser som finns i berättelsen. Svarta ryttarna, 

Sauron, krafterna, dvärgarna, hoberna, alverna och orcherna är alla fantastiska 

inslag.  

     Folken i berättelsen upplevs både som fantastiska och verkliga av läsaren. 

Min fokusering ligger främst på brödraskapet. Folkslagen och deras 

tidsuppfattning är en viktig del av denna uppsats för detta säger mycket om hur 

Tolkien har byggt upp berättelsens tid.  

     Ringens brödraskap skall lyckas i egenskap av att vara en sammanhållen 

grupp. Frodo kan inte gå hela vägen ensam även om ingen kan se alla etapper 
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av resan. Läsaren upplever en tillbakablick samtidigt som han/hon upplever en 

framåtblick. Hur ska det bli i framtiden? Hur var det förr? Detta är frågor som 

behandlas med hög frekvens i denna bok.  

     Gandalf har mycket kunskap om hoberna, ringens existens och om alla de 

andra i brödraskapet. När han ser att ondskan röra sig måste han agera vilket 

innebär en framåtblick då han omgående engagerar först Frodo och senare de 

andra. Dennes person i sig är en tillbakablick till en äldre tid varifrån han själv 

härstammar fast Gandalf är i allra högsta grad närvarande när han vandrar med 

de övriga i sällskapet. Han uppmuntrar de andra och skyddar dem mot faror. 

Gandalf är en av förgrundsgestalterna och han har en viktig uppgift i att vara 

rådgivare till Frodo och de andra. Visheten är dennes styrka och denna goda 

vishet prövas mot det onda. Det intressanta med Gandalf är att han som 

person har så mycket empati att han kan förstå dödligheten trots att det egna 

släktet kan återuppstå. Bakgrunden till striden mellan de onda och goda 

personerna/varelserna förklaras på ett bra sätt i Silmarillion, där finns 

föregångaren till Sauron och anledningen till ringens uppkomst i 

historisk/fantastisk tid. Sarumans svek är ännu ett problem som försvårar 

Gandalfs uppgift att rådgöra Frodo när det gäller att förstöra ringen. Därför att 

den gode trollkarlen fångas i tid och rum, förmodligen ytterst genom ringens 

kraft, dvs. de ondas kraft. Ur denna fälla kan han inte ta sig genom magi. Han 

måste förlita sig på de goda och dess möjlighet att interagera och därigenom 

kunna sätta ondskan ur spel. Denna person kan både uppleva fantastisk och 

verklig tid.  

     Legolas tillhör alvsläktet – quendi – som i äldre tid kallades de förstfödda. 

Dör de kommer de till Mandos salar varifrån de kan få komma tillbaka. De 

sörjer när ett annat folkslag dör fast de förstår inte begreppet död riktigt.  För 

dem flyter tiden i oändlighet trots att den samtidigt tycks stå still.  Tiden är evig 

och kan vara utdragen för en alv. Fördelen är att de lär sig uppskatta det 

vackra, vilket också märks i alven Legolas repliker. Legolas är alvkonungen 

Thranduils son och de kommer från Norra Mörkmården. Legolas trivs i 

skogen, både i Mörkmården och i Lórien. Han menar också att i Lórien finns 

en hemlig kraft som håller ondskan borta. På flera ställen i boken indikeras och 

sägs även rakt ut att alvernas tid snart har nått sitt slut och att de snart ska 

lämna Midgård. Deras sista uppdrag är dock att vara ett stöd när ringen skall 
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förstöras. I Lórien märks alvernas tidsuppfattning så till den grad att den får en 

alldeles egen form. Legolas beskrivning av alvernas tidsuppfattning märks 

särskilt tydligt just i Lórien. Där tycks själva tiden vara ett straff för dem och 

det är den också på grund av ett olyckligt slag för länge sedan där alver dödade 

alver. Fast en stor fördel är att de hinner bli vänner med dvärgarna igen. Därför 

att ondskan i boken är sådan att den försöker splittra de goda och det är därför 

att det är så viktigt att de goda återförenas och försöker hålla ihop så ondskan 

aldrig får fäste. Tolkien har skrivit särskilt mycket om alverna och deras tid och 

han tycks ha fascinerats mycket av att skapa deras historia, liv och framtida 

öden.  

    Gimli tillhör dvärgarnas släkte naugrim som också kallats de förstfödda i 

äldre tid. Vänskapen var inte den bästa mellan alver och dvärgar till en början 

fast de skulle senare komma att återförenas. Legolas och Gimlis vänskap är 

banbrytande då ett streck kan dras över de sämre relationerna mellan 

folkslagen. Den markerar ett historiskt ögonblick i Middle-earths historia. 

