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Förord 
Avhandlingsarbete är som ett maratonlopp som består av ett antal dellopp i 
sprintertempo. Nu när jag står vid målsnöret kan jag tacksamt konstatera att 
avhandlingsarbetet definitivt har bidragit till att förbättra min kondition.  

Under detta maratonlopp har jag haft två handledare som i ärlighetens 
namn både har hejat och jagat på mig. Tillsammans och var för sig har 
naturligtvis Lotta Holme och Ulf Olsson sett till att jag inte har sprungit 
vilse. Jag är tacksam för den tid, engagemang och energi som båda två har 
lagt ner i mitt avhandlingsprojekt från början till slut. 

Jag vill också tacka mina doktorandkamrater som har funnits omkring 
mig både på Tema Ä och på NISAL: Anders Härnbro, Magnus Nilsson, 
Anna Olaison, Annika Taghizadeh Larsson, Åsa Larsson, Janicke 
Andersson, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist och Ingrid Hellström. Som pendlare 
har jag inte delat så mycket restid med Therése Persson och Karin Lövgren 
som man skulle kunna tro. Men vi har ändå under dessa år hittat tillfällen 
till samtal och fika. Jag vill särskilt tacka Therése Persson för korrektur-
läsning och Joy Guerrero, som har gjort den engelska översättningen av 
sammanfattningen. Ett stort tack vill jag också rikta till Ann-Marie Petersson 
för hennes hjälpsamhet och noggrannhet. 

Jag är mycket tacksam för de kommentatorer som har tagit sig tid att läsa 
min avhandlingstext till olika seminarer. Rune Johansson, Lena Levin, 
Anne-Christine Lindvall, Christine Sarrimo, Peter Hansen och Jan-Erik 
Hagberg har alla kommit in vid olika tidpunkter i avhandlingsprojektet och 
gjort sitt bästa för att bringa lite ordning. Särskilt vill jag nämna Kristina 
Fjelkestam som har återkommit som läsare vid två tillfällen och bidragit 
stort till den struktur som avhandlingen slutligen fick. Lars Andersson och 
Eva Jeppsson Grassman tog sig tid att läsa mitt manus och bidrog med sina 
kommentarer till att jag kunde knyta ihop säcken eller påbörja min sista 
sprintersträcka i detta avhandlingsmaraton.  
 Sedan har det funnits andra läsare som har förbarmat sig över olika 
kapitel så som Aagje Swinnen, som visat en orubblig tro på mina idéer. Ett 
tack känns lite futtigt. Cecilia Pettersson samt Lisbeth Larssons seminarium 
Gender, Archive, Lives har varit som extra kollegor på det mest positiva 
tänkbara sätt. Martin Hellström har också funnits som ett stödben inom den 
tvärvetenskapliga miljön.   



 
 
 

 

Jag vill också tacka Sigrid Combüchen som har hållit sig diskret i 
bakgrunden, och som enbart vågat frågat hur det har gått med andra 
byggen än det akademiska. Ett stort tack också till Signhild Engkvists Stiftelse 
för det arbetsstipendium som jag fick för att kunna slutföra avhandlingen. 
 Utanför den akademiska världen finns människor och platser som på 
olika sätt bidragit till att jag har behållit min balans. Min vänfamilj som 
aldrig har tröttnat på att höra om mina akademiska skavsår. Tack kära 
Caroline, Katarina och Marit! Tack också till mina föräldrar, som antagligen 
inte någonsin trodde att deras sladdbarn skulle hitta på något sådant här, 
och till min svärfar. Jag önskar att jag kunde skicka ett särskilt varmt tack till 
min svärmor som var en äkta östgöte.   
 Betydelsen av Håkans kärleksfulla tålamod, uppmuntran och tro på mig 
kan inte överskattas. Och kära Belle, du känner Göran Sager-Larsson lika bra 
som jag! Jag hoppas att du förstår hur mycket våra efter-skolan-snack vid 
köksbordet har betytt för mig. Tack kära familjen!  
 
Att skriva en avhandling är ett sätt att räkna tiden och nu tar ett annat vid. 
 
                 Järna, september 2009 
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Kapitel 1  
Inledning 

 
 
 
Föreliggande avhandling handlar om åldrande och minne i Sigrid 
Combüchens romaner Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i 
sundet. En övergripande målsättning med projektet är att visa hur 
skönlitteratur kan bidra till forskning om åldrande, och visa hur 
litteraturanalyser kan utveckla det forskningsfält som i huvudsak har 
ägnat sig åt frågeställningar om åldrande utifrån ett skönlitterärt 
material, det vill säga litteraturgerontologi.  

Litteraturgerontologi är en forskningsinriktning inom gerontologi, 
och gerontologi är läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade 
förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad till personens död.1 
En viktig utgångspunkt för studien är litteraturgerontologi, vars 
nuvarande inriktning jag förhåller mig kritisk till. Studiens kärna är att 
belysa vikten av skönlitterära analyser i åldrandeforskning. Jag ser 
åldrande som ett ämne som inte bara angår medicinsk eller samhälls-
vetenskaplig forskning, utan som också har kulturella betydelser som 
humanistisk forskning kan bidra till att belysa. Avhandlingen är 
framlagd vid det tvärvetenskapliga Nationella institutet för forskning om 
äldre och åldrande (NISAL), vid Linköpings universitet. Vid NISAL 
studeras samspelet mellan åldrandets kulturella, sociala, politiska, 
hälsomässiga och tekniska innebörder i ett föränderligt samhälle. Det är 
studiens akademiska kontext. 

Jag har också som mål att bidra till det litteraturgerontologiska 
området så som det ser ut idag genom att utmana vissa för givet tagna 
antaganden om åldrande i skönlitteratur och när det gäller de teoretiska 
verktygen. Litteraturgerontologi är ett outvecklat forskningsfält i Sverige 

                                                             
1 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/artikel/181785 (2009-04-27). 
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och Norden, men intresset för litteraturgerontologi utanför USA och 
Kanada har ökat. Det är inte ett oväsentligt konstaterande med tanke på 
att forskare verksamma inom fältet som Mike Hepworth (2000), Julia 
Johnson (2004) och Roberta Maierhofer (2004) har konstaterat att littera-
turgerontologisk forskning i huvudsak har varit en nordamerikansk 
angelägenhet. Argumenten för det ökade intresset för litteratur-
gerontologisk forskning varierar dock. Den italienska litteraturprofessorn 
Rita C. Cavigioli menar att det finns ett ökat intresse för det som hon 
kallar åldersmedveten läsning. Roberta Maierhofer betraktar litteratur-
vetenskap som en ”propp” som börjar luckras upp.    

Anledningen till att litteraturgerontologi har utvecklats i 
Nordamerika beror på att amerikansk ”literary criticism has proved to be 
a forerunner of developments in other humanistic disciplines through its 
openness to diversity and debate”.2 Maierhofer menar vidare att det är 
viktigt att emfasen läggs på kritiska tolkningar av skönlitteratur som bas 
för implicita betydelser av åldrande. I Norden är det professor emerita i 
nordisk litteratur Merete Mazzarella som med sin bok från år 2000 om 
konsten att bli gammal visar att det finns ett ökat intresse för korsningen 
mellan skönlitteratur och åldrandeforskning även här. Alltför många tror 
att det inte finns skönlitteratur om äldre och åldrande, men det finns gott 
om ”skönlitterära porträtt av gamla”, menar Mazzarella. Intresset ligger i 
behovet av att vilja leva sig in i hur det är att vara gammal, sudda ut 
gränsen mellan vi och de, och i övertygelsen att skönlitteratur kan ”återge 
ambivalens, motsägelsefullhet, mångtydighet”.3 

Det ökade intresset för litteraturgerontologi måste också betraktas i en 
gerontologisk kontext. Litteraturgerontologi kan ses som en del av en 
humanities turn inom gerontologi. Det som har lett fram till denna 
vändning mot humaniora, är också en vändning från det som Andrew 
Blaikie menar har dominerat gerontologisk forskning, det vill säga 
positivism, biomedicin och ”the use of quasi-science to ’explain´”.4 Om vi 

                                                             
2 Roberta Maierhofer: ”Third Pregnancy. Women, Ageing and Identity in American 
Culture. An Anocritical Approach”, i Old Age and Ageing in British and American Culture and 
Literature (ed. Christa Jansohn), Münster 2004, 155f. 
3 Merete Mazzarella: ”Då svänger sig sommaren kring sin axel”. Om konsten att bli gammal, 
Helsingfors 2000, 25. 
4 Julia Johnson: ”Introduction”, i Writing Old Age, Centre for Policy on Ageing, London 
2004, 1. Johnson återger Andrew Blaikies anförande vid seminariet Writing Old Age, 
organiserat av Centre for Ageing and Biographical Studies, Open University 1999. 
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ställer oss frågan vad som kännetecknar en roman, dikt eller ett drama 
om åldrande så riskerar vi att inte komma särskilt långt, menar Andrew 
Blaikie. Istället ska vi ställa frågan ”‘how might we better understand 
ageing through fiction and other forms of creative writing, and what 
tools for analysis does such literature furnish us with´”.5 Men det är nog 
så att även den förstnämnda och krångliga frågan måste ställas och 
därmed riskera att bli stillastående, som Blaikie varnade för. Syftet med 
att ställa frågan om vad det är som kännetecknar en roman om åldrande 
är inte att skapa en katalog över åldrandelitteratur utan för att genomlysa 
de antaganden som vi gör angående åldrande i skönlitteratur. 

Jag vill inledningsvis göra några kritiska anmärkningar angående 
användandet av skönlitteratur som undersökningsmaterial utanför ett 
litteraturvetenskapligt forskningsfält. Som utgångspunkt för detta kapitel 
tar jag hjälp av litteraturvetare, litteraturgerontologer och forskare från 
andra discipliner för att belysa de problem och möjligheter som finns 
med studier av skönlitteratur.  

Historikern Margaretha Mellberg diskuterar i Historisk Tidskrift 
tendensen (hos historiker) att använda skönlitteratur som historiska 
källor med ”tämligen dilettantiska kunskaper om de metoder som 
litteraturvetare använder för att närma sig materialet”.6 Mellbergs 
huvudinvändning är att historiker ”bedömer den text de läser som ett 
exakt uttryck för författarens avsikter”.7 I sin diskussion utgår hon i 
huvudsak från Birgitta Odéns essä ”Ofelias självmord och Hamlets 
galenskap” ur samlingen Leda vid livet. Fyra mikrohistoriska essäer om 
självmordets historia (1998), och Arne Jarricks studie om självmord, 
Hamlets fråga (2000). Slutsatsen blir att den skönlitterära texten förblir 
obearbetad i dessa studier. De svagheter Mellberg pekar på är, å ena 
sidan, användandet av skönlitteratur för att bekräfta teorier, idéer eller 
antaganden som är dragna från andra sammanhang. Å andra sidan finns 
en kontextualisering av skönlitteratur i ett socialt eller kulturellt 
sammanhang, men aldrig i ett litteraturvetenskapligt, som Mellberg 
menar är ett språkligt sammanhang.8  

                                                             
5 Johnson 2004, 3. 
6 Margaretha Mellberg: ”Den falska genvägen till representativitet. Slarvig litteraturanalys 
som historisk metod”, Historisk Tidskrift nr 3 2001, 347.  
7 Mellberg 2001, 347. 
8 Mellberg 2001, 350. 
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Huvudinvändningen i den kritik som jag har tagit upp riktad mot litte-
raturanalyser är att det finns en tendens att förenkla användandet av 
skönlitteratur utan att kritiskt reflektera över vilken typ av kunskap man 
får när man analyserar skönlitteratur. Det saknas också en diskussion av 
skönlitteraturens förutsättningar och därmed förblir delar av den litte-
rära framställningen obearbetad. En del av det som förblir obearbetat 
eller inte riktigt synliggjort är olika språkliga strategier som exempelvis 
har med genre att göra. Gestaltningar av åldrande i skönlitteratur 
anammar gärna självframställningens grepp.9 Merete Mazzarella menar 
exempelvis att de genrer som framför allt inbjuder till reflexion kring 
åldrande är memoarer och essäistik.10 Den brittiska litteraturprofessorn 
Sally Chivers menar i sin tur att litteraturgerontologisk forskning 
egentligen bygger på självbiografisk forskning snarare än litteraturveten-
skaplig. Chivers exemplifierar med Kathleen Woodwards antologi 
Figuring Age: Women, Bodies, Generations från 1999 som ett belägg på det 
som Chivers kallar för ”the autobiographical tendency within age 
scholarship”.11  

Chivers har också som huvudtes i sin argumentation att skönlitterära 
gestaltningar förtjänar att analyseras utifrån andra premisser, så som 
språkliga eftersom ”the rich investment in language that literary forms 
require provides fertile ground for the revision of the strong cultural 
narratives that otherwise might make age a frightening, or at the very 
least, an uninteresting topic”.12  

Den danske litteraturvetaren Peter Simonsen skriver i sin artikel 
”Litterær gerontologi og gerontologisk litteratur” att litteratur-
gerontologins syfte är att utforska erfarenheten att bli gammal. 
Litteraturen ”kan på unik vis oversætte erfaringer fra en generation til en 
anden og medvirke til, at ikke-gamle kan komme till en bedre forståelse 

                                                             
9 Jag kommer att använda självframställning som ett samlingsnamn för litterära strategier att 
diskutera frågan om vem ”jag” är. Med det begreppet vill jag undvika att låsa fast 
diskussionen vid en specifik genre så som memoarer, självbiografier eller biografier och 
vidare vill jag undvika det som Arne Melberg menar i Självskrivet är idén om livets 
narrativa karaktär som en linjär berättelse. Ett viktigt inslag i självframställningen är 
”konstruktion som strategi för att konstruera, presentera, profilera bilden av självet”. Arne 
Melberg: Självskrivet. Om självframställning i litteraturen, Stockholm 2008, 14. 
10 Mazzarella 2000, 65. 
11 Sally Chivers: From Old Woman to Older Women. Contemporary Culture and Women´s 
Narratives, Columbus, 2003, xxxiv. 
12 Chivers 2003, xxxviii.  
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af, hvad det betyder og indebærer at blive gammel”.13 De exempel som 
han ger på gerontologisk skönlitteratur är alla romaner med exempelvis 
en 82-årig berättare, om minnen från en sjuksäng eller om en döende 
cancersjuk mans sista dagar på ett sjukhem. Gerontologisk skönlitteratur 
är, enligt Simonsen, prosa om ålderdomen, som exempelvis Philip Roths 
Everyman (2006), med fokus på kroppens förfall. Varför söka sig till 
skönlitteratur för att hitta beskrivningar av åldrande som sjukdom, 
krämpor och ett förfall? Och varför analysera skönlitteratur för att få fram 
erfarenheter av att bli gammal?  

Min utgångspunkt är att utan reflexioner kring vad skönlitteratur som 
material har för möjligheter och begränsningar riskerar litteraturgeronto-
logiska analyser att bli den typ av bekräftande konstateranden av redan 
rådande fakta. Vidare riskerar litteraturgerontologisk forskning att 
stanna kvar i och hålla fast vid förlegade gerontologiska föreställningar 
om åldrande. Ett viktigt sätt att ta tillvara på det litterära uttryckets 
möjligheter är att som Mellberg efterlyste sätta fokus på den litterära 
formen och de språkliga bearbetningar. Det är min förhoppning att 
undersökningen av åldrande och minne i Sigrid Combüchens trilogi 
bidrar till en utveckling av litteraturanalyser av åldrande som problema-
tiserande, infallsrik, nyanserad och mångtydig med ett tillvägagångssätt 
som visar nyttan med litteraturvetenskapliga perspektiv och även 
upprätthåller en komplexitet i synsätten på åldrande. 

Åldrande som forskningsfält innebär bland annat att betrakta det som 
ett samhälleligt fenomen, att studera föreställningar om åldrande, teorier 
om åldrandet i ett livsloppsperspektiv, åldrandets kulturella, sociala, 
medicinska, hälsomässiga och tekniska innebörder. Åldrande ses som en 
process som pågår hela livet och som kan gestaltas, tolkas och uttryckas 
som olika livsformer, generationer och identiteter.14 Jag har ringat in mitt 
perspektiv så som att tydliggöra det litterära språkets möjligheter att 
gestalta åldrande. Det måste ses mot bakgrund av litteraturgeronto-
logiska utgångspunkter för litteraturanalys. Avhandlingens över-
gripande syfte kan därför sägas vara att visa hur skönlitteratur kan bidra 

                                                             
13 Peter Simonsen: ”Litterær gerontologi og gerontologisk litteratur”, Passage. Tidsskrift for 
litteratur og kritik, nr 56 2006, 87. 
14 Hemsida NISAL (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande) 
http://www.isv.liu.se/nisal 
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till forskning om åldrande, men också att utifrån mitt perspektiv 
diskutera litteraturgerontologi.  

 

Problemområde 
Inom det akademiska fältet litteraturgerontologi analyseras romaner av 
exempelvis Philip Roth, Doris Lessing och Thomas Mann utifrån 
romanernas funktion som representationer av åldrandeprocessen. Det är 
vanligt att gerontologer närmar sig skönlitteratur utifrån perspektivet att 
den är en avspegling av levd erfarenhet, och alltför sällan tas med i 
beräkning att skönlitteratur är världar av ord.15 Litteraturgerontologi är 
den inriktning inom den humanistiska gerontologin där man studerar 
skönlitteratur som en källa till kunskap om äldre och åldrande. Inom 
forskningen om åldrande har nordamerikanska forskare så som Margaret 
Morganroth Gullette, Constance Rooke, Kathleen Woodward och Anne 
M. Wyatt-Brown, och den brittiske sociologen Mike Hepworth, gjort 
grundläggande forskning rörande hur man kan tänka kring åldrande 
över disciplingränserna sociologi/gerontologi och litteraturvetenskap. På 
1990-talet hade forskningen om hur man ska kunna öka förståelsen för 
åldrande genom skönlitteratur ett argumenterande anslag. Det innebar 
exempelvis att litteraturgerontologer skulle sträva efter att ifrågasätta 
normativa föreställningar om åldrande. Den föreställning som huvud-
sakligen skulle motarbetas är den som kategoriserar åldrande som ett 
pärlband av problem, medan det eftersträvansvärda var att se åldrande 
som ”a developmentally interesting phenomenon”.16 Litterära gestalt-
ningar av åldrande ska i och med detta tillvägagångssätt inte bidra till att 
cementera redan normativa synsätt, utan i möjligaste mån utmana dessa.  

Gerontologi är ett vitt forskningsfält med många olika undersöknings-
sätt och perspektiv på äldre och åldrande. Det finns heller inga entydiga 

                                                             
15 Ett tydliggörande angående skönlitteraturens världar gör exempelvis René Wellek när 
han betonar att ”a `world´ of situations, characters, and events” är komna ur språkliga 
enheter. I Concepts of Criticism riktar Wellek kritik mot tolkning av skönlitteratur där alla 
distinktioner har försvunnit mellan liv och skönlitteratur respektive mellan språk och 
handling. ”What is usually called `content´ or `idea´ in a work of art is incorporated into the 
structure of the work of art as part of its `world´ of projected meanings”. René Wellek: 
Concepts of Criticism (ed. Stephen G. Nichols, Jr.), New Haven/London 1963, 294 respektive 
353. 
16Anne M. Wyatt-Brown: “Introduction”, i Aging and Gender in Literature. Studies in 
Creativity (eds. Anne M. Wyatt-Brown & Janice Rossen), Charlottesville 1993, 3.  
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eller givna förhållningssätt inom gerontologi till åldrande eller äldre. Ett 
begrepp som människans ålder är inte heller något som kan tas för givet: 
”I själva verket är ålder – allt från barndom till ålderdom – ett begrepp 
som springer ur en mångfald föreställningar om människan, om hennes 
kropp och hennes levnadslopp”, menar Lars-Eric Jönsson och Susanne 
Lundin i Åldrandets betydelser (2007).17 Men jag menar att medan ålder, 
åldrande och äldre diskuteras och kritiseras inom olika undergrupper av 
gerontologi så har litteraturgerontologi haft en ovanligt statisk modell för 
vad som ska tolkas som åldrande i skönlitteratur. Trots goda föresatser 
blir konsekvensen av exempelvis urvalet av vad som är skönlitteratur om 
åldrande att utvecklingen inom den litteraturgerontologiska forskningen 
hämmas. Detta hänger samman med vissa kriterier som ska uppfyllas för 
litterär gestaltning av åldrande.  

Det som jag menar är ett ganska statiskt synsätt på vad som kan 
betraktas som åldrande i skönlitteratur har också betydelse för den kritik 
som litteraturgerontologer har riktat mot litteraturvetare och litteratur-
vetenskap sedan 1970-talet och fram till idag. En anledning till att 
litteraturgerontologi överhuvudtaget växte fram är just att det inte fanns 
litteraturvetare som ägnade sig åt åldrande och äldre i skönlitteratur. 
Utvecklingen av litteraturgerontologi kan vidare ses som en reaktion mot 
den gerontologiska forskningens syn på äldre som en tämligen homogen 
grupp med liknande erfarenheter. Det som sker i samhället med en 
ökande population äldre återspeglas inte i skönlitteraturen och noteras 
inte i diskussioner av skönlitteratur, menar litteraturgerontologer. Under 
1970- och 80-talen hade forskare som Kathleen Woodward som syfte att 
visa på skönlitteraturens möjlighet att bidra till förståelse av åldrande 
samt framhålla åldrandets inverkan på författares liv och arbete.18  

Avsikten var att involvera litteraturvetenskaplig forskning i studier 
om åldrande, och att göra den gerontologiska forskningens perspektiv 
vidare och mer humanistiskt inriktad.19 Men jag tycker mig se en 
utveckling där enbart en viss typ av litteraturanalys av åldrande räknas 

                                                             
17 Lars-Eric Jönsson & Susanne Lundin: ”Åldrandets betydelser”, i Åldrandets betydelser (red. 
Lars-Eric Jönsson & Susanne Lundin), Lund 2007, 13. 
18 Thomas R. Cole & Michelle Sierpina: ”Humanistic Gerontology and the Meaning(s) of 
Aging”, i Gerontology. Perspectives and Issues (eds. Janet M. Wilmoth & Kenneth F. Ferraro), 
New York 2006, 249. 
19  Cole & Sierpina 2006, 249. 
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och definieras som just litteraturgerontologisk och det är en utveckling 
som motverkar involverandet av litteraturvetenskaplig forskning i 
studier om åldrande. 

Mitt undersökningsmaterial är skönlitteratur och utgångspunkten för 
avhandlingen är att åldrande är något som realiseras språkligt i 
skönlitteratur. En viktig del av undersökningen är litteraturgerontologi, 
vars nuvarande inriktning jag delvis kritiserar och den kritiken kan ses 
som en del av ramen för avhandlingen och de påföljande analyserna. Det 
finns en tendens inom litteraturgerontologi att inte diskutera skönlittera-
turens förutsättningar och komplexitet, utan att använda den närmast 
som en illustration. Det är en kritik som fördes fram redan i början av 
1990-talet av exempelvis den kritiske gerontologen Steven Weiland, och 
jag kommer att återkomma till hans kritik av litteraturgerontologi. Jag 
vill med mina analyser av Sigrid Combüchens tre romaner bidra till att 
problematisera denna förenklade konstsyn.  

Thomas R. Cole är en av de gerontologer som har bidragit till en 
humanities turn inom gerontologi. Cole menar att olika discipliner eller 
forskningsperspektiv kan ha olika funktioner i utvecklingen av geronto-
logi. Han skriver i förordet till Voices and Visions of Aging (1993) följande 
om exempelvis kulturstudier, filosofi och historia: 

Cultural studies, for example, bring to light the social 
relations and ideological assumptions embedded in 
gerontological knowledge. Philosophy and literature 
provide principles of interpretation that link empirical 
findings to social practices. History – the most developed 
discipline in gerontology – tests social scientific assumptions 
about aging in the past, contextualizes gerontological 
knowledge, and creates broader perspectives for under-
standing our aging society.20 

I samma volym kritiserar Steven Weiland användningen inom geronto-
logi av skönlitteratur, och kallar det för ”mainstream of literary 

                                                             
20 Thomas R. Cole: ”Preface”, i Voices and Visions of Aging. Toward a Critical Gerontology (eds. 
Thomas R. Cole, W. Andrew Achenbaum, Patricia L. Jakobi & Robert Kastenbaum), New 
York 1993, viii. 
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inquiry”.21 Tron på skönlitteraturens återgivande eller avbildande värde 
måste problematiseras genom att litteraturteori inkorporeras i analyser. 
Den största bristen ser Weiland i att analyserna sällan tar upp problemen 
med gestaltningar och representationer. Om man inte diskuterar 
teoretiska problem kommer aldrig analyserna ifrån förenklade synsätt på 
gestaltningar så som enbart avbildningar av verkligheten. Då nyttjar man 
litteraturvetenskapen dåligt, den vetenskap, som enligt Weiland, kan 
bidra till att inom gerontologi utveckla synen på språkliga konstruktio-
ner, epistemologiska problem och ”social meanings of literature”.22 Med 
ett större intresse för litteraturteori och för problematisering av gestalt-
ningar och representationer kan gerontologi utvecklas som forsknings-
disciplin och Weiland menar vidare: 

The expansion offered to gerontology by literary inquiry 
comes in the form of narrative contextualizing, including the 
story of literary story itself and how it has shaped a profes-
sional discourse with uncertain or even conflicting ideals.23 

I litteraturgerontologi saknas den diskussion som finns inom social-
gerontologi eller annan åldrandeforskning om vad åldrande och äldre är, 
vad olika definitioner får för följder och hur man kan konstruera äldre 
och åldrande utifrån olika perspektiv. Är det verkligen fruktbart att som 
Mike Hepworth i Stories of Ageing (2000) sätta en åldersgräns för vilka 
litterära karaktärer som räknas som gamla och vilka som inte gör det? I 
inledningen definierar Hepworth sin studie som en bok om berättelser 
om åldrande: 

By stories of ageing I mean full-length novels which are 
about ageing as experienced by a central character or a small 
group of characters such as a married couple or a family.24 

Och vidare definierar han åldrande på följande sätt: 

                                                             
21 Steven Weiland: ”Criticism between Literature and Gerontology”, i Voices and Visions of 
Aging. Toward a Critical Gerontology (eds. Thomas R. Cole, W. Andrew Achenbaum, Patricia 
L. Jakobi & Robert Kastenbaum), New York 1993, 78. 
22 Weiland 1993, 77. 
23 Weiland 1993, 96. 
24 Mike Hepworth: Stories of Ageing, Buckingham 2000, 3. 
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By ”ageing” I mean the period usually described as the later 
part of life; that is, the period in the life course of following 
on from the years normally labelled ´50+´. 25 

Olika hänsyn tas å ena sidan till att åldrande-etiketten har diskuterats 
och förändrats inom gerontologi så som att åldrande inte längre betraktas 
som en ”straightforward linear trajectory towards inevitable physical, 
personal and social decline but a dynamic process of highly variable 
change”.26 Men å andra sidan verkar konsekvensen av att åldrande 
studeras i skönlitteratur inte ha någon särskild inverkan på åldrande-
etikettens förändring och verkar inte heller kräva en diskussion. Snarare 
är det som om det som ska studeras i skönlitteratur inte påverkas av att 
det är en litterär gestaltning, utan att fenomenet åldrande ser likadant ut 
oavsett undersökningsmaterial. Detta har att göra med “biographical 
implications of growing older” och det andra dominerande kriteriet för 
åldrande i skönlitteratur, att ett liv ska redovisas som resultatet av en 
förfluten tid.27 Mike Hepworth är av den åsikten att självframställnings-
mönster knyter samman händelser i det förflutna med det liv som är 
idag. Dessa förbindelser upprätthållna av självframställningsmönster 
menar Hepworth “offer a more intensely focused interpretation of ageing 
than those where the older characters are simply incidental figures in a 
landscape, or where ageing is an incidental point of reference in a 
sequence of events”.28 

De nordamerikanska litteraturgerontologerna Constance Rooke och 
Barbara Frey Waxman har båda myntat varsitt genrebegrepp för skön-
litteratur om åldrande. Jag kommer att beskriva och diskutera dessa 
genrer närmare i följande kapitel om litteraturgerontologins framväxt. 
Rooke menar att äldre huvudpersoner framför yngre gestaltar åldrande 
eftersom att de är närmare döden. Den typiska strukturen för en roman 
som räknas som åldrandelitteratur är formad efter life review-mönster, 
vilket innebär ett tillbakablickande på minnen och erfarenheter ur det 

                                                             
25 Hepworth 2000, 3. 
26 Hepworth 2000, 3. 
27 Hepworth 2000, 24.  
28 Hepworth 2000, 20. 



Inledning            17 

förflutna.29 Det synsättet på åldrande som ett flertal litteraturgeronto-
loger framhåller är kronologiskt baserat på det viset att livets olika faser – 
exempelvis barndom, adolescens och medelålder – slutligen leder fram 
till den sista fasen då åldrandet sker.  

Sammanfattningsvis omfattar avhandlingens problemområde en 
genrediskussion såtillvida att det finns ramar och kriterier för vad som 
betraktas som skönlitteratur om åldrande. Constance Rookes och Barbara 
Frey Waxmans respektive genrebegrepp har kanske inte fått ett stort 
genomslag i sig själva, men indirekt finns likväl deras genrebegrepp som 
grund för vilken typ av skönlitteratur som kommer i fråga i undersök-
ningar om åldrande.  

Ett annat problemområde som avhandlingen riktar in sig mot har 
med sätten som skönlitteratur används på och den kunskap som den 
förväntas ge. Det hör samman med undersökningar som söker i skön-
litteratur efter erfarenheter av att åldras. Varför vända sig till 
skönlitteratur om det är upplevelser utifrån en äldre individs perspektiv 
som man vill studera? Vad kan skönlitteratur bidra med som inte kvali-
tativa intervjustudier kan uppfylla? Det är ett problemområde som både 
handlar om vad litteraturanalyser faktiskt kan ge, men som också visar 
på problemet med att direkt överföra sociologiska eller gerontologiska 
frågeställningar på skönlitteratur. 

