
:

Denna avhandling är en studie av åldrande och minne i Sigrid 
Combüchens trilogi Värme, Korta och långa kapitel 
samt En simtur i sundet. Studien visar hur skönlitteratur 
kan bidra till forskningen om äldre och åldrande, och hur 
litteraturanalys som metod kan utveckla det forskningsfält 
som i huvudsak har ägnat sig åt frågeställningar om åldrande 
utifrån ett skönlitterärt material, det vill säga litteraturgeron-
tologi. I avhandlingen problematiseras litteraturgerontologins 
utgångspunkter och antaganden om hur åldrande synliggörs i 
skönlitteratur. Undersökningar av åldrande i skönlitteratur har i 
stor utsträckning fokuserat på gestaltningar av äldre huvud-
personer och gestaltningar av ett liv i olika faser, vilka ofta har 
analyserats som antingen en positiv eller en negativ utveck-
ling. Forskningsinriktningen har drivits så långt att det finns 
anledning att fråga sig om det finns en ”kronologisk mall” för 
gestaltningar av åldrande. Analysen av huvudpersonen Göran 
Sager Larsson i Sigrid Combüchens romaner visar att denne 
inte passar in i en kronologisk mall. Göran Sager- Larsson 
fungerar som ett tidsexempel, eller snarare tre tidsexempel 
i tre romaner. Som sådana bidrar gestaltningen av huvudper-
sonen till att synliggöra olika samtider, tidsuppfattningar och 
tidsmönster, där minnena av tiden och olika händelser spelar 
stor roll. Analysen av trilogin visar att åldrande kan analyseras 
på fler sätt än som en slutfas i livet och att den kronologiska 
mallen kan kompletteras med andra sätt att räkna tiden. 
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