Vändpunkten märks tydligast då Galadriel tar bort den gamla regeln 

beträffande dvärgar i Lórien. Gimlis är den kände Glóins son och dvärgar lever 

lite längre än hoberna.  

     Aragorn och Boromir tillhör människornas släkte och båda är egentligen 

herrar av Gondor. Människorna föddes i senare delen av första åldern, efter 

alverna och dvärgar och de kallas därför de senarefödda. Deras tid är begränsad 

och därför uppfattar de tiden som knapp och de måste uträtta saker snabbt. De 

upplever tiden i alvernas värld som stillastående för att de har så olika 

tideräkning. Här bör understrykas att Aragorn och alven Arwen måste uppleva 

varandras tid på något plan eftersom de är ett par. I Lord of the Rings befinner 

sig Gondor i fara p.g.a. Saurons växande makt och tronarvingen Aragorn är i 

landsflykt och tillhör de s.k. dúnedain. Boromir är utsänd från Gondor för att 

få hjälp i dessa hotande tider men han snärjs av ondskans nät. Aragorn verkar 

för människornas rike i det fördolda, åtminstone till en början. Även Boromir 

är av kunglig härkomst.  När det gäller dessa människor kan paralleller dras till 

medeltiden och den medeltida sagan. Aragorn och Boromir är modiga som 

riddarna i den medeltida sagan och deras svärd bär namn liksom de medeltida 

riddarnas gjorde. De var också höviska mot det motsatta könet, i synnerhet 

Aragorn. Karaktärerna kan jämföras med dem i legenden om kung Arthur och 
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de i de nordiska eddorna. Element som var viktiga på medeltiden återkommer 

alltså i Fellowship of the Ring såsom ridderlighet, nobla hjältar och evig kärlek. 

     Hoberna har levt kortast tid av de olika folkslag. Frodo är den som 

verkligen drabbas av och upplever all tid därför att han bär på de ondas ring. 

Hoberna har en äldre medeltida uppfattning av tiden som kan beskrivas som 

det som var viktigt för bondesamhället. De var beroende av väder och vind 

p.g.a. jordbruket. Naturelement som sol måne och stjärnor var viktiga faktorer 

för att de skulle kunna förutse de olika årstidernas skiftningar. De var alltså 

tvungna att kunna räkna ut denna tid av ekonomiska skäl, för skördens skull. 

Shire påminner också en del om det småborgerliga engelska samhället, typiskt 

för den viktorianska eran. Folket är relativt välbärgat. Den fokus som boken 

har i denna berättelse är mer fixerat på det borgerliga samhället än på 

bondesamhället. Hoberna tycks vurma för det gamla precis som människorna 

under den viktorianska tiden vurmade för medeltiden. Gamla sagor och sånger 

är mycket populära för hoberna i boken. Här kan vi tala om existerande 

världar. Dessa båda tider krockar och ter sig kanske något förvirrande för 

folket i boken. Den hotande tiden förändrar livet för några av hoberna i Shire. 

Nämligen för Bilbo, Frodo, Samwise, Meriadoc och Peregrin. Dessa hober 

lämnade sitt lugna Shire för att ge sig ut på äventyr. Bilbos arvinge Frodo var 

utvald och hade mest ansvar för att ringen skulle förstöras. Till sin hjälp hade 

han Gandalf för en tid. Frodo upprepar Bilbos tidigare resa men hans egen 

kom att bli mycket farligare och mycket mer betydelsefull. Hela sällskapet 

oroades av faran under resan. Det var bråttom att förstöra ringen. Hemma hos 

Elrond bildades ringens brödraskap och kom att innehålla idel förnäma 

personer. Frodo själv utvecklas som person under denna resa eftersom han gör 

både en intern och en extern resa. Resan är i tid och rum och fylls av med och 

motgångar. Under resans gång upplever Frodo både tid av fantastisk och tid av 

verklig art. Tidsupplevelsen i Lórien är något alldeles speciellt. Han upplever 

alvernas tid som om han själv var en alv. Detta beror troligtvis på att han bär 

ringen men kanske också på att han tillåts uppleva tiden av alvdrottningen 

Galadriel. Något alvlikt kan också ha blivit kvar hos Frodo när han vårdades av 

halvalven Elrond. Frodo delar annars de andra hobernas tidsuppfattning. Deras 

tidsuppfattning förändras dock en hel del under resans gång genom att de alla 

växer som personer. Ringen ger en slags tidsuppfattning som innebär en slags 
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icke-tid. I Lórien uppfattar Frodo också att han rör sig i Äldre tid. Han får en 

distans till denna tid som han upplever starkare i och med detta. Tiderna och 

personerna hör annars ihop på ett logiskt sätt.  