Syfte och frågeställningar 

De nordamerikanska forskarnas debatt om definitioner och gränsdrag-
ningar av litteraturgerontologi är en central del av arbetet. Avhandlingen 
är disponerad på så sätt att en genomgång av litteraturgerontologins 
framväxt och huvudsakliga inriktningar föregår analysdelen i avhand-
lingen. Litteraturgerontologi ges ett stort utrymme inte minst därför att 
den är grundläggande för diskussionen som genomsyrar hela avhand-
lingen, men också för att forskningsinriktningen är tämligen okänd i 
Sverige. Mitt bidrag till litteraturgerontologi ska ses mot bakgrund av 
den litteraturgerontologiska inriktningen som har som fokus att få fram 
erfarenheter av åldrande genom analyser av litterära huvudpersoner. Jag 

                                                             
29 Constance Rooke: ”Old Age in Contemporary Fiction. A New Paradigm of Hope”, i 
Handbook of the Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert 
Kastenbaum), New York 1992, 252 och passim. 
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kommer att närmare gå in på olika inriktningar inom litteraturgeronto-
logi i följande kapitel. 

Analyser av åldrande i skönlitteratur har utförts i litteraturgerontologi 
åtminstone sedan 1970-talet och huvudsakligen av romaner från Nord-
amerika och Storbritannien. Det finns många möjligheter att bidra till en 
utveckling av litteraturgerontologi inte minst genom att använda ett 
svenskt undersökningsmaterial. Ett övergripande syfte med avhand-
lingen är att problematisera hur litteraturstudier om åldrande i stor 
utsträckning har bedrivits. Den dominerande forskningsansatsen är den 
som är centrerad på persongestaltningar och utvecklingsmönster i 
romaner. En diskussion av persongestaltningar och utvecklingsmönster 
ska vidare synliggöra antaganden om åldrande i skönlitteratur. Med 
analyserna av Sigrid Combüchens romaner vill jag utmana synsätt på 
åldrande som jag anser styr urvalskriterierna för vilken typ av skönlitte-
ratur som kan komma ifråga samt problematisera de tänkbara sätten att 
analysera skönlitteratur på. Man skulle kunna säga att jag använder 
romanerna för att pröva andra sätt att analysera åldrande på än utifrån 
en äldre huvudperson och det som jag kallar för life review-tematik. Jag 
vill utmana de traditionella synsätten på åldrande i litteraturgerontologi, 
och utveckla området.   
 Litteraturgerontologer har i stor utsträckning intresserat sig för två 
företeelser i skönlitteratur: det ena är gestaltningar av huvudpersoner 
och det andra är gestaltningar av ett liv i olika faser, som ofta har analy-
serats som antingen en positiv eller en negativ utveckling. Forsknings-
inriktningen har drivits så långt att det finns anledning att diskutera om 
det finns ett slags ”kronologisk mall” för gestaltningar av åldrande. 
Åldrande skildrat som en utvecklingsfas har ifrågasatts av Margaret 
Morganroth Gullette genom hennes påpekande att åldrande ofta analyse-
ras antingen som en negativ utveckling eller som en positiv utveckling. 
Men varför måste åldrande gestaltas som en utveckling överhuvudtaget? 
Vilka andra tidsmässiga ramar finns för gestaltningar av åldrande? 

Övergripande frågeställningar är alltså vad som är åldrande i skön-
litteratur – och vad som styr urval, frågeställningar och angreppssätt i 
litteraturgerontologiska analyser. Mer preciserade frågeställningar rör 
vilka gestaltningar av åldrande som finns eller inte finns i Värme, Korta 
och långa kapitel samt En simtur i sundet. Är huvudpersonen i de tre 
romanerna – Göran Sager-Larsson – en gestaltning av äldre? Är Göran 
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Sager-Larsson en kronologisk gestaltning och i så fall på vilket sätt? I den 
första delen av trilogin är han 39 år, i den andra 50+ och i den sista en bit 
över 60. Det är ett sätt att räkna tiden på – vilka andra sätt finns i trilogin, 
och på vilka sätt är de kopplade till åldrande?  
 

 
Mina frågeställningar är följande: 
1) På vilka sätt är huvudpersonen i trilogin en gestaltning av åldrande? 
2) Vilka olika tidsmönster är tydliga i trilogin? 
3) Vilken betydelse har kronologi i trilogin? Vilken betydelse har krono-

logi inom litteraturgerontologi? 
4) Vilken funktion har huvudpersonen i trilogin? Varför är huvudperso-

ner centrala inom litteraturgerontologi? 
 
Jag vill åstadkomma tre saker med min studie av Sigrid Combüchens 
trilogi. Det första är en analys av respektive roman utifrån huvudperson 
och tidsmönster. Det andra är att sätta in trilogin i ett litteraturgeronto-
logiskt sammanhang för att diskutera persongestaltningar och kronolo-
giska mönster. Det tredje är att pröva vad litteraturanalyser av åldrande 
kan ge.  

Jag kommer att diskutera huvudpersonens betydelse genom att 
bemöta litteraturgerontologiska antaganden om gestaltningar av äldre 
huvudpersoner som förmedlare av erfarenheten av att bli gammal med 
frågor om huvudpersonens funktion och konstruktion. Jag kommer 
också att diskutera tidsmönster eller olika sätt att räkna tiden i trilogin. 
Ett särskilt fokus läggs på kopplingen mellan gestaltningar av förfluten 
tid och litteraturgerontologiska antagande om åldrande i skönlitteratur, 
och kronologins roll i detta. Det innebär att jag kommer att ställa frågor 
om betydelsen av gestaltningar av minnet för analysen av huvudper-
sonens livslopp.30 Jag kommer också att undersöka till vilken grad 

                                                             
30 Pär Alexandersson anger att begreppet ”livslopp” har blivit ”ett viktigt alternativ eller 
komplement till analyser av åldrandet som en särskild livsfas och äldre människor som 
särskild grupp”. Alexandersson 2009, 34. Det är dock en term som innebär ett visst synsätt 
på detta att livet går sin gilla gång. Gerontologen Peter Öberg har beskrivit 
livsloppsperspektivet som ett synsätt på åldrande som en livslång process, 
mångdimensionellt och där ingen åldersfas är viktigare än någon annan. Men Öberg lyfter 
också fram också fram att ”livsloppet studeras som en social institution som förändras i och 
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gestaltningar av Göran Sager-Larsson och minne är påverkade av krono-
logiska mönster. 

Avhandlingen är disponerad utifrån det som jag har utkristalliserat 
som de litteraturgerontologiska huvudämnena persongestaltningar av äldre 
huvudpersoner samt gestaltningar av tidsordningar. Det innebär att analysen 
är indelad i två sektioner som föregås av en genomgång av litteratur-
gerontologi. I avhandlingens första analyskapitel, ”I trilogins centrum”, 
diskuteras huvudpersonen Göran Sager-Larsson. Hans gestalt studeras 
utifrån tids- och självframställningsmönster.  

I det andra analyskapitlet ”Minnet av tiden” fokuseras på minnes-
mönster och olika sätt att räkna tiden. Jag kommer att koncentrera analy-
sen på hur minne sammankopplas med åldrande för att gestalta ett tids-
förlopp i en kronologisk följd. Det gemensamma för båda analyskapitlen 
är betydelsen av kronologiska hållpunkter för att erfara tid. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Styrande för detta avsnitt om metodologiska och teoretiska utgångs-
punkter är de övergripande frågor som jag vill ställa och diskutera i före-
liggande avhandling. Det är frågeställningar som rör både urvalskriterier 
för det som definieras som skönlitteratur om åldrande, och val av analy-
tiska verktyg. Jag menar att både i de teoretiska ansatserna och i det 
empiriska materialet i litteraturgerontologi finns ett synsätt på åldrande 
som en linjär utvecklingsfas. 

Min undersökning kommer genomgående att präglas av en kompa-
rativ ansats. Det innebär att jag jämför Värme, Korta och långa kapitel samt 
En simtur i sundet med varandra i olika hänseenden, och att olika delar av 
respektive roman kommer att lyftas fram för att visa på likheter eller 
skillnader.31 Jag kommer att titta närmare på romanernas strukturella 
egenskaper, och då menar jag exempelvis generella drag rörande stilistik, 

                                                                                                                                         
med samhällets modernisering”. Peter Öberg: ”Livslopp i förändring”, i Socialgerontologi 
(red. Lars Andersson), Lund 2002, 44.  
31 Anders Olsson menar att i all forskning är jämförelsen nödvändig och att all ”litterär 
karakterisering rymmer ett komparativt moment”. Anders Olsson: ”Intertextualitet, 
komparation och reception”, i Litteraturvetenskap - en inledning (red. Staffan Bergsten), Lund 
1998, 53. Men jag jämför inte de tre romanerna för att klassificera dem som exempelvis 
åldrandelitteratur, utan för att komma fram till likheter och olikheter i avseende att 
tydliggöra min analys av åldrande och minne.  
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berättarperspektiv och persongalleri. Jag går igenom vissa teman i 
respektive roman och jämför de olika gestaltningssätten i romanerna.  

Analysen av respektive roman tar fasta på egenskaper i berättarstruk-
turen som är relaterade till huvudpersonen Göran Sager-Larsson och 
minne. Karaktäriseringen av Göran Sager-Larsson är central men jag tar 
också fasta på övrigt persongalleri och omgivningsbeskrivningar i 
respektive roman, och framför allt för att belysa skillnader eller likheter 
mellan romanerna. Jag vill dock understryka att jag inte har som mål att 
presentera en helhetsanalys av trilogin, utan fokus är på gestaltningar av 
Göran Sager-Larsson och minne. Textanalysen är i huvudsak indelad 
efter respektive roman, men jag renodlar inte detta tillvägagångssätt 
eftersom jag även gör komparationer mellan romanerna. 

Jag gör jämförelser inom mitt skönlitterära material, men också med 
andra litteraturanalyser i litteraturgerontologi. Utifrån det fokus som 
studien har på åldrande och minne gör jag som sagt nedslag i romanerna. 
Förutom att jag jämför exempelvis minnesgestaltningar i Värme med 
minnesgestaltningar i En simtur i sundet, så går jag vidare och jämför med 
hur minne har analyserats som life review i litteraturgerontologiska analy-
ser. 

Inom forskningen om åldrande har exempelvis Margaret Morganroth 
Gullette, Constance Rooke, Kathleen Woodward och Anne M. Wyatt-
Brown gjort grundläggande forskning rörande hur man kan tänka kring 
åldrande över disciplingränserna (framför allt syftas på disciplinerna 
sociologi och litteraturvetenskap). Denna forskning om hur man ska 
kunna öka förståelsen för åldrande genom skönlitteratur hade på 1990-
talet ett argumenterande anslag. Wyatt-Brown betonade till exempel i 
inledningen av Aging and Gender in Literature (1993), att litteraturgeronto-
loger eftersträvar att ifrågasätta och utmana föreställningar som styr 
tänkandet kring åldrande. Den viktigaste föreställningen att motarbeta är 
den som kategoriserar åldrande som ett pärlband av problem, medan det 
eftersträvansvärda är att se åldrandet som ”’a developmentally interes-
ting phenomenon´”.32 Litterära gestaltningar av åldrande ska i och med 
detta tillvägagångssätt inte bidra till att cementera redan normativa syn-
sätt, utan i möjligaste mån utmana dessa.  

                                                             
32 Wyatt-Brown 1993, 3.  
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Constance Rooke hävdade i Handbook of the Humanities and Aging från 
1992, att det blir allt vanligare med äldre människor i litterära framställ-
ningar och att dessa litterära karaktärer inte längre spelar en undan-
skymd roll utan tar alltmer plats.33 Det har sin förklaring i att ”old people 
are now regarded by the writers of fiction as interesting; increasingly, 
they are now assigned major roles”.34 Romaner och berättelser hittar 
lättare sin publik eftersom läsarna i större utsträckning är intresserade av 
åldrande och på så vis finns det en efterfrågan av den typen av skönlitte-
ratur.35 Rooke har myntat uttrycket Vollendungsroman av det tyska ordet 
för fullbordan och fulländning, för att beteckna romaner om identitets-
teman rörande äldre romankaraktärer.  

Grundandet av en ny genre som omfattar skönlitteratur om åldrande 
och med äldre huvudpersoner ska ses som en del av strävandena under 
1990-talet att utmana synsättet på åldrande som fas i livet enbart 
förknippad med negativa skeenden. Genren är den äldres motsvarighet 
till Bildungsromanen, som behandlar en ung romankaraktärs utveckling, 
så som exempelvis Jane Eyre i Charlotte Brontës roman med samma 
namn från 1847.  

Mike Hepworths syfte i Stories of Ageing (2000) är att fiktiva gestalt-
ningar av åldrande ska bidra till förståelse av åldrande som en socialpsy-
kologisk process.36 Berättelser är ”a source for reflecting upon ageing as 
symbolic interaction”, och en hjälp att förstå erfarenheten av att åldras. 
Constance Rooke menar att tal (speech) i vidare bemärkelse som en livs-
berättelse är viktig i den skönlitteratur om åldrande som hon benämner 
Vollendungsroman: 

Contemporary fiction generally has been interested in the 
need human beings feel to turn their lives into story, and in 
the insistent analogy that obtains between fiction and life. 
As fiction mirrors life, so life reflects (or enacts) the shaping 
behaviors of fiction. This theme is especially pronounced in 
the Vollendungsroman, in which elderly characters are 
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34 Rooke 1992, 241. 
35 Rooke 1992, 242. 
36 Hepworth 2000, 11. 



Inledning            23 

running out of time and therefore determined to let the story 
be told.37 

Detta är så att säga kärnan i litteraturgerontologi, att skönlitteratur för-
medlar livsberättelser och att huvudpersoner som är gamla förmedlar till 
läsarna hur det är att åldras. Det är alldeles tydligt att Rooke anser att 
skönlitteratur påverkas av exempelvis samhälleliga förändringar, men 
också att skönlitteratur kan illustrera och förklara för oss ”matters in 
life”: 

The conditions of old age are moving to us as human beings 
and therefore useful to fiction. But it is equally clear that 
contemporary fiction is useful to our understanding of these 
matters in life. It is useful primarily because fiction 
contextualizes and particularizes the problems of 
gerontology […].38 

Å ena sidan ger skönlitteratur oss läsare tillgång till den komplexa och 
subjektiva erfarenheten av att åldras, och är vidare med Rookes ord 
mindre ”abstract or theoretical than gerontology”.39 Å andra sidan har 
Margaret Morganroth Gullette och Anne M. Wyatt Brown argumenterat 
för att skönlitteratur också kan bidra till att vissa mönster vidmakthålls. 
Wyatt-Browns exempel på negativa gestaltningsmönster av åldrande 
som har konserverats är det som Gullette kallar för ”decline narrative”: 

Margaret Gullette adds the insight that powerful social and 
literary pressures have constructed our images of aging in 
literature. In Safe at Last in the Middle Years, she argues 
convincingly that a “decline narrative” of aging has 
dominated our literature, even though it does not accurately 
reflect real human experience. One of the culprits, she 
suggests, is “realism´s typical plot of ‘systematic 
disillusionment´”, which has so influenced our thinking that 
we have come to accept this plot as truthful, despite our 
sceptical reading of most other literary conventions. As a 
result, we have enshrined the notion that old age means 

                                                             
37 Rooke 1992, 252. 
38 Rooke 1992, 254. 
39 Rooke 1992, 254. 
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decay and are likely to reject any other sort of interpretation 
as romantic nonsense.40  

Resultatet blir i värsta fall att läsaren kommer att betrakta dessa ned-
gångsmönster som något som definierar gestaltningar av åldrande. Det 
är en typ av realitetseffekt som bygger på att trovärdigheten i olika 
masterplots ligger i att läsaren känner igen sig och att igenkännandet gör 
dessa gestaltningsmönster mer trovärdiga: 

We seem to connect our thinking about life, and particularly 
about our own lives, to a number of masterplots that we 
may or may not be fully aware of. To the extent that our 
values and identity are linked to a masterplot, that master-
plot can have strong rhetorical impact. We tend to give 
credibility to narratives that are structured by it.41 

Dessa gestaltningsmönster, masterplots, fungerar också som formula för 
kronologisk struktur, såtillvida att det finns en inbyggd eller förväntad 
utveckling och avrundning som ska leda fram till något. Masterplots kan 
alltså bidra till förväntningar på gestaltningar att de ska innehålla ett 
avslut, en knorr eller ett svar på en fråga (vem är mördaren?, vad hände 
sedan?, varför dog hon?): A ska leda till B, spänning till lättnad, förvir-
ring till klarhet och barndom till åldrande.  

Masterplots eller gestaltningsmönster kan knytas till olika genrer. 
Constance Rooke och Barbara Frey Waxman menar exempelvis att 
åldrandelitteratur ska avslutas med en avrundning i en positiv anda. Jag 
kommer i analyskapitlet ”I trilogins centrum” diskutera självframställ-
ningsmönster som mall för gestaltningen av huvudpersonen i trilogin, 
Göran Sager-Larsson. Constance Rooke menar att en utvärdering av det 
levda livet är ett av de vanligaste teman i skönlitteratur om åldrande och 
är även ”a common structural device”.42 Den utvärdering av livet som 
Rooke syftar på är hämtad från psykiatrikern Robert N. Butler. Kathleen 
Woodward har kritiserat Butlers livsgranskningsbegrepp, life review, för 
att vara baserad på synen på livet en sammanhållande enhet i aristotelisk 

                                                             
40 Wyatt-Brown 1992, 2.  
41 H. Porter Abbott: The Cambridge Introduction to Narrative (second edition), Cambridge 
2008, 46. 
42 Rooke 1992, 253. 
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anda. Rooke tar framför allt fasta på hur vanligt det är med en tillbaka-
blickande livsgranskning i romaner med en äldre huvudperson, och 
vidare att denna livsgranskning ger framställningen en form. Utifrån 
Rookes argumentation kan man säga att life review är en masterplot för 
skönlitteratur om åldrande.  

Anne M. Wyatt-Brown kallar i sin genomgång av litteraturgerontolo-
giska studier en kategori för ”applications of gerontological – theory life 
review and autobiography”, vilken omfattar litteraturgerontologiska 
analyser som fokuserar på life review, minne och självbiografi.43 Hon ger 
exempel på studier som visar att ”the final reveries of each [literary] 
character confirm Butler´s finding that the outcome of the review can be 
either ‘psychologically positive or self-destructive´”.44 Wyatt-Brown 
menar vidare att studierna inom denna litteraturgerontologiska kategori 
tydliggör att ”reclaiming and redeeming the past does not necessarily 
force the novelist or scholar into oversimplifying life experiences”.45 Life 
review-mönstren är starkt knutna till gestaltningen av en huvudperson. 
Det är genom huvudpersonen som tillbakablickandet på ett långt liv 
synliggörs, och tillbakablickarna bildar kronologiska hållpunkter i 
huvudpersonens livslinje.  

Detta är den teoretiska bakgrunden till utformningen av min under-
sökning. Jag har gjort valet att analysera tre svenska romaner av Sigrid 
Combüchen. Inledningsvis ingick enbart En simtur i sundet i undersök-
ningsmaterialet, men det fanns analytiska fördelar med att fokusera 
analysen på hela trilogin. Den återkommande huvudpersonen, Göran 
Sager-Larsson, var en sådan fördel. Det finns också en utmaning i 
romanernas form som kan bidra till nya infallsvinklar i analysen av 
åldrande. Jag har medvetet valt ett material som inte domineras av 
realistiska gestaltningar av en gammal huvudpersons upplevelser av att 
vara gammal. Jag vill pröva om det finns fördelar med att kombinera 
litteraturgerontologiska frågeställningar med en typ av skönlitteratur 
som inte självklart skulle kategoriseras som åldrandelitteratur i den 
bemärkelsen som Constance Rooke och Barbara Frey Waxman menar. 
Visserligen har Sigrid Combüchens romaner en huvudperson som blir 
äldre för varje del, men huvudpersonen Göran Sager-Larsson faller ändå 
                                                             
43 Wyatt-Brown 1992, 341. 
44 Wyatt-Brown 1992, 342. 
45 Wyatt-Brown 1992, 342. 
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utanför ramen för den typ av åldrande huvudperson som finns i den 
åldrandelitteratur som Constance Rooke och Barbara Frey Waxman lyfter 
fram. 

De tre romanerna som jag har valt utgör även en trilogi och det finns 
en möjlighet att de tre romanerna kommer att bekräfta eller understryka 
betydelsen av kronologisk ordningsföljd i gestaltningen av tideräkning. 
Det verkar onekligen logiskt att en trilogi bestående av tre romaner som 
hör samman utav olika anledningar har en utvecklingstematik. Syftet 
med mitt tillvägagångssätt är inte att peka på felaktigheter eller svag-
heter i litteraturgerontologiska forskningsansatser utan att lyfta fram för 
diskussion synsättet på åldrande som en slutfas. Det synsättet gör sig 
gällande både i de empiriska urvalen och i valen av teoretiska angrepps-
sätt. Betraktandet av åldrande som framför allt en slutfas hör samman 
med kronologiska mönster kopplade till åldrande. Dessa behöver syn-
liggöras till att börja med och vidare diskuteras och utmanas.  

Constance Rooke menar i Handbook of the Humanities and Aging att 
skönlitteratur är i mindre grad abstrakt och teoretisk än vad gerontologi 
är.46 Det är en förbryllande jämförelse som fick mig att fundera på huru-
vida man kan betrakta skönlitteratur som neutral källa till kunskap. Jag 
tycker att det är ett uttalande som blandar ihop vad som är undersök-
ningsmaterial och vad som är tillvägagångssätt. Jag tror inte att det finns 
några fynd som kan utvinnas ur Combüchens tre romaner, utan det är 
analysen av romanerna som resulterar i slutsatser.  

I den första analysen i ”I trilogins centrum” fokuserar jag på avsnitt i 
romanerna som ger information om Göran Sager-Larsson som en biogra-
fisk gestalt, det vill säga det som exempelvis handlar om vem han är och 
vad han gör. Dessa avsnitt studerar jag noggrannare än övriga delar av 
romanerna och försöker utifrån informationen konstruera en livslinje åt 
Göran Sager-Larsson. Syftet med detta tillvägagångssätt är att använda 
mig av en vanlig litteraturgerontologisk form för att synliggöra åldrande 
baserad på konstruktionen av en huvudperson i en roman. Nästa skede 
av analysen syftar till att förklara avsnittens betydelse i ett större 
perspektiv, alltså huruvida konstruktionen av Göran Sager-Larsson säger 
något om åldrande eller om det finns andra möjliga förklaringar och 
synvinklar. I och med att jag arbetar med tre romaner består en stor del 
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av tillvägagångssättet av jämförelser, det vill säga om avsnitten om 
Göran Sager-Larsson skiljer sig åt i respektive roman eller inte. Skillna-
derna respektive likheterna är sedan viktiga delar i den del av analysen 
som handlar om att diskutera huruvida Göran Sager-Larsson förändras, 
utvecklas och därmed eventuellt åldras genom trilogin. 

I det andra analyskapitlet är det minnesmönster som jag koncentrerar 
mig på. I friläggandet av avsnitten i romanerna gör jag ett urval och 
bestämmer vad som är adekvat för min undersökning och vad som inte 
är det. Det är en process med ett antal omgångar innan det slutgiltiga 
urvalet är fastslaget. Men det är viktigt att poängtera att det är ett urval 
av ett antal tänkbara avsnitt och jag har i viss mån styrts av att belägga 
olika aspekter. Analyskapitlen motsvarar inte egentligen två olika analy-
ser utan är resultatet av en analys av trilogin. Sedan har jag valt att dela 
upp den i två huvudsakliga delar för att tydliggöra min argumentation.  

Avslutningsvis vill jag föra en diskussion om några centrala begrepp i 
avhandlingen med syfte att ge dessa begrepp en bakgrund och ett 
sammanhang. Kronologi är ett begrepp som jag återkommer till i min 
undersökning. Ursprungsbetydelsen är läran om tidsindelning och tide-
räkning. Enligt Nationalencyklopedin är en kronologisk ordning det som är 
ordnat i en ”naturlig tidsföljd”.47 I min övergripande förståelse av trilogin 
handlar den om olika förhållanden till tid och olika sätt att synliggöra 
tidsförlopp. Med kronologi vill jag både lyfta fram tideräkning eller 
snarare tideräkningar, men också den naturliga tidsföljden kopplad till 
analyser av åldrande. 

I Chronoschisms – Time, Narrative, and Postmodernism (1997) undersöker 
Ursula K. Heise temporalitetens (temporality) betydelse i romaner. I fokus 
står tid och relationer till tid som sträcker sig utanför skönlitteraturen.48 
En av Heises slutsatser är att i de romaner som hon har undersökt finns 
kopplingar mellan gestaltningen av huvudperson och tid som indikerar 
ett nytt synsätt på individuell tideräkning. Heises syfte är att synliggöra 
mönster som har att göra med det som hon kallar postmoderna romaner, 
men hon analyserar också synen på tid som mänsklig erfarenhet. Under-
sökningen resulterar i ett utkristalliserande av tid som litterärt ämne eller 
tema, och olika typer av tidsmässighet i skönlitteratur: 

                                                             
47 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/sve/kronologisk 
48 Ursula K. Heise: Chronoschisms. Time, Narrative, and Postmodernism, Cambridge 1997, 3. 
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Unquestionably, the culture of time has changed since the 
early twentieth century, and postmodernist texts and 
artworks do not usually celebrate the interlacing of memory 
and expectation in the individual´s experience of time, 
Jamesian flow, Bergsonian durée, or cyclical returns of his-
tory as one finds them in the works of highmodernist artists 
and writers.49 

I Sigrid Combüchens trilogi är tid ett centralt tema, och det elaboreras 
med olika idéer och föreställningar om tid. Exempel på detta är den 
individuella tidräkningen i form av födelsedagar och minnen – i förhål-
lande till en historisk tid räknad i epoker, perioder av krig eller som olika 
-ismer. Båda sätten att räkna tid finns i Combüchens romaner, och 
gestaltningarna av Göran Sager-Larsson både länkar samman olika sätt 
att räkna tiden på och tydliggör dem. Sigrid Combüchens romaner från 
1980 till 2003 ingår förstås också i en kulturell kontext där förhållnings-
sätt till tid, minne och till historia har diskuterats. Det har exempelvis 
förts en diskussion om minnet inom kulturvetenskaperna utifrån en 
benämning som har blivit en etikett för samma diskussion: the memory 
turn. Denna vändning illustrerar en förnyad inriktning på diskussionen 
om minnet som utgår från att samhälleliga och teknologiska förändringar 
ger återverkningar i forskningen om minnet.  

En fråga som framstår som central sedan början av 1990-talet är 
minnets betydelse i den historiska forskningen, och den franska filosofen 
Paul Ricoeur är en bland flera icke-historiker som har ägnat sig åt 
relationen mellan minne och historia.50 Bakgrunden till detta förnyade 
intresse för minnet som ett tidsbegrepp tillskrivs allt som oftast 
förändringarna efter murens fall 1989 och nya teknologiska möjligheter 
för att spara och lagra minne. Minnesvändningen markeras forsknings-
mässigt genom att fokus har flyttats från social historia och 
modernitetens historia till kulturell historia och politisk historia. Med 
detta ändrade fokus följde frågeställningar rörande identitet, kultur och 
användandet av historia, till exempel vilken roll som minnen av 
kommunismen spelar i rekonstruktionen av nya demokratier i före detta 

                                                             
49 Heise 1997, 1. 
50 Andreas Kitzmann, Conny Mithander & John Sundholm: ”Introduction”, i Memory Work. 
The Theory and Practice of Memory (eds. Andreas Kitzmann, C.onny Mithander & John 
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Östeuropa, på vilket sätt och varför minnen av kommunismen skiljer sig 
från minnen av nazismen.51  

I Sigrid Combüchens trilogi återkommer minnen och minnet som en 
röd tråd i samtliga romaner. Bland de olika idéer om tid som finns i trilo-
gin är minnet ett sätt som tid kan gestaltas på. Tillbakablickandet i trilo-
gin ser lite olika ut i de tre delarna, men det gemensamma är att det 
gestaltar olika sätt att erfara tid. I min analys av minnet kommer jag inte 
att karaktärisera gestaltningarna av minne och minnen i förhållande till 
minnesvändningen. Det faller utanför denna undersökning, men jag tror 
inte att skillnaderna i gestaltningen av minne i den första delen från 1980 
och i den andra delen från 1992 är fullständigt opåverkad av den 
minnesdebatt och minnesforskning som rådde under denna tid.  

Språkligt skulle man kunna välja mellan flera uttryck för den indivi-
duella tideräkningen. Anne Leonora Blaakilde exemplifierar med ett 
antal begrepp så som levnadsbana, livscykel, levnadslopp, livshistoria, 
livsprocess, åldrandeprocess, ålderslinje och ålderskurva. Beroende på 
vilket begrepp man väljer aktiveras ”speciella konnotationer mot 
bestämda kunskapsfält”.52 Respektive begrepp återspeglar olika sätt att 
räkna tiden som exempelvis en cykel, bana, historia, process, linje eller 
kurva. Det linjära representationssättet, menar Blaakilde, gör sig å ena 
sidan skyldigt till ”en formmässig begränsning av livsförloppets möjliga 
komplexitet”, och å andra sidan ”lägger det sig utmed en västlig evolu-
tionistisk mening”.53  

Tills vidare kan det konstateras att de discipliner som hittills 
har ägnat sig vetenskapligt åt åldersfaserna barndom, ung-
dom och ålderdom oftast har utgått från kulturella 
konstruktioner med förutsättningen att faserna är biosociala 
fenomen, liksom det har varit en utbredd uppfattning att 
åldersfaserna är biologiskt determinerade.54 

Det linjära representationssättet hör samman med kronologiska mönster 
som jag kommer att analysera i denna avhandling. Jag använder krono-
                                                             
51 Kitzmann, Mithander & Sundholm 2005, 9. 
52 Anne Leonora Blaakilde: ”Löper tiden från Kronos? Om kronologiseringens betydelse för 
föreställningar om ålder”, i Åldrandets betydelser (red. Lars-Eric Jönsson & Susanne Lundin), 
Lund 2007, 27 not 1. 
53 Blaakilde 2007, 27f. 
54 Blaakilde 2007, 28. 
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logi som en övergripande rubrik för det som jag anser forma många 
litteraturgerontologiska analyser. Med det menar jag analyser som är 
grundade i en för givet tagen syn på åldrande som den sista delen i ett 
levnadslopp, utgående från livet som en livslinje med början i barn-
domen och vidare genom olika faser till ålderdomen. I min diskussion av 
kronologi kopplar jag begreppet till föreställningar om åldrande och till 
hur gestaltningar om åldrande struktureras.  

Kronologi kan diskuteras som ett tema eller ett motiv i skönlitteratur, 
men kronologi kan också diskuteras utifrån berättarstruktur och hand-
lingens ordningsföljd. Förutom att kronologi gestaltas på det innehålls-
liga planet i en roman så finns även de formella gestaltningarna av ord-
ning. Kronologi kan följaktligen diskuteras utifrån frågor som rör hur 
romanen är konstruerad. I vilken ordning inträffar saker i romanen? Går 
berättandet framåt genom tillbakablickar exempelvis? Finns det flera 
tidsnivåer eller sker allt i ett nuläge?  

Tid existerar förstås inte i skönlitteratur utom som en spatial 
disposition av språkliga segment, så som Shlomith Rimmon-Kenan lyfter 
fram i Narrative Fiction (1983).55 I linje med Rimmon-Kenans narrato-
logiska syn på kronologi som en följd av språkets struktur, att en episod 
berättas efter en annan, på samma sätt som att man läser ord efter ord, 
mening efter mening, så är det omöjligt att tala om kronologiska brott. En 
handling som består av en kedja av händelser kan inte gestaltas (eller 
läsas) på ett annat sätt än att den ena följer på den andra. 

The disposition of elements in the text, conventionally called 
text-time, is bound to be one-directional and irreversible, 
because language prescribe a linear figuration of signs and 
hence a linear presentation of information about things. We 
read letter after letter, word after word, sentence after 
sentence, chapter after chapter, and so on. There are some 
modern attempts to liberate narrative fiction from these 
constraints, but the liberation is never complete because a 
complete one, if possible, will destroy intelligibility.56 
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De frågor som jag ställer om kronologi som ett system för tidsgestaltning 
kommer från synsätt i litteraturgerontologi på åldrande som en sista fas 
före döden, en slutfas som också ses som resultatet av det som har före-
gått. Men även om utgångspunkterna är litteraturgerontologiska så 
sträcker sig diskussionen om kronologi utanför litteraturgerontologi.  
 

 

Presentation av trilogi och författarskap 

Efterord 

Detta kan vara sista delen i en trilogi som aldrig var 
planerad men råkade bli.   
 En och samma huvudperson har åldrats drygt tjugo år 
från Värme (1980), då han var sitt eget livs centrum och 
skrev i jagform  om att leva på 70-talet och om en ungdom i 
Malmö på 50-talet.  
 I Korta och långa kapitel (1992) hade han inordnat sig som 
en av  gestalterna i en förstad till Lund, befolkad av 
invandrare, studenter, småkriminella och socialsekreterare, 
mer observatör än aktör. Gestalter från dessa romaner 
återkommer även här, ungefär likadana, äldre eller av 
minnet förvrängda.   
 Skriver man samma historia över tjugo år åskådliggör 
man en föränderlig ”tidsanda”, inte genom att kunnigt 
beskriva skiftningarna utan genom att själv vara på drift i 
deras språkbruk – med den kontinuitet som är personlig.   
 Jag har tillåtit mig att nämna händelser som ännu inte 
inträffat 22 september 1999, då berättelsen utspelas.   
           
                 S.C.  
(En simtur i sundet, “Efterord”) 

Det citerade avsnittet är ur det ”Efterord” som avslutar Sigrid 
Combüchens En simtur i sundet (2003). Det är det sista avsnittet i den sista 
delen i den trilogi som föreliggande avhandling handlar om. På denna 
sista sida dras kronologiska riktlinjer upp för hela trilogin och för de 
föregående delarna. Om man har läst Värme (1980), Korta och långa kapitel 
(1992) och En simtur i sundet (2003) i kronologisk ordning får man nu till 
sist en sammanfattning av de kronologiska mönstren.   
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Oavsett om man ser avsnittet som en instruktion till läsaren eller som en 
lek med författarintentionen, så ger efterordet en kronologisk struktur för 
huvudpersonen i trilogin, Göran Sager-Larsson. Likaså finns i efterordet 
tämligen specifika tidpunkter som utgångsläge för varje del. Å andra 
sidan är andra ordningar oväsentliga och kan lätt åsidosättas. I efterordet 
finns brasklappen att författaren tillåter sig nämna händelser som ännu 
inte inträffat den 22 september 1999, då handlingen utspelar sig i En 
simtur i sundet. Vad blir effekten av att å ena sidan fästa handlingen vid 
ett specifikt kalendariskt datum, och å andra sidan falla ur tidsramarna 
så att händelser som ännu inte har inträffat vid detta specifika datum kan 
äga rum? De kronologiska ramar som ges problematiseras i det som 
närmast kan liknas vid en helgardering: friheten att få nämna eller 
gestalta händelser som inte har ägt rum ännu. Är det en frihet som inte 
tar hänsyn till datum och kronologiska orsakssammanhang?   
 Det finns också i avsnittet två sätt att se på huvudpersonen i trilogin 
vilka man också kan betrakta som motstridiga. Dels att det är en och 
samma person, Göran Sager-Larsson, som har åldrats drygt tjugo år från 
1980 i Värme till En simtur i sundet 2003, dels att Göran Sager-Larsson har 
gått från att ha varit ”sitt eget livs centrum” till att ha fått ”inordna sig 
som en av gestalterna” och är mer ”observatör än aktör”. Är effekterna 
av dessa förändringar något annat än åldrande under tjugo år? Går det 
att bortse från kronologins betydelse i gestaltningen av Göran Sager-
Larsson? Vilka olika sätt finns det att beskriva tiden som går? Detta 
efterord väcker fler frågor än vad det ger svar. Jag kommer att undersöka 
det som jag uppfattar som en utmaning i detta efterord, att möjligheten 
att åskådliggöra en tidsanda sker genom skiftningarnas språkbruk och 
synliggörandet av att det finns många sätt att räkna tiden.  
 I det följande kommer jag att diskutera utgångspunkter i trilogin för 
analysen och samtidigt är syftet att berätta kortfattat vad Värme, Korta och 
långa kapitel samt En simtur i sundet handlar om. 

Utgångspunkter i Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i 
sundet 

Avhandlingens skönlitterära material består av Sigrid Combüchens 
Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet. I Combüchens 
trilogi finns flera olika historier som pockar på läsarens uppmärksamhet: 
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samtidsskildringen och en modern utvecklingshistoria är exempel på ett 
par teman som kritiker har tagit upp i anmälningar. Ett övergripande 
ämne eller tema i samtliga delar är tiden. Tidsmässiga indelningar och 
tidens hastighet eller rytm återkommer både på det innehållsliga och 
formella planet i trilogin. Tidsmässiga indelningar som dåtid och nutid 
eller barndom och ungdom kontrasteras mot varandra på det formella 
planet eller diskuteras av huvudpersonen. Tidens hastighet och rytm 
som retrospektiv kontinuitet gestaltas bland annat genom huvudperso-
nens inre monolog och tillbakablickande på minnen. En annan typ av 
rytm är den samtidighet som präglar formen i Korta och långa kapitel. Jag 
kommer att återkomma med exempel på detta för att göra det mer tydligt 
och konkret, men här vill jag bara konstatera att olika sätt att räkna tiden är 
den gemensamma nämnaren för de tre romanerna i trilogin.  
 I Värme är jag-berättaren en medelålders lärare som sitter och rättar 
uppsatser, tittar ut genom fönstret på sina grannar och väntar ett samtal 
från mamman som befinner sig i Spanien. I tillbakablickar tänker läraren, 
Göran Sager-Larsson, på episoder ur sitt tidiga liv. Inte så mycket för att 
minnas barndom respektive tonårstid i sig utan för att det finns detaljer i 
det förflutna värda att minnas. Tidigare på dagen har han träffat på en 
barndomskamrat från Sundsvall som han inte har sett på över trettio år. 
Mötet sker i olika etapper som gestaltas som slumpvisa: på tåget, vid 
köttdisken i affären och sedan på kafét där minnet tillslut kommer i fatt 
Göran Sager-Larsson och han kommer ihåg vem hon är. Tankar och fun-
deringar om samband mellan tider och minnen går genom hela romanen 
som en röd tråd och dessa episoder med mötena med ”minnesflickan”, 
som hon kallas i Värme, är ett exempel på detta.   
 Det fjärde kapitlet i Värme åtskiljer delen om barndomen i Sundsvall, 
nyåret 1947 och barndomskamraten Karin från tonårstiden och somma-
ren 1958, Malmö och flickvännen Ingrid Andersson. Kapitlet handlar om 
övergångar mellan barndom och ungdom och innehåller Göran Sager-
Larssons funderingar om att dessa övergångar inte är fullt så självklara 
som kronologin lurar en att tro. ”Efter barndomen kommer ungdomen – 
inte så automatiskt som växten och tiden låter påskina”, utan snarare 
genom perspektivseende och kronologisk inordning: 

Till perspektivseende och bilder en och en, tolerant i rörelse 
var för sig och inbördes. Man får tiden; att plåga sig ur 
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barndomens ädla jag-moral in i den undvikande 
mängdmoralen, som kräver ens passivitet också när 
musklerna spänns av vilja, upprördhet – och oförmåga.   
(Värme, 192) 

Genom Göran Sager-Larssons inre monolog kring tidsmässigheter består 
handlingen i Värme till stor del av reflexioner och funderingar kring 
exempelvis tidsindelningar, minne och tecken på tidens gång. Det finns 
ett avsnitt i romanen där Göran Sager-Larsson har en utläggning om att 
åldras som handlar om tidsmässiga övergångar, som den från barndom 
till ung vuxen. Åldrandet eller övergången från barndom till vuxet liv 
realiseras framför allt genom att man börjar se och ingå i tideräkningar 
och kronologiska sammanhang. En dag är man som människa inordnad i 
kronologin och exempel på det är, menar Göran Sager-Larsson, då man 
börjar ”öppna tidningen. Man erövrar den och gör den till en vana” (V, 
193).57 På så vis resonerar Göran Sager-Larsson om olika tidsmässigheter 
samtidigt som framställningen är uppbyggd kring Göran Sager-Larsson 
som ett exempel på hur hans ålder (”medelålder”) gör att han börjar se 
kronologiska sammanhang och minnas.  

I Värme funderar Göran Sager-Larsson på minnen som förklaring på 
psykologiska eller existentiella frågor om vem jag är och varför jag har 
blivit den jag har blivit. Det är dessa funderingar som är handlingen i 
den första delen av trilogin. Det händer inte särskilt mycket och ram-
handlingen, som omgärdar Göran Sager-Larssons funderingar, tankar 
och minnen, har jag nämnt ovan: han sitter i sin lägenhet sent en kväll, 
rättar skrivningar och väntar på samtalet från sin mamma samtidigt som 
han vakar in sin födelsedag. Detta med Göran Sager-Larssons minnen, 
tankar och inre monolog är också ett gemensamt drag för framför allt den 
första och den sista delen i trilogin.  

Persongalleriet i Värme består uteslutande av personer som Göran 
Sager-Larsson minns, det vill säga klasskamrater, barndomskamrater, 
mamman, föräldrar till barndomsvänner och klasskamrater. Å ena sidan 
kan man säga att Värme består av Göran Sager-Larssons barndoms- och 
ungdomsskildring från Sundsvall i slutet av 40-talet respektive Sundsvall 
under 1950-talet. Å andra sidan kan man säga att det individuella, Göran 
Sager-Larssons perspektiv, gör att tidsstämningar och strömningar i 
                                                             
57 Jag förkortar romantitlarna till V, K och E i sidhänvisningarna i den löpande texten. 
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tiden blir synliga. Ett exempel på detta är när familjens första tv-apparat 
installeras i Göran Sager-Larssons hem. Det är förstås en stor händelse 
och en händelse i tiden. Installatören fick en ”jultomtes mottagande i 
snart sagt varje familj” (V, 222). Som en pionjär ”kom han med denna 
apparat som innebär nöje varenda kväll, samtalsämne varenda dag och 
en känsla av att äntligen vara närvarande i tiden, för alla” (V, 222).  
Värme avslutas med ett minne av en ungdomskamrat som Göran Sager-
Larsson möter som tonåring på färjan över till Danmark, någon som en 
gång var hans bäste vän (V, 274). Göran Sager-Larsson minns både 
samtalet och den sista gången de hade umgåtts som bästa kompisar och 
gått på bio. Det hände inget särskilt denna sista gång, ingen konflikt, 
ingen uppgörelse, ”vi sade inga adjö din skit” (V, 280). Förklaringen till 
att de inte längre är bästa vänner finns snarare i dialogen som utspelade 
sig mellan de båda tonåringarna på färjan: 

– Och du går i – skolan – ännú? – Jaha. – Och det kan du stå 
ut med? – Jodå, det är bara ett år kvar nu. – Jamen sen ska 
du vällgå på universitetet! – Njaä vet inte. – Varför går du 
annars i skolan så länge? Det är onekligen en precis fråga. 
Jag vet inte vad jag skall ”bli”. Varför går jag i skolan så 
länge om inte för att bli ett fall av studier, en livstid av 
studier och kanske någon linje på de tre dimensionernas yta.  
(Värme, 280) 

Värme avslutas i minnet av samtalet med den före detta bästisen på 
danmarksfärjan och med en reflexion om vad det är man minns: 

 Han [bästisen] sliter loss bitar av sina resor till 
”Köpenskap, Köpenick” och andra varianter som rinner 
genom fabeln: stora bågar av eftertanke mellan de 
minnesvärda händelserna, omspänner ett myller av fritid, 
vunna och bortspolade pengar, damer och ”karaktärer”, 
vilka uttalade inte de minnesvärda orden – utan orden han 
minns.   
(Värme, 305) 

Den tredje delen i trilogin, En simtur i sundet, handlar om Göran Sager-
Larssons liv, om hans och sambons respektive barn, vänner, arbeten, 
intressen – eller minnet av detta. Det finns överensstämmelser mellan 
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den första och den tredje delen som gör att det är mer logiskt att disku-
tera dem efter varandra än att följa utgivningsordningen.   
 I den tredje delen åker Göran Sager-Larsson med sin sambo Vera till 
stranden för en simtur en septembereftermiddag. Medan han sitter i bilen 
bredvid Vera, på stranden innan han har doppat sig, på en badflotte ute i 
vattnet och sedan tillbaka på stranden inväntande Vera, så minns Göran 
Sager-Larsson händelser, samtal och möten. Minnena är ofta kommenta-
rer, analyser eller diskussioner. Göran Sager-Larssons tankeflöde är som 
en ”voice over” till en film som bara han kan se. Ett exempel på det är 
citatet nedan från ett avsnitt ur En simtur i sundet där Göran Sager-
Larsson funderar bland annat på hur hans och hans sambos respektive 
barns relationer ser ut, och mer specifikt kommenterar ett möte med 
Veras dotter och dennes fästman (E, 221): 

       Alla är trevliga mot varandra och Göran och 
Vera är äldsta generation   
trots att de inte har någon ordning i sina liv.   
Precis som de unga går de hem och klarar av det omedelbara  
            allteftersom det kommer in. 
(En simtur i sundet, 221) 

Den äldsta generationen skiljer sig inte mycket från den yngre. Vera och 
Göran har inte bättre ordning på sina liv trots att de har levt längre och 
borde ha blivit klokare och kommit svaren närmare. 
Göran Sager-Larssons tankestråk fortsätter: 

   Inga vismansröjningar som ordnar  
och förklarar bakgrunden till allt som händer och  

    framtiden. Inte visa,  
   inte vetande som vi i denna ände  

    skall vara utan  
   snabbar på med lösa tåtar  

     som alla.  
   Ingen ”kontinuitet”, varför neka sig  

    nuet, som är det enda  
    varaktiga?  

  (En simtur i sundet, 221f) 
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Göran Sager-Larsson har i denna del liksom i Värme funderingar om 
tiden, dess olika indelningar och samband mellan tid och minne. Likaså 
känner man igen Göran Sager-Larssons åsikt att tiden inte genererar 
kunskap och vishet automatiskt utan det krävs en riktig kontinuitet som 
inte bara är en tidsordning. Handlingen i En simtur i sundet består fram-
för allt av Göran Sager-Larssons reflexioner, minnen och tankeström-
ningar och dessa cirklar kring olika tidsmässigheter. Ramhandlingen 
med simturen öppnar snarast för Göran Sager-Larssons tankar som när 
han ser Vera simma iväg ”finns utrymme att minnas en ordväxling” (E, 
120). Göran Sager-Larsson minns gräl mellan honom och Vera men också 
annat som minnet av en vän som har varit död i några år, aborten som 
Vera gjorde som verkar vara ett alltmer återkommande trätoämne eller 
en episod på IKEA där Göran Sager-Larssons son jobbar.  

När Göran Sager-Larsson blir ensam kommer tankar om sina nära och 
kära och deras livsval, så som sonen Pers val att leva tillsammans med en 
polsk kvinna som redan har barn: 

Om Göran Sager-Larsson nu och här, på flotten, med 
köldstumma fötter i vattnet, tar sig samman och tänker efter 
är Diocletiana (Pers gamla polska) avsevärt talbar och 
intressant jämfört med den här fästmannen som säger javel 
och forskar i något demografiskt tabellämne och pratar för 
mycket om ”mor og far” och ställen jorden runt där han 
”har varit” utan att ta märkbara intryck  
(En simtur i sundet, 148) 

”Fästmannen” som han jämför svärdottern med är Veras dotters danske 
fästman. Den här typen av jämförelser eller uppradande av skillnader 
mellan Göran Sager-Larsson och sambon har sin upprinnelse i ett 
inledande konstaterandet att Vera kör bättre och fortare än vad han själv 
gör, eller att hon är en djärvare och bättre simmare än vad han själv är. 
Det är alltså framför allt i Göran Sager-Larssons tankar som det händer 
saker, och det som är runt omkring honom noterar han bara parentetiskt. 
Själva simturen är inte heller särskilt händelserik utan är snarare avstamp 
för Göran Sager-Larssons minnen och reflexioner. När han ser hur 
sambon Vera försvinner simmandes i horisonten, tänker han ”varför gör 
du så mot mig? jag kan inte rädda dig” (E, 208). Därefter följer minnet av 
en fest där en berusad finansman gjorde närmanden mot Vera. Händel-



                    Kapitel 1 38 

 
 
 

 

sen med finansmannens förnedrande närmanden får Göran Sager-
Larsson att konstatera återigen att 
 

Jag kan inte beskydda dig. 
Jag kan bara skydda dig om du 

           anpassar din dristighet 
eller dumhet! 

till min förmåga och ger mig  
rätt att skydda 

dig. 
(En simtur i sundet, 215f) 

Liksom i Värme är persongalleriet fortfarande framför allt personer som 
Göran Sager-Larsson minns och tänker på, förutom just Vera. På samma 
sätt som Göran Sager-Larssons relationer med kamrater från 1940- och 
50-talen samtidigt återspeglar något tidstypiskt eller något som har med 
samhällsförändringar att göra, så handlar Görans och Veras relations-
käbbel om mer än uteslutande ett äktenskapsdrama. I både Värme och En 
simtur i sundet finns minnen och minnet i förgrunden med retrospektivt 
berättande och medvetandeströmmar, medan Korta och långa kapitel 
handlar mer om samtidighet. Detta innebär inte att minne hamnar i bak-
grunden utan att diskussionen om minne riktas mot dess förankring i 
nuet.   
 I Korta och långa kapitel är inte Göran Sager-Larsson ensam, utan i 
kapitlet ”avsidesreplik från författaren” säger berättarrösten att huvudper-
soner ”i denna roman är Heidi och Göran” (K, 38). Göran Sager-Larsson 
delar plats inte bara med Heidi utan även med Bengt. Det är en av skill-
naderna mellan Korta och långa kapitel och de övriga romanerna i trilogin. 
En annan skillnad är att det tillbakablickande perspektivet har bytts mot 
en förankring i nuet och känslan av samtidighet:  

När Göran Sager-Larsson flyger söderut över den 
månvattenfläckade kartan av Sverige, drar han ett atmosfäriskt 
flimmer över TV-skärmen i dagrummet på den öppna 
fångvårdsanstalten Nedansjö i nordöstra Skåne, där Bengt Norén 
just tittar på en tävling i bibelkunskap och tar sig för pannan när 
en farbror och en tjej i ena laget inte vet var namnet Israel först 
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figurerar i Gamla Testamentet.   
(Korta och långa kapitel, 40) 

Till handlingens förankring i nuet bidrar miljöbeskrivningar så som för-
ortstorget eller trafikrondellen. Rondellen är en symbol för ett tidsmäs-
sigt mönster i Korta och långa kapitel: 

 Han har samma dag postat ett åttasidigt brev till sin omaka 
fästmö Katrin Furander, förste byråsekreterare på socialbyråns 
äldrevårdsenhet. I rondellen gör hon snart en kort svängom med 
Heidi, och Göran skall förbindligt – dock utan att stanna – heja på 
Bengt Norén, som han en gång trodde var lovande.   
(Korta och långa kapitel, 40) 

I rondellen möts trafikanter som är på väg ut ur eller in i den. Man passe-
rar varandra som hastigast även om man inte är på väg åt samma håll. På 
samma sätt sker mötena i Korta och långa kapitel: tillsynes utan orsak och 
utan att så att säga vara på väg åt samma håll i handlingen. Handlingen i 
Korta och långa kapitel utspelar sig mellan augusti och december, antag-
ligen 1991. Varje kapitel har en månadsangivelse men kapitlen följer inte 
den ordningen, exempelvis kapitlet ”domen (augusti)” kommer sist. De 
två tydligaste händelseförloppen handlar om Heidi och hennes extrajobb 
inom hemtjänsten och hennes föräldrars skilsmässa, respektive Bengts 
tingsrättsförhandling där han anklagas för misshandel av sin dåvarande 
sambo. Göran Sager-Larssons del i händelseförloppen är mer som obser-
vatör, granne till Heidi och ytligt bekant till Bengt. Han finns mer i 
marginalen än i romanens centrum.   
 I kapitlet ”avsidesreplik från författaren” står det att det är samtiden som 
är huvudpersonen i Korta och långa kapitel. Det är en bra sammanfattning 
av vad den andra delen i trilogin handlar om. Göran Sager-Larssons 
granne Heidi studerar juridik på universitetet men jobbar extra inom 
hemtjänsten. I hemtjänsten blir hon tilldelad de två klienterna 
”professorskan” och Casimir. Genom mötena mellan Heidi och hem-
tjänstklienterna beskrivs en tidsanda, värderingar i tiden och hur sam-
hället då hanterar gamla människor exempelvis. På ett liknande sätt tyd-
liggör tingsrättsförhandlingen med Bengt ”samhällets” värderingar av 
honom och hur rättssamhället hanterar en person som är alkoholiserad 
och småkriminell. Jag kommer att återkomma till denna del av romanen i 
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analyskapitlet ”Minnet av tiden” för en närmare analys av hur minne 
gestaltas som tidsförlopp och som en del av en kronologisk ordnings-
följd.  

Ett exempel på hur tidsenliga värderingar och åsikter gestaltas är 
Heidis första möte med kvinnan och mannen som hon ska ta hand om. 
Heidis chef, Katrin, följer med när Heidi ska presenteras för Casimir. När 
de kommer till Casimirs dörr berättar Katrin om rutinen att man först 
ringer på och sedan använder nyckeln att gå in med: 

Först när den redan sitter i sjutillhållarlåset, och redan har 
gått runt ett varv, kommer hon ihåg att ringa på. Det slår 
henne. Hon ringer på och vänder sig till Heidi – ett 
trappsteg lägre; en replik för memorering: vi ringer förstås 
på innan vi går in. Det är ett sätt att visa respekt. Oftast 
kommer man överens om en viss ringsignal. Även-om-de-
vet-när-man-är-att-vänta-så-är-det-en-trygghet-i-det-över-
enskomna, inte sant? Då vet de att man är man… öh – att 
man är den man är… man själv…   
(Korta och långa kapitel, 120f) 

När dörren öppnas inifrån ber hon om ursäkt för att hon inte visste att 
Casimir hade besök. Katrin försöker smita förbi mannen som har öppnat 
dörren och står i vägen samtidigt som hon förklarar att Britt-Marie ska 
sluta och att det är Heidi som ska komma hit istället. Gestaltningen av 
proceduren att komma in, bristen på presentation av vem Katrin är och 
försöket att ta sig förbi Casimirs son ger ett tämligen bryskt intryck. 
Vanliga sociala koder är som bortblåsta och omvårdnadschefen har helt 
glömt bort att arbetsplatsen är ett hem och att klienten har ett liv, familj 
och egna tider.  Heidi betraktar hur Katrin försöker prata med Casimir 
medan han äter lunch samtidigt som hon ber om ursäkt för att de 
kommer mitt i maten: 

 Det blir tyst. Heidi ser på (var kommer orden ifrån. Hon 
visste inte att hon kunde dem förrän hon tänker dem:) 
objektet som Katrin försöker få att känna sig som subjekt.  
(Korta och långa kapitel, 123) 

Katrin växlar mellan att tala övertydligt och högt till Casimir och med en 
tystare, parentetisk röst till sonen om Casimir – men i båda fallen i tredje 
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person. Heidi ser det som ett bollande mellan objekt och subjekt, men 
egentligen är det ingen skillnad när Katrin talar till honom och när hon 
talar om honom. Heidi är en ganska kritisk betraktare och reagerar 
känslomässigt på olika händelser hos klienterna och allt som oftast går 
hon omkring med en ”tårdimma” över ögonen.   
 Det sista som händer vid detta besök är att Katrin böjer sig ner för att 
säga adjö till Casimir men inte ordentligt för hon har ont i sin högerhand 
så det blir lite sisådär med vänstern. Katrin upprepar ett flertal gånger att 
Casimir kommer att bli väl omhändertagen av Heidi, och Casimir 
kommer att få det så bra med henne (K, 125). ”Njii Camiiiici”, säger han. 
”Njii Camiici! Nji Camiici, ach, aaach”. Han rättar Katrin med stor tyd-
lighet: ”Caaaczymycz, Caahhczymycz Denia” (K, 125). Intimitetsbevisen 
och försöken att visa respekt blir fel på flera sätt hos Casimir, och den 
falska intimiteten blottlägger snarare ett dilemma. Rutinerna med knack-
ningar och tilltalet som ska bidra till att Casimir ska känna sig trygg 
verkar inte riktigt fungera.  

Katrin och Heidi åker sedan vidare till den kvinnliga klienten, 
professorskan. Hemma hos henne tar Katrin hennes händer i sina, kallar 
henne ”Agda” och skojar bort professorskans förfrågan om Heidi kan 
laga festmat. Den professionella intimiteten med samtal vid köksbord, 
tilltal med personnamn och klappar på kind är en närhet med brist på 
tillmötesgående som Heidi inte riktigt förstår. Efter middagen som Heidi 
med pojkvän hjälper professorskan att ordna (utan att chefen får känne-
dom om detta förstås), inser Heidi att ingen annan än hemtjäns-
ten/Katrin kallar den gamla damen för ”Agda”. 

 När det ena svaret efter det andra kom in och 
professorskan sade nü skal dü höra, gick det långsamt upp 
för Heidi att denna kvinna kallats Lolly hela sitt liv. Utom 
av de myndigheter som nu vårdade sig om henne intimt, 
med förnamn. ”Samhället” kallade henne Agda, inte fru 
Lerby utan Agda, intimt tilltalande främlingen i henne – det 
nydöpta barnet utan medvetande.   
(Korta och långa kapitel, 138) 

Trilogins kronologi 

Redan vid en kortfattad presentation som denna av Värme, Korta och långa 
kapitel samt En simtur i sundet hamnar Göran Sager-Larsson i centrum, 
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och att återge handlingen i trilogin blir lätt en utvecklingsberättelse om 
Göran Sager-Larsson. Till detta bidrar att romanerna har utkommit i en 
viss ordning med Göran Sager-Larsson som en återkommande huvud-
person som har blivit äldre för varje del. En kronologiskt strukturerad 
presentation kommer också ur att det är en trilogi, en serie bestående av 
tre romaner med Göran Sager-Larsson, samt att Göran Sager-Larsson 
åldras i takt med utgivningarna, det vill säga han är tolv år äldre i Korta 
och långa kapitel från 1992 än vad han är i Värme från 1980.  