     Samwise är Frodos goda vän och han är hoben som mest uppfattar tiden 

genom naturelementen. Han har fötterna på jorden även om han fascineras av 

historierna om alverna och tycker mycket om att vistas i alvernas landskap 

Rivendell och Lórien. Sams trofasthet är det allra viktigaste. Han finns där för 

Frodo när inte Gandalf kan vara där och vara ett stöd. För Samwise tycks 

förändringarna i tid och rum vara enorma. Han är inte lika äventyrlig som 

Frodo och det är ett stort steg för honom att lämna det trygga Shire. Detta 

klarar Sam för att han är mycket skärpt och snabbt finner sig i nya situationer 

och framför allt genom sin tillgivenhet för Frodo. Det är han som främst 

noterar naturelementens avvikelser i Lórien. 

    Meriadoc och Peregrin är främst Frodos vänner och följer med för att de 

tycker att Frodo behöver deras stöd. De förstår inte faran från början och 

omställningen för dessa båda från Shire och ut på äventyr är enorm. De 

uträttar stordåd dit ödet för dem och är brödraskapet troget så länge de kan.   

 

 

 

Sammanfattning 
      Hur upplever de olika folkslagen tiden i berättelsen?  Maian Gandalf har 

dels en gemensam tidsuppfattning som han delar med de andra under sin tid i 

brödraskapet, dels en magisk tid som han har i egenskap av trollkarl. 

Anledningen är att han är en erfaren mäktig person från den Äldre tiden som 

har förmågan att se bortom det vardagliga eftersom han är en av de vise som 

dessutom har en viktig uppgift i brödraskapet. Därför har han också en del 

magiska attribut. Alven Legolas uppfattar tiden som ett ständigt flöde, 

samtidigt som det tycks stå still. Tiden upplevs som evig eller till och med 

utdragen. Detta beror på att alverna lever mycket länge. Dvärgen Gimlis 

tidsuppfattning styrs av månen och han tar dagen som den kommer.  

Dessutom sammanfaller Gimlis tidsuppfattning med de andras under 

brödraskapets långa färd vilket bevisar att han upplever de andras tid. Aragons 

och Boromirs tid styrs främst av årstider men även av himlakropparnas rörelse. 
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De upplever tiden som knapp eftersom de är dödliga. Boromir kan sägas ha en 

vardaglig mänsklig tidsuppfattning medan Aragons tidsuppfattning troligtvis 

färgas av umgänget med alven Arwen samt av sin tid som utbygdsjägare. 

Hoben Frodo upplever tiden på många olika sätt. Tiden i Shire upplevs som en 

vardaglig idyll utan alltför äventyrliga inslag. När äventyret börjar får Frodo 

även uppleva en mindre harmonisk tid. Ringen tvingar honom framåt och 

bakåt i tiden. Ondskan förvirrar, frestar, skadar och drar ner honom. Frodo får 

också uppleva en annan tid som är gemytlig när han vandrar med sina vänner 

och särskilt när han är i Rivendell och Lórien. Samwise upplever samma tid 

som sin vän Frodo förutom den tidsupplevelse som ringen orsakar sin bärare. 

Eftersom Samwise är jobbar i trädgård så märks det när han uppfattar hur 

årstiderna och månen förändras. Hoberna har sju dagar i veckan ändå tycks 

Meriadoc och Peregrin även ha dagarna indelade i bestämda mattider. 

Åtminstone märks det tydligast på dem och de bevarar också vardagskänslan i 

berättelsen. Vardaglig tid och fantastisk tid blandas i hela berättelsen. 

     Det finns flera tidsaspekter i Fellowship of the Ring och att dessa olika 

tidsaspekter hjälper till att göra det fantasifulla begripligt för läsaren. De 

element som påverkar tiden i boken är ringen, de olika landskapen och material 

från den nordeuropeiska mytologin. Dessutom finns många inslag i boken som 

påminner om vår egen medeltid. 

      Tiden i Fellowship of the Ring gestaltas berättartekniskt som ett 

kronologiskt flöde med en hel del framåtblickar och tillbakablickar. Dessutom 

utvecklade Tolkien detta till synes enkla tidsmönster till flera olika nivåer av tid 

som jag har beskrivit i uppsatsen. Med sin berättarteknik skapade Tolkien en 

fantastisk sagovärld med ett komplext tidsmönster som också har kontakt med 

verkligheten genom några av sina inspirationskällor. 
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