Innehållsligt handlar Värme om Göran Sager-Larssons minnen om 
åldrande och förändring. Startpunkten för minnet av barn- och ung-
domstid i Sundsvall och Malmö är Göran Sager-Larssons trettionionde 
födelsedag. Det är när han väntar på det årliga födelsedagssamtalet från 
mamma som han börjar tänka på sin barndomskamrat som han har mött 
tidigare samma dag. Han börjar tänka tillbaka på den tid då han och 
barndomskamraten Karin hade varit kompisar. Särskilt stannar Göran 
Sager-Larssons minne vid nyårsfirandet 1947 i Sundsvall. Genom hela 
romanen pendlar historien mellan olika tidsplan. Den första delen av 
Värme pendlar främst mellan Göran Sager-Larssons nutid och tiden i 
Sundsvall, och den andra delen mellan tonåren i Malmö och nutid.   
 Man kan läsa Värme som en roman om minnen och förfluten tid, men 
tillbakablickarna fungerar också som illustrationer till de funderingar och 
idéer som Göran Sager-Larsson har om tid. Medan Göran Sager-Larsson 
väntar på samtalet från sin mamma och på att bli 39 år, så tänker han och 
minns tillbaka. Han beskriver synen på minnet och vilken funktion den 
har och utgångspunkten är den egna medelåldern, som både är ett 
begrepp för Göran Sager-Larssons egen ålder och det nu, den tid eller 
tidsanda som han befinner sig i. Han liknar medelåldern vid ”svaga 
konjunktioner”, och han menar att då har man ”förlorat sin ungdoms 
tillyxade överblick”, och allt sönderfaller ”i detaljer” (V, 17). Göran 
Sager-Larsson talar om sig själv i sina inre monologer som ”vi” och ”min 
generation”, och hur de i medelåldern har börjat få ”ett första distans-
minne” (V, 17). Han beskriver medelåldersminnet som en ”mildare 
sinnesstämning som löser upp skräcken för sentimentalitet och indivi-
der” (V, 17). Göran Sager-Larssons medelålder är en utgångspunkt för att 
minnas. Det som medelålderns distansminne handlar om är barndomen, 
den egna bygdens historia och det politiska uppvaknandet (V, 18).  
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 Vi – min generation – har börjat få ett första 
distansminne. Var kommer det ifrån? En mildare 
sinnesstämning som löser upp skräcken för sentimentalitet 
och individer. Alla börjar berätta om sin barndom. Men 
fortfarande rätt ängsligt: man redovisar sin bygds historia, 
Söder, Majorna, Gnarp, Gnejs och Gnosjö. Man flyttar 
plötsligt sitt verkliga politiska uppvaknande femton-tjugo år 
tillbaka från 60-talets akademiska kvart, där man ju bodde 
och vilade rätt skönt ändå, inbäddade i varandra och 
väldiga, avlägsna frågor som rymde alla, envar.   
(Värme, 17f) 

Men i motsats till sina ålderskamrater är det inte de stora linjerna som 
Göran Sager-Larsson minns, utan detaljer, ögonblick och enstaka händel-
ser. Det finns inga generaliseringar i Göran Sager-Larssons minnen eller 
svar på varför han blev som han blev. Istället är hans minnen en kontrast 
till hur han beskriver sin generations sätt att minnas eller den minnes-
trend som Göran Sager-Larsson identifierar i sin samtid.  Det är delvis 
tack vare kontrasten mellan Göran Sager-Larssons minne och beskriv-
ningen av andras sätt att minnas som gör att kopplingen mellan nu- och 
dåtid problematiseras. Delvis väcks frågor om minnet genom att Göran 
Sager-Larssons minne och åldrande gestaltas som individuella tidsskalor 
i kontrast till andra sätt att mäta tiden på. Samtidigt som huvudperso-
nens kronologiska ålder lyfts fram i romanerna kopplas inte ålder så 
mycket till individens personliga utveckling som till tidsanda. Den 
tidsanda som beskrivs i Värme är en som domineras av minnesberättel-
ser, och en typ av minnesberättelser där tiden styrker individens karaktär 
och tidens utveckling sammanfaller med individens.   
 Korta och långa kapitel är inte i samma utsträckning som den före-
gående delen en roman om Göran Sager-Larsson. Persongalleriet är 
betydligt större och andra personer än Göran Sager-Larsson är i fokus. 
Det är också en följd av att Korta och långa kapitel inte är berättad i jag-
form och att rollen som huvudperson inte innehas av enbart Göran 
Sager-Larsson utan delas med Heidi och Bengt. Förutom flera huvud-
personer är Korta och långa kapitel en roman med flera parallella händelse-
förlopp. Kompositionen av dessa händelseförlopp domineras av en upp-
bruten kronologi i större utsträckning än i Värme.  
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Den kronologiska oordningen markeras genom kapitelrubrikernas 
månadsangivelse, där händelser som utspelar sig i november kan föregå 
en händelse i augusti. Ett exempel på detta är Heidis första möte med 
sina hemtjänstklienter. Att Heidi vid sidan om sina juridikstudier jobbar 
extra inom hemtjänsten får läsaren reda på långt senare. Kapitlet med det 
första mötet med klienterna föregås av ”Heidi städar hos Casimir 
(november)”. Utan att få förklaringar till hur det kommer sig att Heidi gör 
det som hon gör och utan en introduktion av Casimir hamnar man mitt i 
händelserna. Startsträckor, introduktioner och en ordningsföljd styrd av 
orsak och verkan försvinner i Korta och långa kapitel eller blandas om. Vid 
sidan om en kronologisk omstuvning finns kapitlens datering. Med 
några få undantag har samtliga kapitel i Korta och långa kapitel en datering 
i form av en månadsangivelse, så vi vet att Casimirs svärdotter vill åt 
svärmoderns smycken i oktober (K, 51), och att Göran Sager-Larsson 
kommer från Stockholm och särbon Vera i september (K, 103). 
Kapitelrubriken ”Heidi får en ring, gör ett första besök hos sina 
skyddslingar och ordnar en middagsbjudning (november-augusti-
november)” innehåller exempelvis tre månadshänvisningar.  
 Händelseförloppen i romanen har en kronologisk hållpunkt samtidigt 
som dessa stuvas om i en kronologisk oordning. Jag ser det som en följd 
av att Göran Sager-Larsson inte längre är i centrum och att det istället är 
tidsmässiga kopplingar som är i fokus. Effekten blir att händelseförlop-
pen snarare löper sida vid sida än att de styrs av en ordning grundad på 
en kronologisk ordningsföljd. Romanen består också av fragment av 
tangosångtexter, den ena halvan av ett telefonsamtal och en ”avsidesreplik 
från författaren” (K, 38). Dessa instick bidrar också till att flödet i händelse-
förloppen bryts upp och stannar till för ett ögonblick. Exempel på det är 
när Heidi berättar för sin pojkvän om Casimirs skåp med olika minnes-
saker i (K, 198).  Heidi säger till sin pojkvän att hon ska låna hem några 
av Casimirs tangoskivor för att han ska förstå energin i musiken. Hon har 
också en bok om tango hemma och hon läser högt för honom (K, 204). 
Därefter följer flera kursiverade stycken som framstår som utdrag ur den 
nämnda tangoboken. Utdragen bildar en egen text i texten samtidigt som 
det som utspelar sig mellan Heidi och hennes pojkvän hamnar bredvid 
eller ställs åt sidan.  

Gestaltningen av Göran Sager-Larsson är förändrad på flera punkter 
jämfört med Värme. Exempelvis är han inte längre en jag-berättare utan 
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är på samma sätt som Heidi, Bengt med flera återgiven i tredje person. 
Detta kommenteras i avsidesrepliken från författaren på två sätt, dels att 
han inte längre ska få tala i egen sak, dels genom att han inte längre är 
huvudperson utan att samtiden är huvudperson (K, 38f). Sätten att räkna 
tid utvecklas till ett ämne även i Korta och långa kapitel. I Värme hade 
Göran Sager-Larsson åsikter om minnets betydelse för hur man i sin 
medelålder framställer sig själv i form av memoarer eller bekännelse-
litteratur. Men i Korta och långa kapitel är det inte genom Göran Sager-
Larsson som diskussionen om minnets betydelse fortsätter utan snarare i 
Bengts tingsrättsförhandling och Casimirs gamla fotografier och andra 
minnessaker. Om Göran Sager-Larsson ifrågasatte det förflutna som en 
förklaring till varför man blir den man blir, så är det minnet som vitt-
nesmål som är i fokus i Korta och långa kapitel.   
 I En simtur i sundet är Göran Sager-Larsson med sin sambo Vera på 
väg till stranden i Skanör, de kommer fram, simmar, kliver upp och 
torkar sig. Det är ramhandlingen i den sista delen i trilogin. Innanför 
ramen finns Göran Sager-Larssons inre monolog, tankeflöden och 
minnen. Tankeströmmarna innehåller reflexioner kring sonen, sambon, 
det egna skrivandet (Göran Sager-Larsson är lärare i första delen och 
författare i den sista), tankar om det autentiska kontra det gestaltande i 
konstnärliga uttryck, framtidsutvecklingen, Öresundsbron, UFOR-
styrkor och mycket annat. Göran Sager-Larsson är över 60 år i denna 
tredje del. En simtur i sundet domineras liksom Värme av tillbakablickar.  

Göran Sager-Larssons tankar och funderingar strömmar tidsmässigt 
åt olika håll men håller sig till största delen till Göran Sager-Larssons 
äldsta ålder och till en samtid. Medvetandeströmmens uppbrutna 
kronologi ger illusionen av att Göran Sager-Larsson associativt minns 
olika händelser som har utspelat sig vid olika tidpunkter. Effekten blir ett 
tidsförlopp som flödar utan att vara organiserat eller styrt av 
kronologiska hållpunkter, och som inte är uppdelad i Göran Sager-
Larsson-tid å ena sidan och historisk tid eller tidsanda å andra sidan. 
Göran Sager-Larssons tid i form av åldrande och minne är en del av 
tidsandan som råder vid 1990-talets slut och av de kulturhistoriska 
strömningar som råder då. Gränsdragningar mellan det individuella och 
det kollektiva löses upp av bristen på kronologisk struktur i den inre 
monologen.   
 I en diskussion mellan Göran Sager-Larsson, sambon Vera och en 
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gammal klasskamrat till Göran Sager-Larsson yttrar den sistnämnde 
följande: 

Jag menar att vara den man känner sig som, någon gång i livet.   
Själen är alltid äldre än kroppen eller kroppen äldre än själen.  
Kunde man påverka osamstämmigheten mellan den man är  
och den man är   
vore allt lättare.  
 
Är inte just den osamstämmigheten utvecklingsdynamisk?  
frågade Göran.   
(En simtur i sundet, 277) 

Samtliga dialoger utspelar sig i Göran Sager-Larssons tankar och minnen. 
Händelseförloppet i Göran Sager-Larssons nutid är begränsat till en 
simtur och hans betraktande av sin omgivning på stranden. Det är Göran 
Sager-Larssons reflexioner av förflutna händelser och samtal som är den 
egentliga handlingen. Men hans inre monolog är som en kulturhistorisk 
odyssé över 1990-talets slut. Ett exempel på detta är Göran Sager-
Larssons besök på Ecce Homo-utställningen (E, 108). Kapitlet ”Ecce 
Homo” består av Göran Sager-Larssons reflexioner till synes väckta av 
besöket av Elisabeth Ohlsson Wallins fotoutställning med tolv fotografier 
av olika bibliska situationer. 

Den konstnärliga analysen samspelade vid detta speciella tillfälle 
dock inte nämnvärt med den moraliska.   
Eftersom professionella bedömare av kitschigt regisserad och 
sminkad fotokonst varken fann de här bilderna uppseendeväck-
ande eller särskilt intressanta, men inte heller ville rycka på 
axlarna och förefalla likgiltiga för frågor i tiden, lät de dem i 
princip vara, med en  
sympatiserande kommentar.  

Därför fortsatte det kulturpositiva grälet att gälla vad de 
föreställde, inte på vilket sätt de försökte föreställa det eller hur de 
talade med publiken.  
(En simtur i sundet, 110) 

På liknande sätt som i citatet ovan kommenterar Göran Sager-Larsson 
samtida (1999) fenomen i ett förflutet perspektiv från sin position på 
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stranden i Skåne. Göran Sager-Larsson har som huvudperson fått byta 
skepnad genom trilogin, och sitter i den tredje delen tämligen ensam på 
den skånska stranden. Det är tredje gången som Göran Sager-Larsson 
återkommer och han har en tredje ålder och befinner sig för tredje 
gången i en ny samtid. De kronologiska hållpunkterna i En simtur i sundet 
och i trilogin som helhet lyfts fram i ”Efterord”, som jag har diskuterat 
ovan, och avslutar denna del och trilogin. 

Trilogin i författarskapet 

Sigrid Combüchens föddes 1942 i Tyskland och debuterade 1960 med Ett 
rumsrent sällskap – En roman och fick ett internationellt genombrott 1988 
med Byron – En roman. När Livsklättraren – En bok om Knut Hamsun utkom 
2006 omfattade Sigrid Combüchens författarskap sju romaner inklusive 
den trilogi som avhandlingen behandlar, samt en essäsamling.58 Ingrid 
Elam, som är en av de få som skrivit mer ingående om författarskapet, 
menar att det finns något av ett ”intellektuellt projekt” över Combüchens 
romaner.59 Elam är av den åsikten att Combüchens mycket olikartade 
romaner är en följd av att de kan betraktas som ”formexperiment i 
modernismens efterföljd”, samtidigt som det finns ett ”komplext sam-
band mellan idéinnehåll och form”.60 Kritiker som har recenserat 
Combüchens böcker i dagspress återkommer ofta till hur trilogin är en 
kommentar till vår samtid och till ”tidsandans föränderliga natur”.61 När 
Sigrid Combüchen 2004 fick Selma Lagerlöfs Litteraturpris löd pris-
nämndens motivering: ”2004 års litteraturpris tilldelas Sigrid Combüchen 
som på en nyansrik prosa rör sig fritt i tid och rum och alltid talar rakt in 
i vår tillvaro”.62 

När Elam skrev i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria (1997) om 
Combüchens författarskap hade En simtur i sundet inte utkommit än, men 
om Värme skriver hon att Göran Sager-Larsson, som återkommer i samt-
                                                             
58 En simtur i sundet (2003), Parsifal. En berättelse (1998), Om en dag man vaknar. Essayer (1995), 
Korta och långa kapitel (1992), Byron. En roman (1988), Värme (1980), I norra Europa (1977) och 
Ett rumsrent sällskap. En roman (1960). 
59 Ingrid Elam: ”Sigrid Combüchen”, i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria (Band 4, red. Unni 
Langås, Lisbeth Larsson mfl.), Höganäs 1997, 310. 
60 Elam 1997, 310. 
61 Caj Lundgren: ”Tankeflyktens koreograf” [rec. av En simtur i sundet], Svenska Dagbladet 
2003-09-22. 
62 Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris hemsida: 
http://www.kulturveckanisunne.se/prist_2004.php (2009-06-10) 
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liga delar, utgör ett centralperspektiv i en sönderbruten komposition.63 
Göran Sager-Larsson ses som en representant för sin samtid och sin 
efterkrigsgeneration. Om En simtur i sundet menar en kritiker att Sigrid 
Combüchen låter Göran Sager-Larssons ”sinnen girigt insupa både vår 
krackelerade världsbild och den medelålder som är 2000-talets: den 
medelålder då efterkrigsgenerationen ser sin världsbild försvinna vid 
horisonten”.64 En annan kritiker menar att Göran Sager-Larsson, i samma 
del av trilogin, är en representant för åldrande och för vilken ”zenit är 
passerat, ålderdomens skugga ännu inte kall och tät men den anas”.65 I 
de analyser som finns i form av recensioner och i Elams kapitel i Nordisk 
Kvinnolitteraturhistoria framstår Göran Sager-Larsson som en viktig del av 
förståelsen av trilogin. Oavsett om han betraktas som en samtids-
representant eller som en huvudperson i sin egen rätt – framställs Göran 
Sager-Larsson som nyckeln till hur läsare ska förstå trilogin. Elam beto-
nar exempelvis de ”distanseringseffekter” som hon anser att Combüchen 
använder sig av i sina romaner genom att ha ett manligt medvetande och 
en manlig istället för en kvinnlig huvudperson.66 Däremot definierar 
Elam Korta och långa kapitel som ett ”oförmedlat språng rakt in i sam-
tidens flöde”.67 Tre personer, inklusive Göran Sager-Larsson, får utgöra 
”tre olika instanser hos samma (berättar)jag, som utforskar samtidens 
förvirrande mångfald”.68 

Sigrid Combüchens intention med trilogin är inte i fokus i denna 
studie. Med intention menas vanligtvis inom litteraturforskningen vad 
författaren vill uttrycka eller förmedla genom den litterära framställ-
ningen. Författarintention förkommer ofta i diskussioner om riktigheten 
och giltigheten i en tolkning av skönlitteratur. Författarens syfte kan vara 
avgörande i vissa sammanhang för hur betydelse skapas och hur man 
som tolkare kommer fram till den rätta betydelsen.69 Någon som kallar 
sig ”författare” eller ”Sigrid Combüchen” eller ”S.C” finns i trilogin, 
                                                             
63 Elam (1997:311). 
64 Agneta Rosendal: ”Inbjudan till ett viktigt samtal om vår tid” [rec. av En simtur i sundet], 
Nerikes Allehanda 2003-11-27. 
65 Kristina Lundblad: ”I bräckt vatten” [rec. av En simtur i sundet], Göteborgs-Posten 2003-10-
13. 
66 Elam 1997, 312. 
67 Elam 1997, 313. 
68 Elam 1997, 313. 
69 Sigrid Ekblad: Författaren. En studie i litteraturvetenskaplig argumentation med analyser av 
August Strindbergs I havsbandet som exempel [diss.], Uppsala 2006, 24. 
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exempelvis i efterordet i En simtur i sundet och i kapitlet ”avsidesreplik från 
författaren” i Korta och långa kapitel. Det finns också en röst som inte hör 
till någon i romanernas persongalleri som kommenterar Göran Sager-
Larsson och händelser i framställningen. Det är dock inte detsamma som 
att säga att det är författarens röst som gör sig gällande. ”Författaren” är 
en funktion i trilogin som är värd att analysera, men jag utgår inte från 
att ”författaren” förmedlar en sanning, eller en sannare tolkning av trilo-
gin än någon annan uttolkare. ”Författaren” är inte heller en garant för 
betydelse och förståelse. Det betyder inte att allt som har med författaren 
att göra ska uteslutas ur studien, men författaren har inget absolut tolk-
ningsföreträde. Det är inte ett särskilt litteraturvetenskapligt kontroversi-
ellt ställningstagande, men det hänger samman med studiens emfas på 
hur snarare än vad som berättas i trilogin.  
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                 Kapitel 2  
Litteraturgerontologins framväxt 

 
 

 
Bakgrund  
Litteraturgerontologi har utvecklats från 1970-talet som en förgrening av 
gerontologi. Sedan 1970-talet kan man tala om två huvudströmningar 
inom litteraturgerontologi: en som har utvecklas från det representations-
kritiska perspektivet med frågor om hur äldres erfarenheter och förut-
sättningar synliggörs i litterära gestaltningar till att inkorporera postko-
loniala och feministiska teorier – och en annan med analyser av livsbe-
rättelser. 

Utvecklingen i litteraturgerontologi kan ses som en reaktion mot den 
gerontologiska forskningens syn på äldre på 1970-talet som en tämligen 
homogen grupp med liknande erfarenheter. Den tidigaste inriktningen 
inom litteraturgerontologi motiveras av samhälleliga och demografiska 
förändringar: en ökande population äldre återspeglades inte i motsva-
rande grad i skönlitteraturen och togs inte upp i litteraturkritik. Under 
1970- och 80-talen ville exempelvis Kathleen Woodward visa på 
skönlitteraturens möjlighet att bidra till förståelse av åldrande samt visa 
på åldrandets inverkan på författares liv och arbete.70 Det låg i tiden att 
litteraturvetenskaplig forskning involverades i studier av åldrande, sam-
tidigt som det fanns en strömning inom gerontologi som gick ut på att 
göra den gerontologiska forskningens perspektiv vidare och mer huma-
nistiskt inriktad.71 

Översiktsverket Handbook of the Humanities and Aging från 1992 är fort-
farande en viktig milstolpe inom litteraturgerontologi vilket inte beror 
minst på de tre kapitlen författade av Constance Rooke, Barbara Frey 
                                                             
70 Thomas R. Cole & Michelle Sierpina: ”Humanistic Gerontology and the Meaning(s) of 
Aging”, i Gerontology. Perspectives and Issues (eds. Janet M. Wilmoth & Kenneth F. Ferraro), 
New York 2006, 249. 
71 Cole & Sierpina 2006, 249. 
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Waxman och Anne M. Wyatt-Brown. Deras respektive kapitel innehåller 
inte bara försök att tydliggöra och definiera litteraturgerontologi som 
forskningsfält, utan även en diskussion av och förslag till två nya genrer 
för skönlitteratur om åldrande. Dessa genrers genomslag utanför USA 
och Kanada kan diskuteras, men i Norden har under 2000-talet både 
Merete Mazzarella och Peter Simonsen tagit fasta på dessa genrebegrepp 
i sina litteraturanalyser.  

I förordet till Handbook of the Humanities and Aging skriver Thomas R. 
Cole om litteraturgerontologi att det är ett ”difficult field springing up at 
the intersection of gerontology and literary criticism”.72 Svårigheten att 
tydligt definiera och förklara litteraturgerontologi synliggörs även i 
denna handbok. Det är en förenkling att säga att litteraturgerontologi är 
sprungen ur gerontologi och litteraturvetenskap och att litteraturgeronto-
logi skulle vara en disciplinär fusion. Snarare är litteraturgerontologi en 
hemvist för tvärvetenskapliga undersökningar med humanistiska per-
spektiv inom gerontologins forskningsområde. Det blir tydligt när man 
tittar på vilka avsnitt som presenteras under samma avdelning som 
litteraturgerontologi att litteraturgerontologi har en brokigare bakgrund 
än vad en sammanslagning av två discipliner indikerar.  

I handboken från 1992 har den tredje delen titeln ”Artistic Expression, 
Creativity, and Representations of Aging” och innehåller analyser som 
vanligtvis brukar hänföras till litteraturgerontologi: studier om gestalt-
ningar av åldrande i skönlitteratur, analyser av självbiografiska berättel-
ser och hur kreativiteten förändras eller påverkas av att man åldras. De 
avsnitt som explicit handlar om litteraturgerontologi återfinns emellertid i 
en annan del av handboken som heter ”Humanistic Gerontology – The 
State of the Art”. Det är den del av handboken som framför allt tar upp 
tvärvetenskapliga studier om åldrande i skönlitteratur, historia, filosofi 
och pedagogik. Gränsdragningen mellan vad som är och inte är littera-
turgerontologiska analyser är inte alldeles glasklar men båda dessa av-
snitt säger en del om hur inriktningen har vuxit fram. I senare studier 
ägnas en del möda åt definitionen av vad som ansetts som litteraturge-
rontologi och vad forskaren i just denna studie menar med litteratur-

                                                             
72 Thomas R. Cole: ”The Humanities and Aging. An Overview”, i Handbook of the Humanities 
and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert Kastenbaum), New York 
1992, xxii. 
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gerontologi och hur denna förhåller sig till tidigare litteraturgerontolo-
gers forskning.  

Handboken om humaniora och åldrande utkom 1992 och året därpå 
utkom Voices and Visions of Aging – Toward a Critical Gerontology, vilken är 
en fortsättning på eller uppföljning av diskussionerna i föregående 
handbok. Skillnaden mellan de två översiktsverken är att Voices and 
Visions ”attempts to integrate perspectives from the humanities into 
gerontology” och har ett långsiktigt mål att bidra till att ny kunskap ska 
genereras inom de humanistiska disciplinerna.73 I Voices and Visions gör 
Steven Weiland en kritisk översikt av litteraturgerontologin så som den 
såg ut 1993. Weiland tar fasta på och riktar sin kritik mot två tendenser 
eller analysingångar i litteraturgerontologiska undersökningar: den ena 
lägger en alldeles för stark tonvikt på ”images of aging” och den andra 
saknar en problematisering av ”personal narratives” och ”developmental 
narratives”.74 Analyser av skönlitteratur kan göra mer för gerontologi än 
att vara ”literary demonstration of aging” genom att bidra till att kompli-
cera tolkningar av gestaltningar.75 Weiland menar att hittills har studier 
inom litteraturgerontologi i alltför stor utsträckning byggt på en tro på 
skönlitteraturens refererande värde och på grund av detta har alltför 
många studier ägnats åt ”mainstream of literary inquiry”.76 Risken som 
Weiland ser med det strömlinjeformade eller traditionella litteratur-
studiet är att man fastnar i begrepp som beskriver åldrande som antingen 
en negativ eller en positiv utvecklingsfas. Vidare blir skönlitteraturens 
uppgift tämligen statisk och passiv genom att enbart illustrera positiva 
eller negativa stereotyper av åldrande.  

Analysen av huvudpersoner tenderar att begränsas till att framhålla 
en åldrande karaktär i en roman som ett exempel på resignation, visdom 
eller något annat karaktärsdrag som associeras specifikt med att bli 
gammal. Sällan eller aldrig inkorporeras en problematisering av anta-
ganden gjorda utifrån gestaltningar. Likaså saknas reflexioner om ”the 

                                                             
73 Thomas R. Cole: ”Preface”, i Voices and Visions of Aging. Toward a Critical Gerontology (eds. 
Thomas R. Cole, W. Andrew Achenbaum, Patricia L. Jakobi & Robert Kastenbaum), New 
York 1993, vii. 
74 Steven Weiland: ”Criticism between Literature and Gerontology”, i Voices and Visions of 
Aging. Toward a Critical Gerontology (eds. Thomas R. Cole, W. Andrew Achenbaum, Patricia 
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75 Weiland 1993, 77. 
76 Weiland 1993, 78. 



Litteraturgerontologins framväxt           53 

 

dense network of historical, textual, institutional, and other sources from 
which many theorists now understand works of literature to have 
emerged”.77 Att fullständigt bortse från skönlitteraturens estetiska värden 
verkar Anne M. Wyatt-Brown i det närmaste anse vara ett föråldrat sätt 
att använda skönlitteratur på. Wyatt-Brown kritiserar i Handbook of the 
Humanities and Aging några undersökningar som inte alls tar i beaktande 
estetiska överväganden, och som bortser fullständigt från det litterära 
språket, genre, stilistik och fiktionens möjligheter.  

I kapitlet ”Literary Gerontology Comes of Age” kartlägger Wyatt-
Brown litteraturgerontologiska undersökningar och kategoriserar dem i 
fem grupper: 1. Analyser av attityder om åldrande i skönlitteratur, 2. 
Humanistiska angreppssätt på skönlitteratur och åldrande, 3. Psykoanalytiska 
undersökningar av litterära framställningar och författare, 4. Tillämpningar av 
gerontologiska teorier rörande självbiografier, life review och ”midlife 
transitions” och 5. Psykoanalytiskt präglade studier av den kreativa processen. 
Den andra kategorin som Wyatt-Brown utkristalliserar inom litteratur-
gerontologi kallar hon humanistisk gerontologi och det är en inriktning 
som kombinerar litteraturstudier med historia, religion, filosofi och 
konst.78 Denna kategori av litteraturgerontologiska undersökningar inne-
håller i bästa fall, menar Wyatt-Brown, komplexa läsningar av skönlitte-
ratur. Hon nämner särskilt insiktsfulla analyser av texter av litteratur-
historiska jättar som Ibsen, Beckett, Proust och Turgenjev. Däremot är 
hon kritisk till att analyserna överskuggas av gerontologiska fråge-
ställningar, vilka riskerar att skymma litterära frågeställningar eller leda 
till en skev eller missvisande läsning av skönlitteraturen.  

När den andra upplagan av Handbook of the Humanities and Aging 
(2000) utkom fanns en uppdaterad översikt av den genomgång av 
litteraturgerontologi som Anne M. Wyatt-Brown hade gjort 1992. I 
kapitlet ”The Future of Literary Gerontology” gör Wyatt-Brown en ny 
indelning av litteraturgerontologiska undersökningar i fem under-
grupper. Den stora skillnaden jämfört med den föregående är gruppen 
undersökningar av författares late style och kreativitetens utveckling i ett 
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livsloppsperspektiv.79 Inom detta område är Simone de Beauvoirs La 
Vieillesse (1970) ett pionjärverk som har behandlats något styvmoderligt 
av litteraturgerontologer beroende på de Beauvoirs negativa slutsatser.80 
 En annan ny undersökningsinriktning är känsloforskningen 
(emotionology). Enligt Wyatt-Brown är inriktning på att utforska känslor i 
litteraturgerontologiska undersökningar på framväxt: 

Emotionology, the study of emotions, being a new field, we 
can look forward to more investigations that will illuminate 
and broaden our understanding of aging, and with luck 
offer us strategies of resistance and hope for the future.81 

Kvar i den senare översikten finns exempelvis attityder i skönlitteratur 
om åldrande (”largely examined from a postmodern sociological 
perspective”) och undersökningar av gestaltningar av exempelvis life 
review.82 I den omarbetade och aktualiserade översikten från 2000 anser 
Wyatt-Brown att forskningen har nått en högre akademisk mognad och 
då syftar hon på humanistisk gerontologi i stort. Den största skillnaden 
under 1990-talet skedde tack vare cultural studies: 

Considerably more attention is now being paid to issues of 
diversity, the interplay of age, gender, race, class, and 
ethnicity. Of course, humanistic gerontologists share many 
of our interests, but few of their practitioners analyze 
literary texts or employ theories of reading and writing.83 

Vad som ändå verkar kvarstå av Wyatt-Browns kritik av litteratur-
gerontologi är tendensen att i analyser av skönlitteratur använda den för 
att tolka och tyda samhälleliga tendenser. Wyatt-Brown diskuterar en 

                                                             
79 Det är kanske inte är helt korrekt att benämna denna inriktning av litteraturgerontologisk 
forskning som fullständigt ny, utan snarare är den en utveckling och modifiering av den 
föregående översiktens Psykoanalytiska undersökningar av litterära framställningar och författare 
samt Psykoanalytiskt präglade studier av den kreativa processen, med den skillnaden att late 
style-analyser har utvecklats till en forskningsinriktning även utanför det 
litteraturgerontologiska fältet. 
80 Anne M. Wyatt-Brown: ”The Future of Literary Gerontology”, i Handbook of the 
Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, Robert Kastenbaum & Ruth E. Ray, second 
edition), New York 2000, 43f. 
81 Wyatt-Brown 2000, 56. 
82 Wyatt-Brown 2000, 42. 
83 Wyatt-Brown 2000, 42. 
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specifik undersökning, men säger samtidigt att denna sociolog, liksom de 
flesta sociologer, antar att ”literature can be used as a mean of 
interpreting society”.84 Risken Wyatt-Brown ser med detta förfarande är 
att det inte tas hänsyn till att det är skönlitteratur som är undersöknings-
material och att analyserna av skönlitteratur inte blir tillräckligt bra. 

Det ideala är, menar Wyatt-Brown, när humanistisk gerontologi ger 
nya insikter till både litteraturvetenskap och gerontologi, och därför 
måste det finnas en balans mellan de två disciplinerna. Ett sätt att åstad-
komma en sådan balans är att identifiera vad det är i skönlitteratur som 
attraherar gerontologer.  

Steven Weiland menar att det är skönlitteraturens ”personal 
narrative” som framför allt intresserar gerontologer. Den gemensamma 
plattformen eller mötesplatsen mellan litteraturvetenskap och geronto-
logi är dock en problematisk sådan: ”Narrative is the surest point of 
connection between literature and gerontology”.85 Det Weiland efterlyser 
är en teoretisering av de för givet tagna narrativen. I foucaulsk anda vill 
han att litteraturgerontologer ska bli medvetna om den litteraturveten-
skapliga diskursen: 

The book being read is not the one the reader holds in his or 
her hands. For any inquiry into it shows that its unity and 
meanings are variable and relative and that its construction 
reflects a vast and complex ”field of discourse”.86  

och Weiland menar vidare att: 

The expansion offered to gerontology by literary inquiry 
comes in the form of narrative contextualizing, including the 
story of literary study itself and how it has shaped a 
professional discourse with uncertain or even conflicting 
ideals.87  

Weiland påminner om att gerontologer inte bara tar sig an ett empiriskt 
material när de analyserar skönlitteratur, utan att de också ger sig in i en 
disciplin, litteraturvetenskap, med en historia, kontext och bakgrund. 
                                                             
84 Wyatt-Brown 2000, 42. 
85 Weiland 1993, 77.  
86 Weiland 1993, 79. 
87 Weiland 1993, 96. 
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Wyatt-Brown fick rätt i sina antaganden att den tredje gruppen med 
psykoanalytiska tolkningar av skönlitteraturen skulle växa sig allt större, 
men framför allt i riktningen som benämns narrativ gerontologi. Wyatt-
Brown identifierar två inriktningar inom denna undergrupp, varav den 
ena handlar om kreativitet och transcendens och den andra om författa-
rens psyke. Inom den förstnämnda inriktningen utforskas bevis på för-
fattarens ökande kreativitet vid tilltagande ålder. Undersöknings-
materialet består av dagböcker, memoarer och romaner som tolkas med 
hjälp av Jungs, Eriksons och Levinsons livsskedesteorier.88 Exempel på 
dylika undersökningar är Kathleen Woodwards (1980) essä om May 
Stantons tidiga dagböcker och dennas roman om livet på ett vårdhem. Ett 
annat exempel där författarens kreativa utveckling står i centrum är 
Barbra Frey Waxmans (1985) undersökning av två romaner av Doris 
Lessing. Problemet som Anne M. Wyatt-Brown framför allt ser med 
denna typ av undersökning är att psykoanalytiska teorier appliceras på 
ett litterärt material alldeles för programmatiskt.89 Det är en risk som 
litteraturvetenskapen har diskuterat när det gäller ett flertal teoretiska 
inriktningar. Varnande fingrar har lyfts för att teorin ska bli för domine-
rande och förvränga det skönlitterära materialet på något sätt, eller som 
Per-Erik Ljung lyfter fram i en diskussion om nykritik, att försöken att 
härleda diktens psykologiska orsaker och dess effekter leder till en relati-
vism som gör att ”dikten såsom objekt tenderar att försvinna”.90  

Vidare menar Wyatt-Brown att man måste vara medveten om 
Eriksons och Levinsons studiers begränsade giltighet när det gäller att 
använda sig av deras teorier rörande den manliga livscykeln på kvinnliga 
författarskap. En tredje invändning är ett ifrågasättande av hur man 
överhuvudtaget kan visa och redogöra för eventuellt tilltagande kreati-
vitet med åren, om det ens går att urskilja vad kreativitet är.  

Den andra inriktningen inom Psykoanalytiska undersökningar av litterära 
framställningar och författare innebär att författarens psyke studeras i ett 
livsloppsperspektiv och sätts i relation till de problem med åldrande som 
framkommer i de litterära arbetena. Wyatt-Brown exemplifierar med en 
samlingsvolym från 1986, Memory and Desire, redigerad av Kathleen 
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Woodward and Murray M. Schwartz, och menar att analyserna ger en 
tämligen hård och brutal bild av åldrande.91  

Den fjärde av Wyatt-Browns kategorier av litteraturgerontologi, 
Tillämpningar av gerontologiska teorier rörande självbiografier fokuserar på 
life review, minnesforskning och självbiografi. Life review är en tillbaka-
blickande granskning av det levda livet som ska resultera i att man får en 
kronologisk struktur på händelserna i ens liv och att meningen med det 
levda livet träder fram. Psykiatrikern Robert N. Butler lanserade 1963 
begreppet life review för att definiera processen när en individ minns sina 
personliga minnen. Butlers kliniska undersökningar visade att äldre 
människor har en tendens att få ihop sina minnen till en sammanhäng-
ande berättelse och detta kallade han för life review. I artikeln ”The Life 
Review – An Interpretation of Reminiscence in the Aged” från 1963 för-
klarar Butler begreppet på följande sätt: 

I conceive of the life review as a naturally occurring, 
universal mental process characterized by the progressive 
return to consciousness of past experiences, and, particu-
larly, the resurgence of unresolved conflicts; simultaneously, 
and normally, these revived experiences and conflicts can be 
surveyed and reintegrated. Presumably, this process is 
prompted by the realization of approaching dissolution and 
death, and the inability to maintain one´s sense of personal 
invulnerability. It is further shaped by contemporaneous 
experiences and its nature and outcome are affected by the 
life-long unfolding of character.92 

Utgångspunkten för begreppet är att minnet är viktigt i äldre personers 
liv, oavsett om det fungerar eller är opålitligt: 

The tendency of older persons to review the past, Butler 
claims, helps them to face death with equanimity and 
”participates in the evolution of such characteristics as 
candor, serenity, and wisdom among certain of the aged” (p. 
65).93 
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Wyatt-Brown lyfter fram den kritik av Butlers life review-begrepp som 
Kathleen Woodward har framfört vilken sammanfattningsvis går ut på 
att man inte kan skapa betydelse för ett helt liv genom att leva om det i 
fantasin.94 Butler utgår från en förlegad idé från Aristoteles, menar 
Woodward, att livet formar en sammanhållen enhet. Hon hävdar att den 
modernistiska och postmodernistiska skönlitteratur som Butler använder 
sig av i sina litteraturanalyser motsäger just denna idé. Wyatt-Brown 
menar i sin tur att även om postmodernistiska romaner saknar början och 
slut eller problematiserar livet som en helhet, så kan verkliga liv uppvisa 
en psykologisk samstämmighet.95  

I dagens litteraturgerontologiska undersökningar kvarstår något som 
jag skulle vilja kalla en life review-tematik. Följden av denna tematik är att 
gestaltningar av åldrande vanligtvis förstås utifrån en kronologisk ord-
ning där en livsfas följer på en annan, och att resultatet av det levda livet 
är ålderdomen. 

Självbiografier i litteraturgerontologi 

När Wyatt-Brown diskuterar självbiografi i litteraturgerontologisk forsk-
ning syftar hon på studier som undersöker självbiografiska element i 
skönlitteratur och framför allt sådana som kan kopplas till kreativiteten 
satt i ett livsloppsperspektiv. Frågeställningarna rör förändringar i för-
fattarens uttryckssätt över tid, och hur de stilistiska uttryckssätten för-
ändras med författarens tilltagande ålder. Wyatt-Brown spårar under-
sökningssättet tillbaka till psykoanalytikern Elliott Jacques essä från 
mitten av 1960-talet. Han studerade eventuella kopplingar mellan 
medelålderskriser och kreativitet hos manliga konstnärer.96 Insikten om 
den egna dödligheten och den kris den för med sig innebär att det konst-
närliga uttrycket och stilen förändras jämfört med hur det var före krisen, 
om konstnären kommer över krisen överhuvudtaget. Ett senare exempel 
på forskning rörande författares kreativa utveckling genom författar-
skapet är Pär Alexanderssons avhandling Konsten att avstå. Framställ-
ningar av åldrande och visdom i västeuropeisk litteratur från Cicero till Fredrika 
Bremer (2009). I kapitlet ”Det ideala åldrandet” använder Alexandersson 
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Johann Wolfgang von Goethe som exempel på det ideala åldrandet och 
förväntningar på den åldrande diktaren. Alexandersson beskriver först 
författarens biografi från 60 års ålder, ”Goethe på äldre dagar”, sedan 
kommer han till särdragen i Goethes ålderdomsdiktning i ”Goethe – en 
ålderdomsdiktare?”.97  Alexandersson menar att Goethe är en prototyp 
för ”livsloppsförfattaren”.98 Med det menar han att förändringar av 
genrer kan knytas till en ”omfattande förändring av författarrollen i 
västvärlden” under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.99 Exempel på den 
förändrade författarrollen är det som Alexandersson kallar ”livslopps-
författaren” och innebär en betoning på relationen mellan författare och 
läsare. ”Det skönlitterära verket förväntas uttrycka någonting som är sant 
för författaren under en viss del av livet och som kan bidra till läsarens 
egen utveckling genom ökad självförståelse under dennes livslopp. Det 
handlar alltså om en generationsbetingad relation mellan författare och 
publik gentemot äldre – och efter hand även yngre – författare och läsar-
grupper”.100 I Konsten att avstå belyser också Alexandersson Goethes bety-
delse för uppkomsten av genrer som självbiografin och bildningsroma-
nen. Kopplingen mellan författarskap och genrer är särskilt tydligt hos 
Goethe, menar Alexandersson, genom att han tematiserade ”de olika 
delarna av livsloppet på ett nytt sätt genom att behandla alla livsfaser, 
från barndom till ålderdom, som litterära motiv”.101 

Den biografiska litteraturforskningen med grundidén att det finns 
samband mellan författarens liv och verk går tillbaka till antiken. I det 
antika Grekland framställdes författaren som en förebild, exemplum.102 
Det är en inställning eller en förhoppning som lever kvar i senare littera-
turgerontologiska studier av den åldrande kvinnan, i exempelvis Zoe 
Brennans analys av Doris Lessings The Diary of a Good Neighbour. Brennan 
hävdar bland annat att Lessing har en unik medvetenhet om åldrande 
som en social konstruktion: ”Lessing´s insights into the social 
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constructions of class and age can be linked to her early interest in 
Marxism”.103 

Gestaltningar av individen i litteraturgerontologi 

Den kritik som Steven Weiland och Anne M. Wyatt-Brown framförde i 
början av 1990-talet är fortfarande giltig såtillvida att gerontologer fram-
för allt intresserar sig för personal narratives utan hänsyn till att gestalt-
ningar är språkliga konstruktioner som kan ha många olika funktioner. I 
min egen genomgång av litteraturgerontologiska undersökningar har jag 
funnit sådant som bekräftar Weilands kritik att romaner väljs utifrån 
karaktären av gestaltningar, alltså att det finns en äldre huvudperson att 
analysera utifrån gerontologiska frågeställningar och att det finns ett 
livsloppsperspektiv i romanerna. Av den anledningen är det fortfarande 
viktigt att ställa frågan vad som kännetecknar åldrandelitteratur, just för 
att belysa antaganden som vi gör om åldrande i skönlitteratur. 

Zoe Brennan har i sin undersökning från 2005 funnit skönlitteratur 
som kan ge en mer nyanserad bild av äldre kvinnor och som motsätter sig 
de stereotypa bilderna som Brennan har identifierat (det vill säga ”the 
angry and frustrated older woman”, ”the passionate and desiring older 
woman”, ”the contented and developing older woman” och ”the wise 
and archetypical older woman”). Det nya ska dock ta form genom 
gestaltningar av huvudpersoner och hon utgår från huvudpersonen i 
Margaret Laurences The Stone Angel (1964) som förebild. The Stone Angel 
är en roman med en 90-årig kvinna som huvudperson och handlingen 
pendlar mellan två tidsplan: nutid och i den de svårigheter som hon 
möter fysiskt och socialt, samt dåtid i form av tillbakablickar på det liv 
som hon har levt från barndom till vuxenhet. Zoe Brennan tar framför 
allt fasta på gestaltningen av huvudpersonen: 

The fact that Laurence can create a character that elicits such 
a response is remarkable in view of the received wisdom 
that older people are not like everyone but distinctly Other. 
As such, she shares a talent with the majority of authors in 
this study who portray complex, three-dimensional and 
ultimately human protagonists, defying the divisive and 
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simplistic sketches of the senescent that normally 
circulate.104 

I litteraturgerontologiska analyser av The Stone Angel läggs exempelvis 
stor vikt vid att huvudpersonen Hagar Shipley är över 90 år gammal. 
Den brittiska sociologen Mike Hepworth analyserar verk av i dessa 
sammanhang förväntade författare som Doris Lessing (Love Again), Oscar 
Wilde (The Picture of Dorian Gray) och Barbara Pym (Quartet in Autumm), 
men även av mindre förväntade författarskap som Agatha Christies och 
P.D. James´ och dessutom ett drama av Amis Kingsley. Ur den synvinkeln 
är Mike Hepworths val av skönlitteratur i Stories of Ageing (2000) annor-
lunda och spännande. Men inledningsvis gör Hepworth klart att en vik-
tig urvalsprincip har varit åldern på huvudpersonerna och att de måste 
vara över 50 år.  

Fortfarande höjs kritiska röster mot litteraturkritikers och litteratur-
vetares ointresse för att se och analysera äldre och åldrande i skönlittera-
turen. Jag anser att kritikerna har rätt, men de har samtidigt fel om de 
förväntar sig litteraturgerontologiska analyser i litteraturvetenskap. Jag 
är övertygad om att det finns forskare i litteraturvetenskap som diskute-
rar och analyserar åldrande, men att deras sätt att namnge det studerade 
inte överensstämmer med litteraturgerontologins. Det finns en inställ-
ning till forskningen om åldrande i skönlitteratur som åsidosatt eller 
bortglömd som möjligtvis kan ses som forskningsmotiverande, men den 
väcker också en del frågor. Pär Alexandersson skriver i sin studie Den 
gamle och ordet. Åldrande, visdom och diktning i västerländsk litteratur med 
fokus på den humanistiska traditionen från antiken till Goethe (2003), att det är 
förvånande att åldrande som ”fenomen inte i större utsträckning har 
lockat forskare i ’cultural studies´ till kritiska analyser”. Han fortsätter 
med att konstatera att i svensk forskning ”har varken litteraturvetare, 
andra kulturvetare och sociologer studerat åldrande och diktning” och 
att de studier som genomförts har ”utgått från sociologiska eller etnolo-
giska perspektiv”.105 Frågan är då vad Alexandersson menar med 
”åldrandet som fenomen” och om inringandet eller definierandet av 
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ämnet åldrande har sociologiska och etnologiska utgångspunkter, vilket 
skulle förklara varför studier har utförts utifrån just dessa perspektiv. 
Alexandersson reviderar sin uppfattning något i avhandlingen från 2009. 
Där ställer han frågan vad det innebär att ha eller anlägga ett kultur-
vetenskapligt perspektiv på åldrande. Med kulturvetenskap verkar 
Alexandersson snarare syfta på humanistisk forskning i allmänhet än 
specifikt cultural studies.106 Inom det kulturvetenskapliga perspektivet på 
åldrande har litteraturvetenskapen en viktig roll ”när det gäller att 
beskriva och analysera texter där normer och föreställningar om 
åldrande, ålderdom och äldre människor har formats och förts vidare, 
liksom texter med motbilder och alternativa framställningar”.107  

I den uppdaterade översikt som Wyatt-Brown gjorde år 2000 över 
litteraturgerontologi i ”The Future of Literary Gerontology” anser hon att 
forskningen har nått en högre akademisk mognad, och då syftar hon på 
humanistisk gerontologi i stort. Den största skillnaden under 1990-talet 
skedde tack vare cultural studies som bidrog till att uppmärksamhet 
riktades mot samspelet mellan ålder, genus, klass och etnicitet.108 Här 
verkar Pär Alexandersson och Anne M. Wyatt-Brown vara av olika åsik-
ter, vilket kan bero på att de exempelvis har olika geografiska utgångs-
punkter. De gerontologiska ingångarna är kanske ändå inte fullt så ensi-
diga som Alexandersson gör gällande, däremot kan man ifrågasätta hur 
tvärvetenskapliga de är och om beröringspunkten med litteraturveten-
skap egentligen enbart har med undersökningsmaterialet att göra.  
 
 

Positiva eller negativa gestaltningar i skönlitteratur 
Några av de tidigaste studierna inom litteraturgerontologi handlade om 
huruvida barnlitteratur förmedlade ett negativa synsätt på åldrande eller 
inte.109 Forskarna befarade att de unga läsarna skulle utveckla negativa 
attityder mot äldre utifrån det som de läste, men i undersökningarna 
hittades inget som understödde denna oro. Tvärtom visade dessa studier 
från slutet av 1970-talet att barnlitteratur uppvisade en tämligen nyanse-
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rad syn på åldrande.110 Frågeställningarna och farhågorna om negativa 
gestaltningar flyttades till vuxenromaner, och undersökningar av 
positiva eller negativa gestaltningar av äldre litterära karaktärer. 

Barbara Frey Waxman har visat att det finns ett förenklat synsätt på 
sambanden mellan åldrande som ett gerontologiskt undersöknings-
område och den litteratur som definieras som åldrandelitteratur.111 
Margaret Morganroth Gullette har i sin senare forskning visat att 
motsatsparet narratives of progress och narratives of decline är en dikotomi 
som i många fall har varit vägledande och utgångspunkten för analyser 
av åldrande i litteratur.112 Om man vill kan man hitta romaner som 
gestaltar åldrande som något positivt och det går lika lätt att hitta 
romaner som gestaltar åldrande som något negativt. Å ena sidan kan 
man bekräfta negativa föreställningar som finns i samhället med motsva-
rande i litteraturen eller, å andra sidan, visa att i romaner finns det 
alternativa sätt att se på åldrande och äldre. Oavsett om man som forskare 
väljer att lyfta fram bekräftande gestaltningar eller motbilder så fastnar 
man, som jag ser det, i den dikotomi som Gullette har lyft fram och tyd-
liggjort. 

Bakgrunden till dikotomin är det som Constance Rooke och Barbara 
Frey Waxman diskuterar, att användningen av skönlitteratur i sökande 
efter insikter om åldrande är en reaktion på och mot gestaltningar och 
uppfattningar av åldrande som en kollektiv process utan individuell 
variation. Detta synsätt har givit upphov till stereotypa uppfattningar om 
vad äldre och åldrande är. Ur den synvinkeln ställer forskare som Rooke 
förhoppningen att litterära framställningar ska bidra med individuella 
berättelser om åldrande där fokus riktas mot unika erfarenheter i jäm-
förelse med generella antaganden och eländesbeskrivningar i undersök-
ningar av äldre och åldrande.  

Det individuella perspektivet är inte bara en reaktion mot generalise-
ringar av äldre och åldrande, utan även mot att dessa generaliseringar är 
negativa och pessimistiska. Det är bakgrunden till den litterära genre 
som Rooke själv myntade som hon menar sammanför skönlitteratur om 
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åldrande. Med genrebegreppet Vollendungsroman vill Rooke framför allt 
synliggöra en litterär tematik knuten till gestaltningar av åldrande, en 
tematik som hon sammanfattar som ”a new paradigm of hope”.113 Målet 
är att visa med hjälp av skönlitterära gestaltningar att gammal bara är en 
av många adjektiv som beskriver en person i hög ålder och vidare ska 
analyser av litterära gestaltningar ge tillgång till den komplexa och 
subjektiva erfarenheten som åldrande är.114 

Det finns skillnader mellan Barbara Frey Waxmans genrebegrepp och 
Constance Rookes som visar på hur litteraturgerontologin går i lite olika 
riktningar när det gäller analys av individuella erfarenheter i skönlitte-
ratur. Waxmans feministiska perspektiv utgår bland annat från frågan 
vem individen är: är det en mans eller en kvinnas åldrande som gestal-
tas? Waxman understryker att hon vill lyfta fram kvinnors erfarenheter 
av åldrande. De senaste årtionden har ett ökat antal skönlitterära förfat-
tare i USA, Storbritannien och Kanada skapat en ny genre som motsätter 
sig kulturella stereotyper av äldre kvinnor och åldrande, menade Barbara 
Frey Waxman i From the Hearth to the Open Road (1990). Waxman lyfter 
också fram att litteraturforskare ska vara samhällskritiker och att det är 
något som präglar litteraturgerontologi. Waxman ”[is] endorsing Frank 
Lentricchia´s view of literary critics as social critics, to foster social 
change regarding old age”.115 Det som Waxman och Rooke dock har 
gemensamt är att visa på alternativa gestaltningar och med det menar de 
båda två positiva. Rooke vill med hjälp av skönlitteratur nyansera de 
rådande föreställningarna i samhället om åldrande och äldre i allmänhet. 
Waxman anser å sin sida att det framför allt behövs nyanserade gestalt-
ningar av äldre kvinnor.  

Constance Rooke anser att skönlitteratur om åldrande skapar en 
möjlighet till ökade insikter om vad det innebär att bli och vara 
gammal.116 Framväxten av skönlitteratur om åldrande har med föränd-
ringar i samhället att göra och att det finns ett behov att läsa om erfaren-
heten att bli gammal. Med det ökade intresset blir det också viktigt att 
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visa läsare hur åldrande kan vara en utvecklande, kreativ och positiv tid i 
en människas liv med en uttalad udd mot framställningar av åldrande 
som en period av sorg, bedrövelser och krämpor. 

Skönlitteraturens viktigaste funktion är följaktligen i detta perspektiv 
att väcka empati hos läsaren. Rooke uttrycker det som så att skönlittera-
tur hjälper oss som läser den att upptäcka värdet i våra egna (åldrande) 
liv och genom läsningen ska vi få syn på saker som vi har förbisett när 
det gäller åldrande och bli mer åldrandemedvetna.117 Waxman anser att 
skönlitteratur ska göra mer än så och att litteraturforskare också ska mer 
aktivt genom sina undersökningar ifrågasätta och synliggöra förkastliga 
synsätt på framför allt äldre kvinnor och deras erfarenhet av att åldras. 

Att romaner, noveller och dikter ska kunna förmedla individuella 
erfarenheter, känslor och upplevelser är en utgångspunkt även i senare 
undersökningar. Sally Chivers menar i From Old Woman to Older Women – 
Contemporary Culture and Women´s Narratives (2003) att skönlitteraturens 
stora utmaning är att individualisera åldrande, utan att förminska den 
generella betydelsen. Chivers gerontologiska syften är att med litteratur-
analyser öka medvetenheten om åldrande och minska inskränktheten, 
stereotypifieringen och ålderismen. Det är skönlitteraturen som kan för-
ändra de negativa föreställningarna och attityderna: ”Narrative provides 
the clues to creation of the stereotypes that fix old age as a time of 
decline”.118 Även om Chivers menar att det finns betydande skillnader 
mellan en gestaltad person och en verklig människa menar hon ändå att 
skönlitteratur kan bidra till mer än till att jämföra föreställningar med 
varandra eller för att söka alternativa föreställningar om åldrande: 

Even applied to physical dimensions of aging, narrative 
offers the potential to avoid pitfalls – such as essentialism, 
appropriation, and relativism – that many current 
theoretical movements have difficulty negotiating.119 
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                   Kapitel 2 66 

 
 
 

 

Vilka problem uppstår om man behandlar en litterär huvudperson som 
en representant för ”äldre”?120 Eller vad är det problematiska med att 
utgå från att skönlitteratur förmedlar individuella erfarenheter? Det är 
frågeställningar som jag kommer att återkomma till. 

Kulturella föreställningar 

Margaret Morganroth Gullettes studier av åldrande och litteratur syftar 
till att synliggöra åldrande som en kulturell konstruktion. Hon är den 
forskare som framför andra har visat att det finns ”’two ideologies of 
aging´, one a story of decline and the other of progress”.121 En vanlig 
hållning är att förhålla sig till dessa två ideologier eller myter och att ha 
dessa som utgångspunkter för analysen av gestaltningar av åldrande i 
exempelvis romaner. Kathleen Woodward uttryckte det som så 1994 att 
det finns en tendens att fokusera på det negativa och låta det positiva 
stryka på foten.122 Antingen lyfter forskaren fram positiva sidor av att bli 
gammal eller negativa. Den typen ”antingen-eller-forskning” säger sig 
senare forskare vilja balansera. Ett sätt att göra det är att som Zoe 
Brennan säga inledningsvis i The Older Woman in Recent Fiction (2003) att 
hon har haft som utgångspunkt för sin undersökning att åldrande både 
innebär sorg och glädjeämnen – inte det ena eller det andra – och att det 
återspeglas i hennes analyser.123 Ett annat sätt är att betona kulturella 
föreställningar framom sociala normer.  

Sally Chivers analyserar huvudsakligen skönlitteratur som romaner 
av Doris Lessing, Margaret Lawrence och Barbara Pym, men hon öppnar 
i analyserna för andra konstnärliga uttryck och då framför allt film. 
Chivers menar att film och skönlitteratur kan vara harmlösa sätt att få 
syn på och avkläda attityder om åldrande. Även om litterär gestaltning 
av åldrande är en konstnärlig konstruktion innehåller den attityder och 
föreställningar som säger något i en vidare mening om äldre och 
åldrande. I en estetisk gestaltning av klenhet, fattigdom och gnällighet 
öppnas en väg eller en möjlighet att faktiskt få syn på egenskaper som 

                                                             
120 I Mike Hepworths Stories of Ageing analyseras fiktiva representationer av åldrande i 
litterära framställningar och att huvudpersonerna är 50 år och äldre. Är detta en 
åldersgräns som är universellt gällande både för fiktiva gestalter och verkliga personer? 
121 Chivers 2003, xxxvi. 
122 Brennan 2003, 43. 
123 Brennan 2003, 43. 



Litteraturgerontologins framväxt           67 

 

förknippas med åldrande och att börja se dem just som attityder eller 
som föreställningar.  

En forskare som Sally Chivers använder sig av åldrande som en kate-
gori på ett liknande sätt som kategorierna genus, klass eller etnicitet 
används i exempelvis cultural studies. Den stora skillnaden, som hon 
lyfter fram, är att åldrande är en öppen och allmän kategori, det vill säga 
att alla människor tillhör eller kommer att tillhöra den kategorin. Det kan 
exempelvis jämföras med etnicitet som inte är allmänt och föränderligt 
på samma sätt, utan är en mer stabil kategori.124 Vidare förändras 
ständigt åldrandeidentiteten medan genus och sexuella identiteter van-
ligtvis är mer stabila. Det är främst kvinnors erfarenhet av att bli gamla 
som intresserar Chivers, på ett liknande sätt som exempelvis Barbara 
Frey Waxman, vars studie From the Hearth to the Open Road (1990) Chivers 
refererar till ett flertal gånger. Problemet är att äldre kvinnors berättelser 
kommer i skymundan och hon angriper problemet genom att välja 
berättelser om gamla kvinnor som utmanar rådande föreställningar. Det 
är viktigt, menar Chivers, att forskningen om åldrande inte bara handlar 
om den fysiska processen, för det perspektivet uppmuntrar fokus på 
förbindelserna mellan åldrande och skröplighet som kan göra så mycket 
skada. Det är istället skönlitteraturens estetiska komplexitet som bidrar 
till att upphäva ett ensidigt betraktande av åldrande och förhindra en 
ensidig analys.125 Barbara Frey Waxman och Sally Chivers representerar 
en feministisk inriktning inom litteraturgerontologin, men egentligen 
fortsätter de individualiseringen av äldre genom att synliggöra ”äldre 
kvinna” som en analyskategori.  

Teoretiskt är Sally Chivers ute efter en typ av läsning som involverar 
författare, text och läsning och hon är influerad av exempelvis Wolgang 
Iser och Roland Barthes. Hon är intresserad av hur författare, text och 
läsare sammanstrålar i något som hon benämner ”committed reading”.126 
Det är en framåtriktad läsning där läsaren kommer till en roman med en 
uppsättning antaganden eller förutfattade meningar, vilka läsaren försö-
ker tillskriva texten. Dessa antaganden blir i bästa fall motsagda i 
romanen. Chivers ser på skönlitteratur som något som fungerar operativt 
och vars mening inte är statisk. Genom en engagerad läsning förändras 
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läsaren och likaså hur romanen kommer att uppfattas i framtiden. 
Chivers tror att en roman (hon diskuterar uteslutande romaner) kan 
påverka en läsares subjektiva uppfattningssystem (subjective belief system) 
så att romanen blir en del av läsaren och som denna har med sig till 
läsandet av andra romaner. Det betyder att en roman kan komma att 
förändra uppfattningen av andra romaner som man läser senare. 

Sally Chivers följer i litteraturgerontologerna Janice Rossens, Barbara 
Frey Waxmans och Anne Wyatt-Browns fotspår genom att undersöka 
skönlitteraturens roll när det gäller att gestalta negativa uppfattningar 
om åldrande.127 Men Chivers betonar att det handlar om att undersöka 
uppfattningar som är negativa och inte om gestaltandet av åldrande som 
ett socialt problem.128 Margaret Morganroth Gullette har haft stort infly-
tande på den litteraturgerontologiska forskningen genom att visa en väg 
ut ur det individuella perspektivet, det vill säga att skönlitteratur återger 
ett individuellt perspektiv som inte har allmängiltighet. Mike Hepworth 
är en av de forskare som har inspirerats i sin forskning av Gullettes kul-
turella perspektiv. I Stories of Ageing (2000) skriver Hepworth i inled-
ningen, att syftet inte är att åstadkomma en definitiv analys av åldrande i 
skönlitteratur utan att uppmana läsare att göra sitt eget urval av berättel-
ser om åldrande eller att göra egna tolkningar av åldrande i det urval 
som han har gjort: 

The whole point, as Gullette (1988, 1993, 1997) has vividly 
shown in her analyses of fictional representations of ageing, 
is to discover how our personal ideas about ageing 
(positive/negative/ambiguous) are shaped by our culture 
and are therefore open to the possibility of change.129 

Hepworth, liksom flera andra som studerar åldrande och skönlitteratur, 
lyfter fram kultur som källan till föreställningar om och attityder till 
åldrande. Det är en förändring jämfört med litteraturgerontologiska 
studier från 1970- och -80-talen då skönlitteratur framför allt fick 
illustrera och bekräfta samhälleliga fenomen. En annan skillnad i exem-
pelvis Hepworths eller Zoe Brennans studie från 2003 är fokus på påver-
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kan och förändring, snarare än att kartlägga och konstatera vilka 
attityder som finns i skönlitteratur. Som jag ser det kan förändringen 
spåras till påverkan från poststrukturalistiska och feministiska teorier. 
Det är tydligt att möjligheten till förändring och att kunna påverka 
inställningen till åldrande är ett viktigt syfte inom litteraturgerontologin 
på 2000-talet. En kritik som har framkommit är att fokus i alltför stor 
utsträckning ligger på andras syn på fenomenet åldrande eller till katego-
rin äldre och att det i själva verket är ett uttryck för ett intresse för forska-
rens eget åldrande. En forskare som Margaret Morganroth Gullette har 
ofta en personlig utgångspunkt för sitt forskningsintresse i åldrande. I 
artikeln ”What exactly has age got to do with it? My life in critical age 
studies” (2008) går Gullette igenom sin forskning och hur den hänger 
samman med personliga överväganden och den egna utvecklingen.130 

Mike Hepworth sammanfattar studier av åldrande i skönlitteratur 
från 1990-talet och framåt i tre kategorier. Den första kategorin rör 
studier där skönlitteratur illustrerar empiriska resultat eller där geronto-
logi och skönlitteratur vävs samman för att öka den allmänna förståelsen 
för åldrande.131 Den andra kategorin är studier som består av samman-
ställningar av skönlitterära texter från olika genrer som illustrerar 
åldrande som process. Texterna innehåller ofta gestaltningar av åldrande 
i faser, perioder eller förlopp från vaggan till graven. Första gången 
Hepworth nämner litteraturgerontologi är när han kommer till den tredje 
kategorin. Han menar att framväxten av litteraturgerontologi framför allt 
gäller USA och hans definition är också intressant:  

Third, there is the emergence, particularly in the USA, of 
‘literary gerontology’ where experts in literary criticism and 
the history of literature have drawn on gerontological 
research (often from a psychological/developmental 
perspective) to carry out in-depth analysis of particular texts 
or writers.132 

Om man jämför med Anne M. Wyatt-Browns kapitel om litteratur-
gerontologi från 1992, så begränsar sig Hepworths definition till att 
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endast omfatta en av de fem kategorier som hon identifierade. Varför den 
första och andra kategorin i Hepworths uppräkning av gerontologiska 
studier av åldrande inte är litteraturgerontologi enligt honom är inte helt 
enkelt att förstå. En möjlig anledning är att det är litteraturvetare, 
”experts in literary criticism”, som ägnar sig åt litteraturgerontologi 
medan sociologer och gerontologer inte gör det. En annan möjlig skilje-
linje mellan de studier som hänförs till litteraturgerontologi och de som 
inte gör det kan röra resultatens allmängiltighet. Det är inget som 
Hepworth specifikt pekar på, men när han redogör för Wyatt-Browns 
litteraturgerontologiska forskning så säger han att det finns ett ökat 
intresse från gerontologiskt håll för berättelser om åldrande eftersom de 
kan ”add to our understanding of the subtleties of the subjective 
experience of ageing”.133 Vidare nämner han värdet i skönlitteratur som 
förmedlare av personliga variationer av upplevelsen att bli gammal:  

Fiction is a particularly valuable resource precisely because 
it allows the writer, through the exercise of imagination, 
access to the personal variations and ambiguities underlying 
the common condition of growing older.134 

I Mike Hepworths diskussion är den individuella erfarenheten vägen till 
den attitydförändring som somliga forskare har eftersträvat och till att 
påverka individers sätt att tänka och se på äldre och åldrande. Genom 
den individuella erfarenheten kan förståelse och identifikation uppstå 
och då menar Hepworth identifikation mellan läsare och romankaraktär, 
händelseförlopp eller huvudsakliga teman. Denna identifikation har 
Margaret Morganroth Gullette definierat som en grundläggande förut-
sättning för att läsarens attityder ska kunna förändras. För läsare är inte 
bara passiva mottagare av gestaltningar av åldrande i skönlitteratur, utan 
de kan använda det som de har läst för att förstå sina egna erfarenheter 
av åldrande. Gullette menar också att en kritisk och engagerad läsning av 
skönlitteratur ger läsare möjlighet att utveckla alternativa synsätt på 
åldrande, ”to ’think age´ in a new and positive way”.135  
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Även Hepworth visar en stor tilltro till skönlitteraturens förmåga att 
kommunicera vilken han betonar och lyfter fram. När han diskuterar 
skönlitteraturens möjligheter, så handlar det framför allt om möjligheten 
att kommunicera förståelse för åldrande eller kommunicera insikter om 
vad det innebär att bli gammal. Begränsningen i skönlitteraturens möjlig-
heter ligger i att en författare måste kunna kommunicera framgångsrikt 
med sin läsare och därför är inte allt ens möjligt inom skönlitteratur.136 De 
begränsningar som Hepworth anser att skönlitteraturen har handlar om 
hur väl skönlitteratur fungerar som uttrycksmedel för förståelse, inte som 
exempelvis estetiskt instrument. Hur betydelse och förståelse uppstår är 
en fråga mellan författare, text och läsare och om detta säger Hepworth 
följande: 

Readers bring their beliefs and values to the process of 
reading and are free within the limits of their imaginations 
to make their own interpretations of the meanings of stories. 
As Cole has noted in relation to meaning, ‘no matter how 
carefully one defines or analyses it, there can never be an 
objective, predefined formula capable of externally grasping 
the meaning of meaning. As self-defining and self-
interpreting animals, we humans must enter into our own 
webs of meaning to understand ourselves’ (1992: xviii).137 

I något förenklade ordalag diskuterar Hepworth i sin litteraturanalys 
andra analyser som har fokus på avsändare (författare) och mottagare 
(läsare). Författarens meddelande är resultatet av dennes fantasi, 
kreativitet och mentalitet och det som läsaren mottar och förstår är 
resultatet av dennes förmåga:  

Because stories are products of the creative imagination they 
are inevitably about the ways writers and their readers 
imagine later life and in this respect they have a point of 
contact with reality.138 

I Hepworths analyser saknas dock det perspektiv som sätter meddelan-
det, skönlitteratur, i fokus istället för författaren eller läsaren. Litteratur-
                                                             
136 Hepworth 2000, 27. 
137 Hepworth 2000, 27.  
138 Hepworth 2000, 27. 



                   Kapitel 2 72 

 
 
 

 

analysen utgår från romanens betydelse eller budskap utan ett ifråga-
sättande av hur mångtydig och komplex den kan vara. Hepworth 
snuddar visserligen i citatet ovan vid förbindelsen mellan skönlitteratur 
och verklighet, men skönlitteratur som direkta meddelanden från förfat-
taren är som jag ser det en förenkling av de komplexa förbindelser som 
finns mellan litterära gestaltningar och verkligheten/verkligheter. Skön-
litteratur förankras i verkligheten genom författarens kreativitet, enligt 
Mike Hepworth, och det är möjligt att det finns en aning av försvar i 
detta, att skönlitteratur inte bara gestaltar vilda fantasier eftersom den 
faktiskt är sprungen ur en människas psyke. Om man följer denna 
analysingång kan man något förenklat välja att se en författare som 
förmedlar budskap till sina läsare som i första hand en social individ, så 
som Rooke och Waxman gör, eller som en kulturell individ så som 
Hepworth, Gullette och Chivers. 
 

Nya genrer: Vollendungsroman och Reifungsroman 
Barbara Frey Waxmans feministiska studie av åldrande i samtida skön-
litteratur från 1990 innebär en nyorientering inom litteraturgerontologi 
på flera sätt. I studien From the Heart to the Open Road – A Feminist Study of 
Aging in Contemporary Literature utgår Waxman från det som hon anser är 
kärnan i feministisk forskning, att åstadkomma en samhällelig föränd-
ring för den marginaliserade gruppen äldre kvinnor. En förebild är 
Simone de Beauvoir och det som hon gör genom att sätta fokus på äldre 
kvinnors dubbla marginalisering i Le Deuxième Sexe (1949) och La 
Vieillesse (1970). Däremot är Waxman, liksom Constance Rooke med flera, 
samtidigt kritisk till de Beauvoirs pessimism. de Beauvoirs synliggörande 
av den dubbla marginaliseringen har lett till att författare har tagit upp 
detta i sina författarskap sedan 1960-talet. I ett motstånd till den dubbla 
marginaliseringen har författare skapat en helt ny genre som motsätter 
sig de kulturella negativa stereotyperna av äldre kvinnor och åldrande.139 
Waxman är övertygad om att den här gruppen av författare, som inklu-
derar Doris Lessing, Margaret Laurence och Barbara Pym med flera, har 
som syfte att förändra samhället som skapade dessa stereotyper. Det är 

                                                             
139 Barbara Frey Waxman: From the Heart to the Open Road. A Feminist Study of Aging in 
Contemporary Literature, New York 1990, 2. 
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bakgrunden till den nya genre som Waxman benämner Reifungsroman av 
det tyska ordet för mognad.  

Reifungsroman har uppstått genom att det finns kvinnliga författare 
som skriver om åldrande kvinnor för kvinnor. Att lyfta fram somliga 
romaner som hörande till en ny litterär åldrandegenre är som jag ser det 
ett sätt att visa på alternativa mönster för gestaltningar av åldrande 
kvinnor: 

I call this genre, in a feminist literary critic´s act of naming, 
the Reifungsroman, or novel of ripening – , opposing its 
central tenet to the usual notion of deterioration in old age. 
The name is inspired by septuagenarian writer May Sarton´s 
optimistic concept of ”ripening toward death in a fruitful 
way”.140 

Förebilden för Reifungsroman är Bildungsroman. Med att hänvisa till 
Bildungsroman som genremodell markerar Waxman att åldrande är en 
fråga om en positiv utveckling mot mognad. Reifungsroman blir åldrande-
litteraturens motsvarighet till Bildungsroman, genren för skönlitteratur 
som handlar om unga personer som utvecklas, bildas och socialiseras. 
Syftet med Waxmans genre är också att den ska uppmärksamma äldre 
kvinnor genom att sympati väcks hos läsare av dessa mognadsromaner.  

Bakgrunden till grundandet av en ny genre är att det skrivs om äldre 
kvinnor på ett nytt sätt, som indikerar att åldrande för kvinnor kan vara 
en tid för upptäckter, befrielse och äventyr. ”New commitments, self-
discovery, and a joyful self-affirmation in old age are the new themes of 
aging”, menar Barbara Frey Waxman i From the Hearth to the Open Road. 
Titeln syftar på den förändring som Waxman menar är synlig i skönlitte-
raturen, att kvinnor inte längre skrivs om som hörande hemma vid 
hemmets härd utan även är ute på de öppna vägarna. Den förändring 
som hon ser i sitt analysmaterial vänder på bilden av vad som associeras 
med en åldrande kvinna. De kvinnliga huvudpersonerna utmanar myten 
om en lugn, fridfull och tråkig ålderdom och Waxman menar vidare att 
de tillintetgör den förväntade sociala normen att passion inte längre kan 
upplevas på äldre dagar. De kvinnliga huvudpersonerna trotsar den 
föråldrade sociala förväntan om passiv ålderdom genom att de tar saken 

                                                             
140 Waxman 1990, 2. 
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i egna händer och förändrar sina liv.141 Detta är en helt ny kvinnlig 
åldrandediskurs och det är därför Waxman anser att det är tal om en ny 
litterär genre. Den politiska roll som denna genre spelar är att vilja 
påverka yngre människors attityder till äldre och synen på det egna 
åldrandet.142  

Sally Chivers har långt senare kritiserat Barbara Frey Waxmans femi-
nistiska studie From the Hearth to the Open Road för att snarare bidra till en 
avsky för äldre och åldrande genom att lyfta fram skönlitteratur som 
gestaltar åldrande på ett negativt sätt. Anledningen är att Waxman i sitt 
urval av åldrandelitteratur trots allt fokuserar på ett fysiskt åldrande som 
omfattar krämpor och tillkortakommanden, även om det leder till 
mognad och insiktsfullhet. Chivers är kritisk till att de romaner som 
Waxman lyfter fram som exempelvis Margaret Laurences The Stone Angel 
har en äldre huvudperson med krämpor, fysiska tillkortakommanden 
och sjukdomar. På så vis kommer inte analysen längre än till det spegel-
motiv som ofta diskuteras i litteraturgerontologi.143 Snarare är det så att 
senare romaner från mitten av 1990-talet har en mer komplicerad och 
mindre enkelriktad gestaltning av spegelbilden av åldrande som rör sig 
bortom spegeln:  

They thereby invest in a more integrated sense of an aging 
self that incorporates a ”youthful mental outlook” within an 
elderly frame, defying the binary opposition of young and 
old and celebrating instead the continuum that Waxman 
proposes.144 

Det Chivers framför allt efterlyser är gestaltningar av mer positiv karak-
tär och mindre fokuserade på kroppslig förgängelse. Hon menar att det 
är dessa positiva och alternativa gestaltningar som ska styra vad som 
räknas till genren Reifungsroman. Dit hör exempelvis inte en roman som 

                                                             
141 Waxman 1990, 183. 
142 Waxman 1990, 187. 
143 Spegelmotivet som Chivers tar upp handlar om att den åldrande huvudpersonen får 
negativa attityder om åldrande återspeglade genom sin omgivning. Kathleen Woodward 
har också analyserat det som hon kallar ”the mirror stage of old age” som en 
förfrämlingsfas hos den åldrande kvinnan. När hon tittar sig i spegeln så känner hon inte 
igen sig eller hon ser inte ut som hon känner sig. Chivers 2003, 2 och passim. 
144 Chivers 2003, 3. 
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Margaret Laurences The Stone Angel som istället bidrar till att skönlitte-
ratur om åldrande fastnar i ett negativt gestaltningsmönster.  

Det är framför allt huvudpersonen i The Stone Angel, Hagar Shipley, 
som gör att läsaren dras med i en avsky för åldrande kroppar, en avsky 
som i sin tur bidrar till en social isolering för gruppen äldre kvinnor. 
Samma avsky för den åldrande kvinnokroppen åstadkommer Simone de 
Beauvoir och denna avsky betonas och förstärks av Waxmans genre-
bestämning.145 Det är sammanfattningsvis Sally Chivers kritik av 
Waxmans genrebegrepp. 

Det finns både uppenbara likheter och skillnader mellan Barbara Frey 
Waxmans och Constance Rookes genrebegrepp. Först och främst har 
Waxman ett tydligare uttalat feministiskt perspektiv och uttrycker speci-
fikt att hon vill lyfta fram kvinnors erfarenheter av åldrande. En gemen-
sam utgångspunkt är att de båda anser att det finns något i den samtida 
skönlitteraturen som tyder på en förändring när det gäller inställningen 
till äldre och åldrande. Rooke menar att även om äldre ofta är 
marginaliserade och begränsade till stereotyper i livet, så är äldre männi-
skor ”now regarded by the writers of fiction as interesting; increasingly, 
they are now assigned major roles”.146 Sedan skiljer sig Rookes och 
Waxmans åsikt om vad skönlitteraturen ska syfta till, vad man kan 
använda den till och vad den kan ha för funktion i ett socialt samman-
hang. Waxman menar å sin sida att man inte kan underskatta den poli-
tiska kraften i romaner som ingår i genren Reifungsroman.147 Rooke å sin 
sida ser emellertid skönlitteratur om åldrande som en möjlighet till 
ökade insikter om vad det innebär att bli och vara gammal.148 En annan 
skillnad mellan de två forskarna är att Rooke anser att uppkomsten av 
skönlitteratur om åldrande hör samman med förändringar i samhället 
och ett ökat behov av att läsa om erfarenheter av att bli gammal, medan 
Waxman menar att förändringen kommer ur skönlitteraturen som sedan 
påverkar allmänheten och inte tvärtom. Waxman ser hur förändringen i 
inställningen till kvinnligt åldrande först kommer från författarna, som 

                                                             
145 Chivers 2003, 1f. 
146 Constance Rooke: ”Old Age in Contemporary Fiction. A New Paradigm of Hope”, i 
Handbook of the Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert 
Kastenbaum), New York 1992, 241. 
147 Waxman 1990, 187. 
148 Rooke 1992, 242. 



                   Kapitel 2 76 

 
 
 

 

hon ser som feminister, vilka går i fronten för en förändring som kommer 
att sprida sig till samhället och dess medborgare.149  

När Constance Rooke mejslar ut vad genrebegreppet Vollendungs-
roman är har hon det hon menar är Simone de Beauvoirs pessimistiska 
syn på åldrande i skönlitteraturen som motbild. Rooke diskuterar ingå-
ende de Beauvoirs formulering från La Vieillesse, att en gammal man 
aldrig kan bli en bra romanhjälte eftersom inget av vikt och betydelse 
längre kan hända honom. Rooke utgår från den formuleringen när hon 
kritiserar de Beauvoir för pessimism. Kritiken formulerar hon i huvudsak 
som en fråga om vem som konstaterar detta ointresse för en gammal 
huvudperson i skönlitteratur: är det läsaren eller författaren som förne-
kar att en äldres erfarenheter har intresse och betydelse? Att det inte 
finns något hopp i åldrandet och att om skönlitteratur handlade om 
åldrande och äldre skulle handlingen självdö, är något som Rooke starkt 
ifrågasätter: ”Her [de Beauvoir´s] point, however, is not simply that such 
fiction would be depressing, but that the plot (the engine of the story) 
would be as nearly dead as the characters themselves”.150 Tiden har visat 
att de Beauvoir hade fel i och med att det på senare tid har utkommit 
hundratals böcker med en äldre man eller en kvinna som huvudperson. 
Det är just detta argument med senare tids ökning av romaner om 
åldrande som Rooke hänvisar till när hon ställer sig frågan om det inte 
handlar om en ny genre.  

Liksom Barbara Frey Waxman har Rookes förslag till genre, Vollen-
dungsroman, grundats utifrån genren Bildungsroman. Anledningen är nog 
inte bara det som båda forskarna uppger, att Bildungsroman syftar på 
romaner om ungdom, utveckling och uppväxttid, och Reifungs- och 
Vollendungsroman syftar på romaner om fulländning, avrundning och 
sammanfattning i slutet av livet. Båda forskarna är också präglade av ett 
livsloppsperspektiv, ett synsätt på livet som en process i olika faser och 
skeden, och på motsvarande sätt kan man dela in skönlitteratur. Det 
betyder att böcker som handlar om barn är barnlitteratur, ungdomar är 
ungdomslitteratur, men klimakteriegenren har inte nått en officiell status 
inom litteraturvetenskapen än. En åldersrelaterad eller livsloppspåver-
kad indelning av skönlitteratur är inte en fullständigt avlägsen tanke. 
                                                             
149 Waxman säger att författarna är ”feminists, political and literary iconclasts”. Waxman 
1990, 184. 
150 Rooke 1992, 244. 
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Inom populärpress är det redan ett faktum i och med att det finns tid-
skrifter för människor som är 30+, 40+ och 50+.151 

Det övergripande syftet med romaner som hör till Vollendungsroman 
är att den ska väcka empati hos läsare: 

The task for the Vollendungsroman is to discover for its 
protagonist and for the reader some kind of affirmation in 
the face of loss. We might also say, however, that this is the 
task of literature generally. Literature teaches empathy and 
performs a salvage operation. It helps us to see and to value 
in our lives and of other people things that we may have 
overlooked.152 

När Rooke diskuterar och analyserar specifika romaner är det ur ett 
läsarperspektiv: vad romanen eller huvudpersonen får oss läsare att 
känna eller tycka. Granskandet av det egna livet i backspegeln, life review, 
menar hon är det vanligaste temat i Vollendungsroman. Det temat struktu-
rerar också romanen såtillvida att det påverkar romanens utformning 
med en huvudperson placerad i nuet som tänker tillbaka på sitt liv och 
genom minnena transporteras huvudpersonen till förfluten tid.153  

Rooke försöker samtidigt vara både specifik och allmängiltig när hon 
presenterar fulländningslitteratur. Hon ringar in olika egenskaper när det 
gäller åldrande som romanerna ska gestalta och hon pekar också ut 
strukturer, teman och bildmotiv som hon tycker är typiska för fulländ-
ningslitteratur. Två bildmotiv som hon nämner särskilt är huset och havet. 
Rooke menar att det är särskilt vanligt förekommande i romaner om 
åldrande med hus och hav och hon argumenterar för detta genom att 
hänvisa till att dessa kommer ”’naturally´ out of experience”.154 Det är 
svårt att inte känna sig skeptisk till just denna del av Rookes litteratur-
analys eftersom att hon så sällan hänvisar till konkreta exempel i 
romaner. Man får ta hennes uppskattning av hur vanliga dessa motiv är 
för given. Ett exempel på detta är när Rooke ska förklara vattnet som 
bildmotiv: ”A surprising number of old people in fiction are frightened 

                                                             
151 Karin Lövgren: ”Se lika ung ut som du känner dig”. Kulturella föreställningar om ålder och 
åldrande i populärpress för kvinnor över 40 [diss.], Linköping 2009. 
152 Rooke 1992, 248. 
153 Rooke 1992, 253. 
154 Rooke 1992, 255. 
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of water or drawn to it; almost always, it represents the universal 
unknown from which life came and toward which life flows once more 
as the end approaches”.155 Generella konstateranden som hon drar 
generella slutsatser från är i sin abstraktion mer förvirrande än klargö-
rande. 

Rookes genrebegrepp Vollendungsroman, och även Barbara Frey 
Waxmans Reifungsroman, är försök att uppgradera och omvärdera skön-
litteratur med äldre huvudpersoner och som handlar om åldrande. Båda 
forskarna uttalar en representationskritik i det att de kopplar samman en 
litterär tradition med förmedlandet av erfarenheter. Erfarenheter av 
åldrande kan bara komma fram i skönlitteratur som handlar om äldre 
personer, och därför måste äldre som kategori representeras i en litterär 
tradition. Samtidigt ska åldranderomanens egenart och unika uttryck 
undersökas och karaktäriseras: 

One of the most compelling images in the fiction of old age 
is the house. Again, this arises ”naturally” out of experience. 
Old people in life (as in fiction) are often desperate to hold 
onto their homes, because the house represents the self in 
society and contains (through memory and memorabilia) the 
”furniture” of identity – or simply because they fear removal 
to an institution, which is regarded as the antechamber to 
the grave.156  

Rookes sammanfattning av litteraturanalyserna väcker frågor om synen 
på skönlitteratur som analysmaterial och som källa till kunskap om 
åldrande. Rookes perspektiv gör i det närmaste ingen skillnad mellan liv 
och fiktion och sambandet däremellan verkar vara okomplicerat. 
Utgångspunkten i en kronologi och linjär livsutveckling problematiseras 
inte heller, utan är en självklar del av en förklaringsstruktur. 

                                                             
155 Rooke 1992, 255. 
156 Rooke 1992, 255. 
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Göran Sager-Larssons åldrande 
I min diskussion av Sigrid Combüchens tre romaner har jag valt att ana-
lysera Göran Sager-Larsson utifrån frågeställningen huruvida han åldras i 
ett litteraturgerontologiskt perspektiv. Med det menar jag att jag ska 
undersöka huvudpersonens betydelse för gestaltningen av åldrande i 
Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet. I den första romanen 
ska Göran Sager-Larsson fylla 39, i den andra är han över 50 och i den 
tredje är han en bit över 60 år gammal. Utifrån dessa förutsättningar 
kommer jag att ställa frågor huruvida Göran Sager-Larssons krono-
logiska ålder kopplas till hans personliga utveckling. Detta är kärnan i 
det åldrande som undersökningar i litteraturgerontologi tar fasta på.   
 Utgångspunkten för analysen av Sigrid Combüchens tre romaner är 
själva grunden för litteraturgerontologiska undersökningar av åldrande, 
det vill säga huvudpersonens livslopp. Jag ställer mig följaktligen frågan 
om huvudpersonen Göran Sager-Larsson i trilogin åldras, och bakom den 
frågan finns ett ifrågasättande av hur åldrande identifieras inom littera-
turgerontologi. Jag vill inledningsvis ge en bakgrund till det som jag 
snart kommer till i min analys. Övergripande skulle det kunna formule-
ras som en problematisering av det faktum att litteraturanalyser av 
åldrande begränsas till kronologiska mallar. Det är en bakgrund som i ett 
vidare perspektiv introducerar de frågeställningar som jag har som 
utgångspunkter för analysen av Göran Sager-Larsson. 

Som jag beskrev i det föregående kapitlet om litteraturgerontologins 
framväxt finns det en stark fokusering på det individuella åldrandet, som 
delvis är sprungen ur motreaktionen till betraktandet av äldre som en 
homogen grupp. Överfört på skönlitteratur har det fått till följd att litte-
raturgerontologiska analyser framför allt ägnats åt gestaltningar av livs-
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lopp och litterära huvudpersoner. Förklaringen till att huvudpersonen i 
en roman har fått en framskjuten plats i litteraturgerontologisk forskning 
ska sökas både inom gerontologi och litteraturvetenskap. Den brittiska 
litteraturgerontologen Zoe Brennan menar att ”little critical attention is 
paid to fictions of aging in comparison to that paid texts about other 
stages of life”.157  

Det Brennan och andra litteraturgerontologer riktar kritik mot är 
avsaknaden av analyser av åldrande i litteraturvetenskap, men också 
avsaknaden av äldre i analyserna och framför allt äldre kvinnor och då 
riktar sig kritiken även mot litteraturgerontologi. Syftet med att etablera 
litterära genrer om åldrande, så som de båda nordamerikanska litteratur-
gerontologerna Constance Rooke och Barbara Frey Waxman gjorde på 
1990-talet, är att visa att avsaknaden åtminstone inte beror på att det inte 
finns romaner med huvudpersoner som är äldre. En annan bakom-
liggande orsak till fokus på huvudpersoner är en mångfacetterad diskus-
sion som är influerad av feministisk kritik om identitet och hur identite-
ter gestaltas litterärt. I denna diskussion ingår att synliggöra exempelvis 
äldre kvinnor som huvudpersoner. Roberta Maierhofer menar att genom 
att använda det feministiska konceptet med en resisting reader kan litte-
raturgerontologi ha nytta av förståelsen av individuell identitet som 
något som är kulturellt konstruerat och kopplat till etnicitet, klass, genus 
och ålder.158 Vidare menar Maierhofer att det inom litteraturgerontologi 
måste göras åtskillnad mellan kronologisk ålder och kulturella stereotypa 
föreställningar om äldre och åldrande.159  

Den andra delen av bakgrunden till detta kapitel har med livsberättel-
ser och dess kronologi att göra. Begreppet narrativ gerontologi började 

                                                             
157 Zoe Brennan: The Older Woman in Recent Fiction, Jefferson, N.C 2005, 38. 
158 Roberta Maierhofer undersöker hur huvudpersonerna i olika romaner konstruerar sina 
identiteter genom att trotsa sociala förväntningar på äldre kvinnor. Detta diskuterar 
Maierhofer i ”Desperately seeking the Self. Gender, Age, and Identity in Tillie Olsen´s Tell 
Me a Riddle and Michelle Herman´s Missing”, Educational Gerontology nr 2 1999, pp. 129-141. 
159 Maierhofer menar att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan ”age studies” och 
”ageing studies”. Den första tar hänsyn till hur skillnader uppstår utifrån diskursiva 
formationer, sociala praktiker m. m., medan den andra utgår från åldrande som ett 
kontinuum av en åldersdiskurs som inkluderar ett livsloppsperspektiv. Man skulle också 
kunna uttrycka det så att det som skiljer inriktningarna åt är synen på åldrande som ett 
kronologiskt-biologiskt faktum eller som en kulturell konstruktion. Roberta Maierhofer: 
”Third Pregnancy. Women, Ageing and Identity in American Culture. An Anocritical 
Approach”, i Old Age and Ageing in British and American Culture and Literature (ed. Christa 
Jansohn), Münster 2004, 156 not 5. 
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användas i mitten av 1990-talet av bland andra Jan-Eric Ruth med 
narrativ psykologi som förebild. Syftet var att ge ett samlingsnamn åt 
studier av åldrande som livsberättelse.160 Gary M. Kenyon, Jan-Eric Ruth 
och Wilhelm Mader betonar i Handbook of Theories of Aging (1999) att 
narrativ gerontologi utgår från antagandet att människor inte bara har 
livsberättelser utan är livsberättelser.161 De menar att människor tänker 
och agerar utifrån berättelser: ”Lifestories have cognitive, affective, and 
volitional dimensions”.162 De understryker vidare att berättelser inte 
enbart är individens sätt att skapa och upptäcka mening och enhetlighet i 
det egna livet, utan det finns 

a structural story, which includes such things as social 
policy and power relations in a society. Social constraints, 
which are part of one’s facticity, can effectively silence 
personal stories, voices, or sense of possibility.163 

När livsberättelser kommer in i gerontologisk forskning innebär det en 
förändrad syn på vad kunskap är. Att studera livsberättelser, menar 
Kenyon, Ruth och Mader, sätter fokus på att kunskap är historiskt situe-
rad, kontextuell och metaforisk.164 Grunden är hermeneutisk såtillvida att 
tolkning är en viktig del av att undersöka och analysera livsberättelser 
och vidare hänvisar Kenyon, Ruth och Mader till Hans-Georg Gadamers 
diskussion av ”philosophical hermeneutics” om återskapandet av bety-
delser i något som vi tar för givet.165 Kenyon, Ruth och Mader använder 
sig av Gadamers resonemang när de lyfter fram en process som går ut på 
att skapa betydelse av det egna livet genom att betrakta livet som en 
berättelse.166 

Utvikningen om narrativ gerontologi beror på att det finns likheter 
och paralleller mellan litteraturgerontologi och narrativ gerontologi. De 
narrativa gerontologerna Gary M. Kenyon och William L. Randall har 

                                                             
160 Gary M. Kenyon, Jan-Eric Ruth & Wilhelm Mader: ”Elements of a Narrative 
Gerontology”, i Handbook of Theories of Aging (eds. Vern L. Bengtson & K. Warner Schaie), 
New York 1999, 40. 
161 Kenyon, Ruth & Mader 1999, 41. 
162 Kenyon, Ruth & Mader 1999, 41. 
163 Kenyon, Ruth & Mader 1999, 41. 
164 Kenyon, Ruth & Mader 1999, 42. 
165 Kenyon, Ruth & Mader 1999, 43. 
166 Kenyon, Ruth & Mader 1999, 43. 
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som utgångspunkt att det är genom berättelser som människan förstår 
sig själv, sin omgivning och sitt åldrande.167 Det är åsikter som finns i 
litteraturgerontologi också i den meningen att litterära gestaltningar kan 
ge kunskaper och insikter om erfarenheter av att vara och bli gammal. 
Kenyon och Randall menar vidare att narrativ gerontologi bidrar med 
undersökningar som ger ledtrådar till förhållandet mellan tiden som går 
och upplevelser av åldrande. Klocktiden ger uttryck för objektiv tid 
medan berättad tid ger uttryck för subjektiv tid, vår livstid, vårt livslopp 
och våra olika faser.168 De båda narrativa gerontologerna betonar tidens 
betydelse i synliggörandet av upplevelser av åldrande och att berättad 
tid är den tid som vi människor upplever.169  

Att grunden i både den objektiva och den subjektiva tiden är en 
kronologi är något som jag anser inte synliggörs i någon större utsträck-
ning. Tid är ett abstrakt fenomen som kan realiseras på olika sätt och 
både den objektiva och subjektiva tiden som Kenyon och Randall talar 
om gestaltas kronologiskt och därmed betonas ordningsföljd som en 
tidsmässig egenskap. Den italienska litteraturgerontologen Rita C. 
Cavigioli menar att å ena sidan är gerontologi studier av mänsklig tid, 
och litteraturstudier, å andra sidan, handlar det i stor utsträckning om 
narrativ, som hon definierar som ”the representation of real or fictive 
time, events and situations in a time sequence”.170 Både det som Cavigioli 
menar är kärnan i gerontologisk forskning och i litteraturvetenskap präg-
las följaktligen av sätt att beskriva tidsförlopp.  

Analyser av romaner sker hos Zoe Brennan, Sally Chivers, Barbara 
Frey Waxman och Kathleen Woodward med utgångspunkten att de är 
uttryck för personliga och individuella erfarenheter av åldrande. Ett 
annat gemensamt drag är att analyserna präglas av hopfogandet av 
huvudpersonens liv och att analyserna på ett eller annat sätt leder fram 
till en konstruktion av en kontinuerlig livslinje. I biografisk forskning 
används individens berättelser som källa till kunskap om bland annat 
individen själv. Med ett biografiskt angreppssätt förutsätts att det finns 

                                                             
167 Randall och Kenyon använder på engelska ordet ”narrative” och de definierar det inte 
närmare än att ”narratives” är berättelser med handling, och att ”narrative texts” har en 
början, en mitt och ett slut. Randall & Kenyon 2004, 334. 
168 Randall & Kenyon 2004, 334. 
169 Randall & Kenyon 2004, 334. 
170 Rita C. Cavigioli: Women of a Certain Age. Contemporary Italian Fictions of Female Aging, 
Madison, N.J 2005, 18. 
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någon bakom texten, en auktoritet som borgar för textens betydelse och 
ett liv varur erfarenheterna är hämtade. Zoe Brennan och Sally Chivers 
använder exempelvis författarens biografi som tolkningsredskap i analy-
sen av romanerna. Dessutom analyseras de litterära huvudpersonerna 
som representanter för äldre.  

Ett exempel på huvudpersonens betydelse är som redan nämnts Sally 
Chivers analys i From Old Woman to Older Women. Contemporary Culture 
and Women´s Narratives (2003) av Margaret Laurences The Stone Angel 
(1964). Shivers menar att i romanen The Stone Angel har en allmängiltig 
betydelse utöver ett individuellt uttryck gestaltat i huvudpersonen 
”Hagar Shipley”. Gestaltningen av Hagar Shipley förmedlar, enligt 
Chivers, en individuell upplevelse av att bli gammal, men som är giltig i 
ett vidare sammanhang. 

Nobody could argue that Hagar Shipley exemplifies old 
women in Canada, but it is possible to argue that she 
operates as a metaphor for the multiple, shifting meanings 
that age takes on within a larger social world. Even if that 
reading does not quite hold, Hagar figuratively and vividly 
embodies many of the concerns that old women harbor 
without pretending to speak for them as a community. She 
achieves the individuality frequently evaded by considera-
tions of aging, yet her depiction is widely applicable.171 

Jag menar att det finns likheter mellan analyser av gestaltningar av 
huvudpersoner i romaner och huvudpersoner eller jag-berättare i själv-
biografiska framställningar. Chivers, Brennan, Hepworth eller Rooke 
påstår inte att de analyserade romanerna av Margaret Laurence, Doris 
Lessing, Agatha Christie, Barbara Pym, Fay Weldon med flera är själv-
biografiska, men ändå är det konstruktionen av huvudpersonens jag eller 
identitet som står i centrum i syfte att ge oss läsare insikter om erfaren-
heten av att åldras. Det är säkert ett fruktbart tillvägagångssätt, men det 
väcker ändå en del frågor rörande val av litterärt material. Finns det som 
Rookes och Waxmans genreindelning på något sätt indikerar mer och 
mindre lämpliga romaner att analysera? Måste analysen alltid fokusera på 
en huvudperson?  
                                                             
171 Sally Chivers:  From Old Woman to Older Women. Contemporary Culture and Women´s 
Narratives, Columbus 2003, xxxviii. 
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Det verkar som litteraturanalyser av åldrande framför allt har koncentre-
rats på två företeelser i skönlitteraturen: det ena är gestaltningar av 
huvudpersoner och det som Steven Weiland kallar gestaltningar av per-
son (personal narratives), och det andra är gestaltningar av ett liv i olika 
faser, som ofta har analyserats som antingen en positiv eller en negativ 
utveckling.172 Båda dessa företeelser präglas av en kronologi som knyts 
särskilt till åldrande och man kan fråga sig om det inte har bildats en 
kronologisk mall för gestaltningar av åldrande. Delvis har åldrande 
skildrats som en utvecklingsfas diskuterats och ifrågasatts av Margaret 
Morganroth Gullette genom hennes påpekande att åldrande ofta analyse-
ras antingen som en negativ utveckling eller som en positiv utveckling. 
Men frågan varför åldrande måste gestaltas som en utveckling över-
huvudtaget kvarstår. 

I detta kapitel kommer gestaltningar av Göran Sager-Larsson i Värme, 
Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet att diskuteras ur två speci-
fika perspektiv. Det ena är som självframställning och det andra är som 
kronologisk gestaltning av åldrande. Jag gör detta för att diskutera det 
som jag pekade på ovan om vissa gemensamma nämnare som återkom-
mer inom litteraturgerontologi, varav den ena är förekomsten av analys 
av en huvudperson, och det andra är analysernas styrning utifrån 
kronologiska mönster. Det innebär att jag inledningsvis tecknar en 
kronologisk livslinje knuten till Göran Sager-Larsson, hopsatt av de upp-
lysningar om honom som framkommer efterhand i trilogin.   
 I den första romanen, Värme, är Göran Sager-Larsson 39 år, men det är 
främst hans barn- och ungdomstid som framställs här genom tillbaka-
blickar och minnen och därför går det att utvinna biografiska fakta. Jag-
formen gör det lätt för läsaren att känna sig hemmastadd i romanen 
eftersom den relaterar till bekanta litterära former som exempelvis själv-
biografier, och dessa former länkar skönlitteratur med det levda livets 
erfarenheter till minne och åldrande. Jag kommer att fortsätta med denna 
infallsvinkel i det följande avsnittet om självframställningar. 

                                                             
172 Steven Weiland: ”Criticism between Literature and Gerontology”, i Voices and Visions of 
Aging. Toward a Critical Gerontology (eds. Thomas R. Cole, W. Andrew Achenbaum, Patricia 
L. Jakobi & Robert Kastenbaum), New York 1993, 77. 
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Självframställningar 
Jag har redan tidigare nämnt Steven Weilands påpekande att det är skön-
litteraturens ”personal narrative” som är intressant för gerontologer. 
Med det menar Weiland att det är på realistiska porträtteringar av äldre 
huvudpersoner i romaner som litteraturgerontologi har haft fokus. Det 
innebär att analyser av romaner (det är för det mesta romaner som analy-
seras) har koncentrerats på huvudpersoner, och det i sin tur innebär att 
valet av skönlitteratur har fallit på romaner med framträdande och äldre 
huvudpersoner. Vidare har romaner av Barbara Pym, Doris Lessing och 
Margaret Laurence med äldre huvudpersoner så som Hagar Shipley i The 
Stone Angel föredragits i litteraturgerontologiska analyser. Det finns 
anledning att fästa uppmärksamhet på problem som uppstår med 
huvudpersonens centrala position i analyser av åldrande i skönlitteratur.  

Mitt syfte med detta kapitel är att undersöka Göran Sager-Larssons 
betydelse i trilogin för gestaltningen av åldrande. Jag har valt att inte ha 
en färdig definition av åldrande. Istället prövar jag om de kriterier som 
exempelvis används i Vollendungs- och Reifungsroman går att tillämpa på 
Sigrid Combüchens romaner. Det ska jag åstadkomma genom att frilägga 
kronologiska mönster i trilogin med utgångspunkt i gestaltningen av 
Göran Sager-Larsson. Min hypotes är att det inte bara är gestaltningar av 
en äldre person som gör att en roman handlar om åldrande, utan att det 
också är en fråga om hur tid gestaltas. Jag kommer i det följande att 
problematisera den livslinje som skulle kunna vara Göran Sager-Larssons 
genom att ifrågasätta en kausalt kronologisk gestaltning av Göran Sager-
Larsson.  

I Värme tänker Göran Sager-Larsson tillbaka på sin barndom i 
Sundsvall och ungdomstid i Malmö en sen kväll i väntan på sin 39-års-
dag. Människor, omgivningar, specifika händelser gestaltas som minnen; 
ett minnesarbete som motiveras av att hans födelsedag stundar och med 
den vissa årliga rutiner som samtalet med modern. Här börjar också 
berättelsen om Göran Sager-Larsson, när han har blivit medelålders och 
börjar få sitt första ”distansminne”. När man har levt något längre, menar 
Göran Sager-Larsson, har man förlorat ”sin ungdoms tillyxade över-
blick”. Istället måste man ”verka i detaljen, inom sin verkliga radie, med 
moral” (V, 17). Göran Sager-Larssons medelålders insikter ”samman-
träffar med tillståndet i världen” (V, 17). Det finns ingen som helst 
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anledning att avundas ungdomen, enligt Göran Sager-Larsson som kon-
staterar att, ”förmodligen har ingen vettig människa någonsin avundats 
ungdom” (V, 17). Detta är exempel på hur Göran Sager-Larsson diskuterar 
minne i förhållande till sin egen ålder eller till de olika faser som livet 
brukar delas in.  
 Arne Melberg menar i Självskrivet (2008) att det tillbakablickande 
perspektivet ingår i självframställningens förutsättningar, likaså fram-
ställningar av livet som en negativ livsspiral, ”från ont till värre”.173 Det 
finns också utvecklingsmönster som Melberg betraktar som självfram-
ställningsstereotyper som exempelvis det som tar sin början i barndoms-
paradiset, går via förfall och förlust av paradiset till ”återupprättelse i 
minnet och berättelsen”.174 Om det är som exempelvis Merete Mazzarella 
och Sally Chivers har hävdat att gestaltningar av åldrande i skönlitteratur 
gärna anammar självframställningens grepp – är det då inte också möjligt 
att tänka sig att det finns andra tänkbara förklaringar till detta än att 
gamla huvudpersoner är närmare döden än yngre?  

Merete Mazzarella menar att genrer som inbjuder till reflexion kring 
åldrande är memoarer och essäistik.175 Chivers har å sin sida visat hur 
influerad litteraturgerontologisk forskning är av självbiografisk forsk-
ning.176 Det öppnar för möjligheten att gestaltningar av åldrande i skön-
litteratur följer eller anammar vissa genremönster. 

Göran Sager-Larsson minns sitt förflutna och för oss läsare får en 
litterär figur bakgrund; han får en barndom, en mamma, en uppväxtplats 
och klasskamrater. Självframställningen som mall för gestaltningen av 
Göran Sager-Larsson i Värme blir särskilt tydlig i citatet nedan om Göran 
Sager-Larssons första nyårsafton:  

 Det var min första vakna nyårsnatt, början på ett nytt, 
långt och nästan omedvetet år som högt under paraplyets 
tak skulle präglas av världshändelser och tidens spinnande 
hastighet, men långt nere på min nivå av samma nosande 
efter ådror i jorden och trevande i tidlöshet som hittills. Idag 
skulle många tycka – på det exalterade och obeständiga 

                                                             
173 Arne Melberg: Självskrivet. Om självframställning i litteraturen, Stockholm 2008, 159. 
174 Melberg 2008, 201. 
175 Mazzarella 2000, 65. 
176 Sally Chivers:  From Old Woman to Older Women. Contemporary Culture and Women´s 
Narratives, Columbus 2003, xxxiv. 
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kassettsätt som man tycker, tycker och tycker – att min 
tidsuppfattning var den överlägsna. Själv vet jag inte. Den 
var väl lagom för ett barn.   
(Värme, 53) 

Jag menar att självframställningen som mall synliggörs såtillvida att cita-
tet gestaltar ett centralt barndomsminne, ett första minne av ett nyårs-
firande och vidare en början, en inledning på något, nästan som ett själv-
biografiskt ”det var en gång”. Ett nytt år står för dörren och ett barns 
medvetande har börjat ta form, samtidigt synliggörs vad som komma 
skall eftersom det är ett tillbakablickande.   
 I citatet ovan beskrivs barn-perioden som en nivå där det råder 
”tidlöshet”, och att göra tiden till sin hör till vuxenvärlden. Vuxnas sätt 
att räkna tiden gäller inte än för barnet Göran Sager-Larsson. Världshän-
delserna och tidens hastighet hör inte till barndomen heller utan är något 
som pågår ”högt under paraplyets tak”, eller i en annan livsperiod, så 
som den vuxnes. Göran Sager-Larssons olika åldrar, som citatet illustre-
rar, knyts just till tidsuppfattningar och olika sätt att räkna tiden.   
 Samtidigt som citatet innehåller vissa självframställningsmönster som 
det första minnet, ett barns början och en vuxen persons tillbakablick-
ande på denna början, så är barndomen inte alls Göran Sager-Larssons 
början som gestaltning i trilogin. Den tar sin början i 38-åringen som 
väntar på att bli 39, men i linje med självframställningsmönster ska 
början av en livsberättelse inledas i barndomen. Till viss del följer gestalt-
ningen av Göran Sager-Larsson självframställningsmönster men till viss 
del görs avsteg från dem. Det har att göra med något som jag kommer att 
återkomma till angående vad som är i centrum av trilogin, ett porträtt av 
Göran Sager-Larsson eller gestaltningar av tidsmässigheter.   
 Göran Sager-Larssons ålder speglas i tidsuppfattningar, och förstärks 
eller understryks genom exempelvis gestaltningar av tidsandan som han 
lever i eller av tidstypiska fenomen. Samband mellan tidsåldrar, att vara 
50 eller 60 exempelvis, och tidsåldrar, så som 1990-talet eller sekelskiftet, 
återkommer i Korta och långa kapitel och En simtur i sundet, likaså hur 
Göran Sager-Larssons ålder blandas in i gestaltningen av samtiden.   
 Att diskutera gestaltningen av Göran Sager-Larsson som en självfram-
ställning innebär ett synande av Göran Sager-Larsson som ett person-
porträtt, och att fokusera på de inomtextliga faktorer som upprätthåller 
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illusionen av ett personporträtt. En inomtextlig faktor är jag-formen i 
romanen. Jag-formen gör att det är enklare att läsa Göran Sager-Larsson 
som en person som har familj, karriär, bostad och som åldras. Jag-formen 
länkar samman person och liv, att jaget liksom talar om sig själv och sitt 
liv. Jag-formen framkallar en självbiografisk läsning, även om det är en 
självframställning av andra graden som i Värme. Men även om det inte är 
en självbiografisk framställning har jag-formen ändå en del i att man som 
läsare kopplar samman självframställningsmönster med liv, minne och 
åldrande. Jag kommer senare att visa hur självframställningsmönster 
bidrar till att upprätthålla kronologiska mönster och ett synsätt på 
åldrande som ett utvecklingsförlopp. 

Jag-formen i Värme kommenteras i den andra delen, Korta och långa 
kapitel. I kapitlet ”en avsidesreplik från författaren” säger ”författaren” att 
Göran Sager-Larsson i denna del inte får ”säga `jag´ och tala som om han 
visste mer om sig själv än författaren gör” (K, 38). I Värme är Göran Sager-
Larsson ett tydligare ensamt ”jag” i framställningen medan han i Korta 
och långa kapitel inte är ensam om att vara huvudperson. Det stärker illu-
sionen av självframställning i Värme, att självframställning är ”the story 
of singularization”.177  

Kritikern Agneta Rosendal i Nerikes Allehanda menade att hon inte var 
bekant med huvudpersonen i En simtur i sundet eftersom hon inte hade 
läst de två föregående delarna.178 Hon formulerar det på följande sätt i 
recensionen av En simtur i sundet: 

Men tyvärr tog det ett par veckors öppnande och stängande 
av boken, innan hennes August-nominerade roman – ”En 
simtur i sundet” – tog fäste. Jag var heller inte bekant innan 
med bokens huvudperson – Göran Sager Larsson. Både som 
40-åring och 50-åring har han funnits med i två av 
Combüchens tidigare romaner och sorgligt nog har jag inte 
läst dessa.179 

                                                             
177 John Sturrock: The Language of Autobiography. Studies in the First Person Singular, 
Cambridge 1993, 14. 
178 Agneta Rosendal: ”Inbjudan till ett viktigt samtal om vår tid” [rec. av En simtur i sundet], 
Nerikes Allehanda 2003-11-27. 
179 Rosendal 2003-11-27. 
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Här läses Göran Sager-Larsson som en självklar huvudperson, som är 
någon som man är eller inte är bekant med, dessutom kopplar Rosendal 
samman Göran Sager-Larssons ålder med de tidigare utkomna 
romanerna, att han har ”funnits med” som 40- och 50-åring. Kritikern är 
inte ensam i sin läsning av Göran Sager-Larsson som någon med 
karaktärsdrag och ålder, men det är en läsning som utgår från antagan-
det att det finns någon att lära känna och att förståelsen av En simtur i 
sundet är beroende av denna någon. Det som jag vill belysa med tydlig-
görandet av självframställningsmönster är att det finns genremallar där 
gestaltningar av ett jag är centrala. Det innebär att det kan finnas fler 
anledningar till att en framställning har en jag-form än att se det enbart 
som en gestaltning av huvudpersonens erfarenheter och åldrande. 
Effekten av jag-form och retrospektivt berättande är att Göran Sager-
Larsson berättar om sina minnen, att vi läser en fiktiv memoar över 
Göran Sager-Larssons liv. Men innebär det också att vi lär känna Göran 
Sager-Larsson och får veta vem han är? 

Constance Rooke visar i sin analys av åldrande i skönlitteratur att 
kärnan i analysen är en äldre huvudperson som genom ett tillbakablick-
ande förmedlar erfarenheten av att åldras till oss läsare. Jag menar dock 
att man måste se på andra möjligheter till att en roman ser ut som den 
gör och är utformad som den är. 

Jag har i detta avsnitt diskuterat vad som bidrar till illusionen av liv i 
skönlitteratur. Jag tänker vidare gå närmare in på hur bygget Göran 
Sager-Larsson ser ut. I det följande vaskar jag fram ”Göran Sager-Larsson-
fakta” med den enkla utsikten att skapa en biografisk bild av en fiktiv 
gestalt. Den biografiska bilden blir ett av de perspektiv på åldrandet som 
jag vill lyfta fram i kapitlet som helhet. Med in i den följande analysen 
följer ovanstående anmärkningar om orsaker till gestaltningarnas 
utformning. 

 

”I natt har det gått mer än trettio år” (Värme) 
Värme handlar om Göran Sager-Larssons minnen av barn- och ungdoms-
tid i Sundsvall och Malmö. Typiskt för framställningen är att den pendlar 
mellan olika tidsplan: den första hälften av Värme rör sig främst mellan 
Göran Sager-Larssons nutid och tiden i Sundsvall, och den andra delen 
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mellan tonåren i Malmö och nutid. Genom Göran Sager-Larssons minnen 
bildas som en tidslinje mellan hans nutid och dåtid.  

Värme är uppdelad i två huvudsakliga delar med rubrikerna ”2,5° K” 
respektive ”Kosmologi” och innehållsmässigt handlar den första delen 
om minnen av barndomen och den andra delen om minnen av ungdoms-
tiden. Första delen av romanen består följaktligen av minnen från 
Sundsvall där Göran Sager-Larsson bodde som liten med sin mamma. 
Han minns sin första nyårsafton 1947, episoder i skidbacken, barndoms-
kamrater, grannar och omgivningar. Det Göran Sager-Larsson minns är 
framför allt enskildheter eller detaljer. Minnet av en person kan exem-
pelvis som i citatet nedan bestå av minnet av en näsa. Minnesepisoderna 
handlar på samma gång om hur Göran Sager-Larsson ser på sin samtid 
och den efterkrigsgeneration som han tillhör, och om den egna uppväxt-
tiden.  

I den andra delen av Värme finns minnen från ungdomstiden i Malmö 
och den stundande vuxenheten. Minnen av Ingrid, Lisbeth och Agnetha 
från Göran Sager-Larssons tonårstid är som sammanfattningar av det 
som i dagens ljus framstår som tidstypiskt: 

 Ingrid Andersson sniffade på svavelsyran och rynkade 
näsan. Ingrid var en söt och fräknig rynknos, när jag ser 
Annifrid Lyngstad skratta kommer jag att tänka på henne. 
Hon skickade vidare glaskolven och fortsatte att peka på 
sina slemhinnor som inte tålde klor. Kvällen innan 
(Rörsjöbadet?), naken i grönt vatten, bröstsim fram och åter 
mellan trånga kakel kanter: Ingrids ögon var röda som på en 
kanin (söt ändå), hon rynkade nosen som en kanin och 
visade sina svullna halsmandlar för alla vid 
laboratoriebordet. […]   
 Lisbeth, ibland såg jag henne komma gående med 
muskelmänniskans vevande, litet vajande gång. När vi 
möttes sade hon hej under lugg och markerade avstånd. 
Hon hade suttit av timmarna i fortsättningsskolan Mon 
Bijou och gick nu illa sedd i sin mosters parfymaffär. Illa 
sedd därför att hon gjort sin kropp för ändamålsenlig och 
kraftig. Flickan i en parfymaffär skall tro. […] Ingrid hade en 
ny bästa vän, Agnetha, som flyttade en gång om året, varje 
gång till ett större hus och närmare sundet. Agnethas far 
hade amerikanska bilar, han var direktör och hennes mor 
var disponent, de flög över till New York, de gjorde 
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ständiga konkurser, att effektivt resa sig ur.   
(Värme, 11f) 

Detaljerna i minnet som rynknos, röda ögon, amerikanska bilar och 
gångstilen är väldigt specifika. Det är så Göran Sager-Larssons minnen 
ser ut i Värme. Visserligen kan man kalla minnena för episoder ur Göran 
Sager-Larssons tid som barn och tonåring, men de är inga sammanhäng-
ande skildringar av barndomen eller tonårstiden. Att romanen är indelad 
i två delar skulle kunna bidra till uppfattningen att barndomen och ton-
åren trots allt kan ses som sammanhängande helheter avskilda från var-
andra. Men det finns annat som bryter mot denna uppfattning. Tillbaka-
blickarna är som slumpmässiga nedslag i en förfluten tid och det som 
Göran Sager-Larsson minns är detaljer värda att minnas, inte retrospek-
tiva förklaringar. Men i Värme finns också två episoder som omgärdar 
minnesnedslagen; den ena är romanens ramhandling med Göran Sager-
Larssons väntan på mammans telefonsamtal, och den andra är mötet 
mellan Göran Sager-Larsson och barndomskamraten Karin. Innanför 
ramhandlingen finns Göran Sager-Larssons funderingar om minnet och 
dess funktion som klargörande förklaring till hur livet utvecklades som 
det gjorde. Båda episoderna inte bara omgärdar minnen utan är på olika 
sätt förutsättningar för att Göran Sager-Larsson börjar minnas.   
 De självframställningsmönster som finns i Värme och som jag har 
diskuterat innan leder läsningen i en speciell riktning. Gestaltningarna av 
Göran Sager-Larssons kamrater och flickvänner ger – i sin detaljrikedom 
med hänvisningar till autentiska miljöer och namngivandet – en kontext 
till Göran Sager-Larsson, eller en bakgrund och förankring i verkligheten. 
 I Värme berättas om människor runt omkring Göran Sager-Larsson 
som grannar, klasskamrater och enstaka händelser som en simtur eller 
stund med en hög veckotidningar. Den här litterära påklädnaden befäs-
ter gestaltningen av Göran Sager-Larsson som en person med minnen 
och som åldras. Formuleringar i Värme som ”[i] Sundsvall där jag bodde 
ett år som barn” (V, 36) bidrar till förväntningar att man som läsare ska 
lära känna Göran Sager-Larsson och få insyn i hur hans uppväxttid tedde 
sig. Det finns avsnitt som ger vissa biografiska data, som exempelvis 
informationen om att Göran Sager-Larssons pappa är död (V, 67). Dessa 
data bidrar till illusionen att man läser om en person med bakgrund, 
minnen och ålder, eller åtminstone en representation av en person som var 
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barn i Sundsvall 1947. Sådana biografiska fakta bidrar däremot inte till 
att gestalta Göran Sager-Larsson som psykologiskt trovärdig. Trots det 
biografiska mönstret framstår Göran Sager-Larsson själv som anmärk-
ningsvärt otydlig och endimensionell i Värme. I gestaltningen av Göran 
Sager-Larsson råder en nästan fullständig avsaknad av psykologiska och 
känslomässiga karaktäristika och istället är det snarare Göran Sager-
Larssons kontext i tid (1947, 1950-tal) och rum (Sundsvall, Malmö) som 
tydliggörs.  

Göran Sager-Larssons mamma förekommer ofta i Värme. Det är 
hennes telefonqsamtal han väntar på när Värme inleds. Mamman finns 
både i Göran Sager-Larssons tillbakablickar och i romanens nutid. I 
romanens nutid är mamman en utgångspunkt för de minnen som Göran 
Sager-Larsson har från tiden som liten pojke i Sundsvall. Mamman 
liksom barndomskamraten Karin är som minnespersoner närvarande i 
nuet. De är personer som Göran Sager-Larsson sammankopplar med 
andra tider och platser och på så vis bidrar de till Göran Sager-Larssons 
tillbakablickande.  

I Sundsvall var mamman någon som stack ut i mängden med sin 
ungdomlighet, avvikande klädsel och beteende i största allmänhet (som 
att hon kunde köra bil). Mammans oförmåga att smälta in exemplifieras i 
ett minne om skidåkning i barndomens Sundsvall när Göran Sager-
Larsson väntar på sin mamma:  

 […] Bara jag var utan syskon och hade en förälder som 
var ung. Hon var den enda kvinnan i kvarteret som kunde 
köra bil, utom fru Balldin, som inte körde så ”märkbart” 
som mamma. Hon ropade högt på mig. Pojkarna sneglade 
skamset och oförskämt på henne. Hon var alldeles för synlig 
i sin röda skiddräkt med åtdraget skärp. Pärlemorknappar i 
kragen, mörka glasögon. Röd, leende mun och röda naglar 
(jag menar gå ut, känna sig som en människa när lägenheten 
ser ut som en stia). Hon skulle fylla trettiotre. Jag var ”en 
riktig ungdomssynd”.   
(Värme, 68) 

När Göran Sager-Larsson för ett ögonblick återvänder till nutid så är det 
liksom bara för att konstatera att det mesta är sig likt trots åren som har 
gått: 
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 I natt har det gått mer än trettio år. Hon är sig lik. Jag är 
mig lik och det är kallt, precis som den nyårsnatten; årets 
första kalla natt i Skåne, luciasupandet har kommit av sig.  
(Värme, 78)   

Det har gått över trettio år sedan Göran Sager-Larsson stod i skidbacken 
och väntade på mamman och han konstaterar att hon är sig lik. Förutom 
konkreta biografiska fakta är detta exempel på hur vi dras in i en läsning 
av Göran Sager-Larsson som vi kan ha mer eller mindre kännedom om, 
liksom kritikern som jag citerade i det föregående avsnittet. Effekten av 
tillbakablickandet är också en tidslinje och de olika minnena är som 
kronologiska hållpunkter längs denna linje.  

Illusionen av Göran Sager-Larssons liv gestaltad som en tidslinje 
stärks ytterligare om man har läst samtliga delar och möter sonen som 
blivande far och styvfar i En simtur i sundet. Då har tidslinjen dessutom 
en sträckning in i framtiden, och när man läser Värme så vet man att 
denne Göran Sager-Larsson längre fram kommer att bli både pappa och 
farfar. 

Tidslinjens kronologi 

Den tidslinje som tillsynes byggs upp mellan Göran Sager-Larssons nutid 
och dennes barndom och påföljande tonårstid är chimär framförallt som 
en utvecklingsberättelse. Det finns däremot en förväntan och hos oss som 
läser Värme en benägenhet att se en utvecklingsberättelse. Mellan dåtid 
och nutid synliggörs dock inte en utveckling, och det finns inte heller 
något i Värme som skulle styrka att tidsförloppet i sig skulle innehålla ett 
framåtskridande.  

En självframställningskliché är den att det var bättre förr och en 
annan att barndomen har ett paradisiskt skimmer, men här betonas inga 
förändringar utan snarare det motsatta. Däremot finns det i Värme å ena 
sidan biografiska fakta som på olika sätt bidrar till illusionen av Göran 
Sager-Larsson som en person som åldras och minns, å andra sidan finns 
det andra avsnitt i romanen som strider mot den illusionen. Exempel på 
det förstnämnda är det följande citatet ur Värme när Göran Sager-Larsson 
reflekterar över sitt eget minnesberättande, och detta menar jag befäster 
illusionen av att vi läser Göran Sager-Larssons och ingen annans minnen. 
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Hela kommentaren i citatet nedan ger sken av att Göran Sager-Larsson 
inte bara har ett förflutet, utan att han också har ett nu och en framtid: 

 Jag berättar inte om min barndom utan om mitt liv och 
hur det skulle ha kunnat vara under en dag när jag var sju 
år, jag berättar från senare insikter, också i vetskap om hur 
jag hänger barlast runt fötterna på mitt eget barn.  
(Värme, 83) 

Den tidslinje som byggs upp genom textavsnitt som det ovan aktiverar 
också en gestaltning av ett åldrande som är knutet till Göran Sager-
Larsson. Ovan talar jaget, Göran Sager-Larsson, om berättandet av sina 
minnen och hur han förhåller sig till det som hände för trettio år sedan. 
På den innehållsliga nivån byggs tidsförloppet, att det har gått mer än 
trettio år sedan han bodde i Sundsvall och upplevde exempelvis 
skammen i skidbacken. Eller som i citatet ovan, att Göran Sager-Larsson 
berättar från ”senare insikter” som ger sken av Göran Sager-Larssons 
dåtid och nutid. Men i romanens form delas detta förlopp upp i små 
delar som inte är ordnade i kronologisk ordning. Ett exempel på detta är 
mötet med barndomsvännen Karin, som Göran Sager-Larsson inte har 
sett på trettio år.   
 På kvällen eller natten när Göran Sager-Larsson sitter och rättar skriv-
ningar och väntar på födelsedagssamtalet så kommer han att tänka på 
”minnet av en liten flicka, som jag återsåg idag, trettio år äldre. Karin var det 
hon hette” (V, 31). Därefter följer de avsnitt om hur de vid ett flertal till-
fällen råkar se varandra och hur Göran Sager-Larsson till sist minns vem 
hon är. Minnet av Karin är ”det enda riktigt sammanhängande minnet” 
av tiden i Sundsvall (V, 134). Trots det är det inte framställt som sam-
manhängande utan tvärtom etappvis. Dessa episoder om mötena i nutid 
ramar in den del av Värme som handlar om Göran Sager-Larssons 
minnen från barndomen. Jag diskuterar detta utförligare i kapitel 4. I 
detta sammanhang vill jag bara nämna att Göran Sager-Larssons minne 
av mötet i romanens nutid varvas med tillbakablickar på Karin i 
Sundsvall i slutet av 1940-talet. Själva mötena är inte återgivna i så att 
säga rätt kronologisk ordning, och resultatet blir att det känns som om 
flera möten har ägt rum under eftermiddagen. Effekten av den kronolo-
giska oordningen är ett synliggörande av andra eller flera tidsförlopp: 
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minnesarbetet i nutid är ett tidsförlopp, minnet av Karin, Sundsvall och 
1947 är ett annat tidsförlopp och tillbakablickandet från kvällen till hän-
delserna under dagen ett tredje.  

Detaljrikedomen i Göran Sager-Larssons minnen finfördelar snarare 
än stärker minnet som ett sammanhängande skeende. Den tidsmässiga 
kausaliteten som Göran Sager-Larsson kritiserar minnesberättelserna om 
Barndomen eller Uppväxten för saknas i de kronologiskt uppbrutna epi-
soderna. Detaljerna i Göran Sager-Larssons minnen bidrar istället till att 
sätta fokus på annat än tidens kausalitet och de stora tidssammanhangen 
som barndom eller ålderdom. Oordningen i gestaltningen av mötet med 
Karin synliggör til syvende og sidst att det finns flera sätt att räkna tid.  

Trots detaljrikedomen i Göran Sager-Larssons minnen och den biogra-
fiska informationen om honom så är Göran Sager-Larsson en huvud-
person och jag-berättare som är undanskymd. Ovan föreslog jag att 
känslan att Göran Sager-Larsson är avlägsen och aningen diffus ligger i 
att gestaltningen av honom saknar psykologi och beskrivningar av hans 
inre liv och känslor. En annan anledning är att Värme är en roman om 
tidsuppfattningar och tidsmässiga samband mellan olika punkter i tillva-
ron, så som minne. Inledningsvis gör Göran Sager-Larsson en självdekla-
ration när han säger att han hör till efterkrigstidsgenerationen: 

Jag hör hemma i efterkrigstidens tongivande generation. 
Inte den klokaste, vackraste, bästa, framför allt inte den som 
frambragt flest begåvningar. Utan den tongivande, vars 
levnadskurva livsrytm överensstämt bäst med alla 
konjunkturuppgångar.   
(Värme, 17) 

Som självdeklaration handlar den om hur knuten hans individuella 
utvecklingskurva är till större sammanhang som generationstillhörighet 
och konjunkturskiftningar. Det är symptomatiskt för Värme att det 
individuella perspektivet sammankopplas med andra, större strukturer i 
tillvaron. Samtidigt lyfts Göran Sager-Larsson fram i citatet som en 
representant för en tongivande efterkrigsgeneration, och det menar jag, 
ska ses mer som ett sätt att göra honom tidstypisk än som en byggsten i 
hans biografi. 

Ett annat exempel på hur Göran Sager-Larssons tillbakablickar syn-
liggör olika tidsförlopp är minnet av när mamman visar bilder för sin 
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pojkvän. Det är Göran Sager-Larssons första nyårsafton som han får vara 
uppe med de vuxna, och han ligger i soffan under en filt medan hans 
mamma och hennes manlige bekant tittar på bilder i ett fotoalbum:  

 – Där är min yngre syster Madeleine. Maddelän. Måd 
och Maddelän. Namn för mammas döttrar, I´m sure. She is 
married to a physicist and lives near Cambridge in a sweet 
little hamlet by the river. Hon är gladare än jag. Ja rundare 
fysiskt och psykiskt. Ett typiskt andrabarn med robustare 
psyke av… skäl som kan kallas vind för våg, mindre 
observerad och överbeskyddad än jag. Ja, och där har du 
mamma i närbild. Fotografier gör inte rättvisa åt hennes 
imposanta gestalt.  
(Värme, 112) 

Sedan flyter berättandet ut i beskrivningar av pappans blygsel och 
mammans koketteri och hårdhet och händelser som illustrerar dessa 
olika personlighetsdrag. Fotografierna blir avstamp för släktberättelser 
som Göran Sager-Larsson ligger under filten och tjuvlyssnar på. I Värme 
finns ju inga fotografier för oss läsare att titta på utan bara beskrivningar 
av fotografier i ett familjealbum. Men dessa fotografisamtal handlar om 
hur mostern är jämfört med Göran Sager-Larssons mamma, eller olikhe-
terna mellan morföräldrarna och så vidare, och därmed förstärks de 
självframställande dragen i Värme. Göran Sager-Larssons trovärdighet 
som person stärks när den ena efter den andra släktingen kommer på tal. 
Samma effekt har de biografiska fakta som knyts till Göran Sager-
Larsson: de bygger på en självframställningstradition och bidrar till en 
verklighetsillusion kring en fiktiv karaktär i en roman. Dessutom är 
avsnittet med fotoalbumet ett annat exempel på minnesarbete i Värme. 
Göran Sager-Larssons möte med sin barndomskamrat Karin är också ett 
minnesarbete i och med att mötet sker i olika etapper som avslutas med 
att han tillslut minns vem hon är och vad hon heter. I citatet ovan pågår 
ett dubbelt minnesarbete, dels Göran Sager-Larsson som minns tillfället 
när mamman bläddrade i fotoalbumet, dels mammans minnen av nära 
och kära motiverade av fotoalbumsbläddrandet. Återigen synliggörs 
flera tidsförlopp samtidigt: minnesarbetet i nutid och minnesarbetet som 
skedde 1947 i Sundsvall. Å ena sidan stärker det synsättet på Göran 
Sager-Larsson som person som minns och som har släktingar som minns, 
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å andra sidan tydliggör detta romanens egentliga centrum, det vill säga 
tidsmässiga samband. 
 

”Göran är över femtio” (Korta och långa kapitel) 
Trots att Värme är en jag-roman visade analysen ovan att olika tids-
mönster snarare är i centrum än Göran Sager-Larsson. I den följande 
romanen i trilogin är det än mer tydligt att Göran Sager-Larsson inte har 
en central position i framställningen, i alla fall inte ensam. ”Huvudperso-
ner i denna roman är Heidi och Göran” (K, 38). Göran Sager-Larsson är följ-
aktligen inte ensam huvudperson i Korta och långa kapitel, utan i kapitlet 
”avsidesreplik från författaren” säger berättarrösten att Heidi och Göran är 
huvudpersoner. Jag-berättaren i Värme får dela platsen som huvudperson 
inte bara med Heidi utan även med ytterligare en person, Bengt. Mitt 
resonemang bygger på att jag lägger en viss kontinuitet i namnet som 
förekommer i lite olika versioner: Göran Sager-Larsson, Göran eller GSL 
(förekommer enbart En simtur i sundet).   
 Det är huvudsakligen omkring Göran, Heidi och Bengt som hand-
lingen rör sig. Det är alltså inte längre Göran Sager-Larssons liv som är 
handlingen så som i Värme. Göran Sager-Larsson finns mer vid sidan om 
händelserna som betraktare eller avlyssnare. Han har givit ut en bok (i 
Värme arbetar han som lärare) och får åka iväg på diverse författarrelate-
rade resor, men det är Heidis extraarbete inom hemtjänsten och familje-
förhållanden som står för den huvudsakliga handlingen i romanen. 
Vidare är Bengts tingsrättsförhandling uppdelad i flera kapitel, och i det 
avslutande kapitlet, ”domen (augusti)”, förkunnas resultatet av förhand-
lingen och Bengts straff slås fast.   
 Jag har angivit att jag letar efter avsnitt i trilogin som handlar om 
Göran Sager-Larsson för att analysera gestaltningen av honom. Det är 
betydligt svårare att hitta sådana avsnitt i Korta och långa kapitel. Det beror 
inte minst på att Göran Sager-Larsson inte är jag-berättare och följakt-
ligen inte berättar sin egen historia längre. Han är istället en bland flera 
som det berättas om i Korta och långa kapitel. Pronomenet ”han” indikerar 
att Göran Sager-Larssons funktion i den andra delen är förändrad, och vi 
som läser ska betrakta honom från ett annat håll. I Värme är Göran Sager-
Larsson den som minns, berättar och vars liv, omgivning och bekanta det 
handlar om. I Korta och långa kapitel är Göran Sager-Larsson i större 
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uträckning vid sidan om och blir snarare betraktad än är den som 
betraktar. Det kan också ses som att det individuella perspektivet har 
bytts mot ett vidare eller mot flera perspektiv. Korta och långa kapitel 
består också av andra tidsmässiga mönster än Värme.   
 Uppfattningen att Värme handlar mer om Göran Sager-Larsson än 
Korta och långa kapitel har sin grund i att barndoms- och ungdomsminnen 
är huvudämnet i den föregående delen men inte i den följande. Gestalt-
ningen av Göran Sager-Larsson framträder snarare i gestaltningar av vad 
han brukar göra och episoder om vad som händer honom, jämfört med 
vad som hände och hur han levde i förfluten tid. Fokus ligger tidsmässigt 
mycket mer på nutid. De tidsmässiga förbindelser som skapades genom 
minnenas olika nu och då i Värme finns följaktligen inte i Korta och långa 
kapitel. I denna roman staplas olika händelser på varandra utan sortering 
i före och efter och utan att hierarkisera händelserna efter nutid och då-
tid. Exempel på avsaknad av kronologisk sortering är romanens kapitel-
rubriker som innehåller månadsangivelser men kapitlen följer inte den 
kalendariska ordningen. Effekten blir en samtidighet istället för en 
kronologisk följdordning. Sambandet mellan händelser som vidmakts-
hålls av att den ena händelsen leder till den andra bryts därmed upp.   
 De narrativa tillbakablickarna som upprätthåller förbindelser mellan 
olika tidpunkter saknas i Korta och långa kapitel. Det innebär exempelvis 
att man som läsare inte kan dra några enkla slutsatser om exempelvis 
varför Casimir (en av Heidis hemtjänstsklienter) dör ensam eller varför 
Heidi inte vill träffa sin far. Det var just sådana orsakssammanhang som 
Göran Sager-Larsson diskuterade i Värme angående den egna memoar-
skrivande generationen. En annan effekt av avsaknaden av kronologisk 
ordning är att fokus riktas mer mot romanens nutid jämfört med vad 
som är fallet i de övriga romanerna. Detta innebär inte att exempelvis 
minnesgestaltningar försvinner, utan visar snarare hur minnet och 
minnen på olika sätt är förankrade i nutid.  
 I Värme är Göran Sager-Larsson den som kommenterar olika 
tidsströmningar, generationskamraternas sätt att framställa sina minnen 
på exempelvis, och han är den som betraktar på avstånd barndoms-
vännen som han allt eftersom igenkänner som Karin. I Korta och långa 
kapitel är det omvända roller på så sätt att det är Göran Sager-Larsson 
som betraktas och studeras av omgivningen (inklusive läsaren). Att 
Göran Sager-Larsson gestaltas som tillsynes central i sin egen berättelse 
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om sig själv är en del av det självframställningsmönster som jag menar 
att Värme består av. I Korta och långa kapitel är gestaltningen av Göran 
Sager-Larsson förändrad. Det markeras exempelvis i kapitlet ”avsides-
replik från författare” där, som jag nämnde inledningsvis, det konstateras 
att Göran Sager-Larsson inte längre får tala i egen sak och att han inte 
längre kan betraktas som huvudperson. Huvudperson i den andra delen 
är samtiden: 

 I en gammaldags puzzledeckare är brottet huvudperson och 
spänningen miljö. Men för att det över huvudtaget skall bli en bok 
på två- till trehundra sidor måste det hela kläs i människor och 
handlingar, ja i rekvisita, såsom tekannor av silver, ett femmans 
järn med blod och hår på klubbhuvudet, en urskruvad glödlampa 
och ett genomsågat brunnslock. Med det synsättet är samtiden 
(Den Intriglösa Konspirationen) huvudperson i min roman.   
(Korta och långa kapitel, 39) 

Deckargenren som nämns i citatet ovan präglas av en tydlig struktur av 
orsakssammanhang där den ena ledtråden ska leda till den andra för att 
slutligen resultera i svaret på gåtan och identifieringen av mördarens 
namn. För att parafrasera citatet är det exempel på Den Intrigstyrda 
Konspirationen och på genremönster styrda av kronologisk ordning. 
Värme har karaktären av en väv av tidslinjer som går mellan olika tid-
punkter, och som sammanbinds av narrativa tillbakablickar som förbin-
der tidpunkter i dåtid och nutid med varandra. Korta och långa kapitel 
präglas tidsmässigt framför allt av att allt sker nu, samtidigt och utan 
orsakssammanhang mellan de olika tidsförloppen. De olika tidpunkterna 
eller händelserna i nuet förenas men inte genom en kronologisk sorter-
ing, utan tvärtom, de upprättar korsvisa kronologiska förbindelser 
mellan sig.   
 Kapitlet ”Göran helgar hos Vera i Stockholm och flyger hem 
(september)” handlar om vad Göran och Vera gör tillsammans en förmid-
dag i september. De promenerar i Djursholm, sedan fikar de, tittar i skylt-
fönster, äter i Gamla stan och sedan far Göran Sager-Larsson iväg med 
flygbussen och vidare med flyget tillbaka till Skåne (K, 10ff). En hastig 
slutsats skulle kunna dras om att ”han”-formen utestänger läsaren från 
att få kunskap om Göran Sager-Larsson. Det enda som nu når läsaren är 
ett ytligt betraktande av hans förehavanden och man är helt utestängd 
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från hans åsikter, minnen och tankar. Men som jag antydde ovan innebär 
jag-formen i Värme inte att Göran Sager-Larsson framställs som en psy-
kologisk karaktär, utan han får förankring och substans genom hänvis-
ningarna till tidsåldrar och historiska händelser. Referensen till Charlie 
Parker och jazzmusik i Värme är exempelvis mer en tidsreferens än en 
gestaltning av Göran Sager-Larssons musikaliska preferenser. Varje del i 
trilogin har sitt musikaliska tema. I Värme är det 1950-talsjazz, tango i 
Korta och långa kapitel och schlager och popmusik i En simtur i sundet. Om 
de musikaliska referenserna fanns i framställningarna för att stärka 
gestaltningen av Göran Sager-Larssons personliga utveckling eller 
åldrande, så skulle en reflexion kunna vara att de musikaliska preferen-
serna borde följa med honom från del till del. En annan reflexion i för-
hållande till livsloppsgestaltningen skulle kunna vara att schlager och 
popmusik borde gestalta den yngre Göran Sager-Larssons musiksmak.180 

Detta med berättande i första eller tredje person kan diskuteras från 
olika infallsvinklar. Hittills har jag framför allt varit ute efter att tydlig-
göra skillnader i framställningens jag-form i Värme och tredje person-
berättandet i Korta och långa kapitel. I diskussionen om Värme ville jag 
framför allt visa hur dessa självframställningsmönster bidrar till gestalt-
ningen av Göran Sager-Larsson. Samtidigt finns det anledning att nyan-
sera antaganden om att berättande i första person singularis automatiskt 
skulle innebära gestaltning av jagets/huvudpersonens inre liv eller 
erfarenheter av att åldras. Men med detta sagt är det ändå en avgörande 
skillnad mellan Värme och Korta och långa kapitel i och med att den först-
nämnda har en jag-berättare medan den andra inte bara har en han-
berättare utan flera, dessutom träder en tydligare berättarröst fram i 
Korta och långa kapitel. Ett exempel på det är kapitlet ”avsidesreplik från 
författaren”. I det kapitlet tar en berättarröst till orda som inte motsvaras 
av en person i handlingen, utan en författarröst som talar om vilka som 
är huvudpersoner i Korta och långa kapitel, och att Göran Sager-Larsson 
inte längre får tala i egen sak som han gjorde i Värme. Vidare berättar 

                                                             
180 Den musikaliska tematiken i förhållande till Göran Sager-Larssons biografi kan man 
diskutera på flera sätt. I den sista delen när Göran Sager-Larsson är i 60-årsåldern lyssnar 
han på Madonna och Shania Twain på bilradion. I sammanhanget framkommer att Göran 
Sager-Larsson tycker att dagens poplåtar låter i stort sett som 1950-talets. Utvecklingen 
inom populärmusiken är bara ytlig, och skillnaden mellan 1950-talets ”ungdomsmusik” och 
dagens är minimal. 
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författarrösten att Göran Sager-Larsson är över femtio år, och att när han 
var ung ”såg han länge barnslig ut, en tid led han av det, nu inkasserar han i 
gengäld en kvardröjande ungdomlighet” (K, 38).  

En effekt av en tydligare berättarröst är att tankar och resonemang i 
Korta och långa kapitel inte ska uppfattas som hörande till någon specifik 
person i framställningen. Ett annat exempel på kommentarer från en 
berättarröst är när Heidi berättar om sina upplevelser av att jobba i 
hemtjänsten, och hur man talar till de äldre: ”Paradoxer är i stort sett 
preciösa, men ändå: i vissa fall förkortar distans avståndet. Distans är ett 
slags tillmötesgående. Så resonerar naturligtvis inte Heidi när hon sitter i 
telefon med sin väninna” (K, 132, min kurs). 

Berättande om Göran Sager-Larsson 

Även om det inte i lika stor utsträckning finns självframställningsmöns-
ter i Korta och långa kapitel så får läsaren ändå reda på saker om Göran 
Sager-Larsson även i denna del av trilogin. Framför allt får läsaren reda 
på vad han gör, att han har ett lärarjobb (K, 44), att han har givit ut en 
bok och blivit recenserad (K, 147), att han skrivit en samtalsessä med 
Lisbeth Larsson (K, 284) och så finns en lång beskrivning av Göran Sager-
Larssons arbetsresa till London i kapitlen ”Göran Sager-Larsson gör en 
arbetsresa. London (december)” (K, 283), ”fortsatt resa. Cambridge” (K, 
301) och ”ofinkänsliga frågor (december)” (K, 341). Dessa reseavsnitt 
respektive helgresan till Vera är gestaltade som en specifik resa med 
detaljer kring miljöer, samtal och händelser samtidigt som effekten av 
gestaltningen är att det är något som brukar ske. Mieke Bal kallar det för 
”iterative presentation”, en representation av något som brukar ske 
regelbundet, och som har med frekvens att göra.181 Det bidrar till illusio-
nen av att vi vet hur Göran Sager-Larssons liv brukar se ut, och det med-
verkar till upplevelsen att man vet mer om vem han är. Vidare har tids-
angivelserna i kapitelrubrikerna likheter med dagboksdateringar och ger 
läsaren en kronologi för det som händer Göran Sager-Larsson. Drag-
ningskraften med kronologi på detta sätt är illusionen av att jag-var-där-
känslan stärks, eller snarare att Göran Sager-Larsson faktiskt var där och 
gjorde de här sakerna. Distansen mellan utsaga och upplevelse minime-

                                                             
181 Mieke Bal: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (second edition), Toronto 
1997, 112f. 
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ras med dessa månadsangivelser, men samtidigt är inte kapitlen ordnade 
i kalenderordning. Den närhet till det inträffade och den autenticitet som 
dateringarna ska ge sken av ansätts av oordningen. Känslan av att följa 
det skedda tätt i spåren undermineras när händelserna inte berättas 
linjärt. Vidare bryts kopplingen mellan kronologi och konklusion. Det 
som hände i augusti får följder längre fram i berättelsen, alltså i 
september eller oktober. Jag visade också i analysen av Värme att orsaks-
följden bryts även där, exempelvis i episoderna med barndomskamraten 
Karin. Den omvända kronologin förhindrar förenklade slutsatser om 
varför något sker eller varför något över tid blir som det blir. 

För att återgå till gestaltningen av Göran Sager-Larsson så presenteras 
mer GSL-fakta i Korta och långa kapitel: han skulle hellre vilja ha en katt 
boende hos sig än flickvännen Vera, men han tvingas avstå katten på 
grund av Veras pälsallergi (K, 81). Vidare får vi reda på att han har ett 
hus i Bohuslän (K, 78), att han har varit gift (K, 148) och att han har en 
son som heter Per Sager (K, 150). Jag staplar här informationen vilket ger 
ett mer komprimerat intryck än vad som egentligen är fallet i Korta och 
långa kapitel, men syftet är att visa att gestaltandet av Göran Sager-
Larsson fortsätter även om han inte står i handlingens centrum och 
berättarformen har ändrats. Det går fortfarande att konstruera en fortsätt-
ning på den livslinje som inleddes i Värme, även om gestaltningen ser 
annorlunda ut.  

En tydlig skillnad i gestaltningen av Göran Sager-Larsson mellan 
första och andra delen är att illusionen av självframställning, att informa-
tionen om honom kommer från honom själv genom minnen, inte finns i 
Korta och långa kapitel. I denna roman är det snarare det motsatta. Infor-
mationen om Göran Sager-Larsson kommer från andra än från honom 
själv, det vill säga från andra i romanen som Heidi, en medpassagerare 
eller författarrösten. Ett exempel på detta är när Göran Sager-Larsson 
under sin resa till London sitter på tunnelbanan. En medpassagerare 
betraktar Göran Sager-Larsson: 

Han betraktar med outgrundlig min Göran Sager-Larssons 
skor av märket Ecco, inte värsta sorten, typ jordskor, men 
ändå. Samma blick på svenska skor har deras ägare noterat 
här som där, i Paris och Milano och Sevilla, men strängare i 
Prag och Warszawa och till och med i Kairo. Ovanför de 
svarta skorna – halvkängor faktiskt – noterar negern ett par 
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bruna manchesterbyxor och en fårskinnsfodrad Harrison-
jacka. Under den en patentstickad tröja med flera procent 
acryl i ullen. Ja än sen då. Jag är svensk och behöver inte den 
där…   
(Korta och långa kapitel, 288)  

Ja, än sen då, kan man fråga sig. Det betraktande som Göran Sager-
Larsson utsätts för i citatet är inte en positiv upplevelse, utan Göran 
Sager-Larsson blir granskad och kategoriserad. Medpassagerarens blick 
på skorna, jackan och manchesterbyxorna resulterar i en trotsig själv-
definition: ”Jag är svensk”. Det är typiskt för Korta och långa kapitel jäm-
fört med Värme och En simtur i sundet att informationen om Göran Sager-
Larsson framför allt framkommer utifrån någon annan, i dialog med 
någon eller i en situation som kräver att han framställer sig själv.  

Under samma londonresa har han ett arbetsmöte med en professor, 
som är försenad på grund av hennes ”old mum” (K, 305). Förbigående 
ställer hon frågor om huruvida Göran Sager-Larssons föräldrar fortfa-
rande lever: 

– No. My father died when I was a small kid. He was one of 
the few Swedish causalities of war, actually. His ship was 
sunk by the British who mistook her for a German spy.  
– How awful! We killed your dad!   
– Yes.   
– How about the other party?   
– Well. My mother keeled over on a golf course in Marbella 
three years ago and never regained consciousness. I thought 
it quite considerate at the time. She dreaded old age and I 
dreaded having to take care of her. She was becoming 
increasingly fascist as she grew older and developed an 
intense hatred towards modern culture. Or “culture”, 
meaning sectarian rock´n roll and things. She offered a 
special solution for the problems of our time and that was 
killing off a few generations, born after 1955, and then 
pulling the general plug of electricity so there would be 
silence.   
(Korta och långa kapitel, 305f) 

Samma professor som frågar ut Göran Sager-Larsson ovan ställer honom 
också frågan ”What defines you?”, och fortsätter ”Really, how would you 
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like to be defined?” (K, 341).  På det har inte Göran Sager-Larsson något 
svar och professorn fortsätter obönhörligt: ”Or is it that you prefer not to 
be defined at all, to walk unseen?” (K, 341). Ur honom kommer så små-
ningom en form av bekännelse eller självdeklaration: 

Där kom en rusch av obehag när han insåg att nej, han vill 
inte bli definierad. Han vill gå osedd. I’m afraid you’re 
simply describing a lack of talent, svarar han. I’m not much 
of an analyst, nor emotionalist, so it’s selfpreservation 
actually, it makes me look clever when I’m not.   
(Korta och långa kapitel, 341) 

Det är karaktäristiskt för Korta och långa kapitel att det är genom dialog 
eller utfrågning som informationen om exempelvis att föräldrarna är 
döda framkommer. Medpassagerarens betraktande av Göran Sager-
Larsson ger oss en beskrivning av hans yttre och lite mer än så. Det finns 
fler liknande exempel. På julaftonen äter grannen Heidi middag med 
Göran och Vera, till kaffet läser Göran högt och Heidi betraktar hans 
ansikte medan han läser: 

Det är första gången hon betraktar honom så att hon ser 
hans kranium. Blodflöde genom vener. De små 
koordinerade muskler som leder hans blick utmed linjer. 
Och tänder och tunga som talar fram den danska 
sonettkrans om fjärilar (Sommerfugle) som han vill att de 
också skall beundra. Det finns ett stycke, bara några 
meningar i Dorothy Sayers “Gaudy Night”, där Harriet 
Vane ser Lord Peter Wimseys kranium, där hon alltså 
kommer inunder och för första gången hinner före med att 
ta honom i betraktande innan han blir en face igen och tar 
kontroll och börjar prata. Det är en scen av ombytta roller, 
där hennes styrka och jämställdhet äntligen manifesterar sig. 
Det är en mycket sexig scen. Djärv och djup och oändligt 
närgången.   
(Korta och långa kapitel, 361f) 

De ombytta rollerna finns också mellan den första och andra delen av 
trilogin, i och med att Göran Sager-Larsson i första delen var den som 
beskrev och betraktade, men här i den andra blir han så som ovan själv 
studerad. Det närgångna tittandet och studerandet av Göran Sager-
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Larsson gör att Heidi får syn på hans kranium, vener och muskler. 
Sökandet efter kunskap om Göran Sager-Larsson ”inre” eller sökande 
efter vad som finns under ytan blottar skelettet, vener och blodkärl på ett 
motsvarande sätt som jag menar att ihopsamlandet av GSL-fakta framför 
allt blottlägger konstruktionen, hur Göran Sager-Larsson är gestaltad. Mer 
än så ger inte heller Heidis betraktande; det psykologiska innehåll som 
eventuellt ligger därunder kommer hon inte åt genom sin närstudie.   
 När Göran Sager-Larsson berättas snarare än berättar i Korta och långa 
kapitel och han inte längre är jag-berättare utan en ”han” bland andra, så 
bjuds vi alla in till att studera och betrakta Göran Sager-Larsson. Han vill 
inte bli definierad utan vill helst gå osedd som i citatet ovan i samtalet 
med professorn och därtill meddelar författarrösten att Göran Sager-
Larsson inte längre får ”tala i egen sak” (K, 38). Detta är inte en gestaltning 
av en huvudperson som egentligen lämpar sig för en litteraturgeronto-
logisk analys. Han är alldeles för otydlig för att man ska kunna analysera 
fram hans upplevelser av att exempelvis åldras. Jag kommer dock att 
vidhålla att det finns andra möjligheter att studera åldrande på, och det 
är något som jag hoppas ska bli tydligare efter hand.   
 I försöket till närstudie av Göran Sager-Larsson har vi också tillgång 
till Göran Sager-Larssons drömmar, eller åtminstone en dröm. Vera och 
Göran har bjudit Heidi till sig på julafton (K, 360). Innan Göran, Vera och 
Heidi skiljs åt på julafton så ska alla berätta var sin dröm för varandra (K, 
362). ”Det är en ritual förstår Heidi. Hon vrider sig och tycker inte om 
det. De är inte ens berusade. Drömmar är väl privata?”, men Göran och 
Vera svarar att ”berätta drömmar är inte mer privat än det faktum att 
man går ut och exponerar sig för blickar varje dag” (K, 362). 

Man ser ju aldrig sig själv, utom när man förställer sig i 
spegeln, men visar sig som man är för vem som helst. En del 
tror att drömmar är oanständiga därför att de pågår i sängen 
och om natten, när man inte är rätt klädd och därför att 
Freud har sagt det. Men de flesta drömmar är inte ens 
snuskiga, utan korta självmeddelanden, liksom instuckna 
under huvudkudden. Att berätta dem har blivit som ett 
sällskapsspel för dem.   
(Korta och långa kapitel, 362) 
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Göran berättar om sin dröm och även en analys av drömmen (K, 364). 
Detta ”självmeddelande” får även vi ta del av och så blir vi lite mer 
bekanta med Göran Sager-Larsson, eller? Innebär inte snarare konstate-
randet att man aldrig ser själv utom i spegeln ett ifrågasättande av 
möjligheten att få kunskap om det som kallas ”det inre”? I citatet ifråga-
sätts drömmarnas förmåga att avslöja vem man egentligen är och ens 
sanna identitet. Det kanske inte heller finns så stora upptäckter att göra, 
utan allt är, som i citatet ovan, ett enda sällskapsspel. 

I Värme finns som tidigare har nämnts ett avsnitt när mamman på 
nyårsafton sitter och bläddrar i ett fotoalbum och berättar om sin familj 
för en manlig bekant. Familjealbum är allmänt sett en symbol för 
svunnen tid och ses som försök att bevara minnen, men i Värme är det 
också startpunkten för hur-mamma-var-berättelser. Utifrån fotografierna 
tar sig mamman (Göran Sager-Larssons mormor) och pappan (Göran 
Sager-Larssons morfar) gestalt och Göran Sager-Larssons genealogi 
broderas ut. Göran Sager-Larssons stamtavla är förstås ett sätt att ge en 
gestaltning fler dimensioner, men som jag tidigare har påpekat finns det 
inget i gestaltningen som ger Göran Sager-Larsson en psykologisk 
skepnad. Precis som i citatet ovan när Heidi betraktar Göran Sager-
Larssons ansikte får ansiktet för oss läsare ingen gestaltning. Är han röd-
hårig? Är ansiktet runt, kantigt? Har han mustasch, solbränna eller glas-
ögon? Det är som om de försök till gestaltning som görs i Korta och långa 
kapitel misslyckas eller resulterar i något annat än innehåll och beskriv-
ning.   
 I Korta och långa kapitel finns det mest centrala i psykoanalys och själv-
förståelse: gestaltningen av ett undermedvetet i form av en dröm. I det 
avsnittet serveras läsarna en möjlighet att analysera Göran Sager-Larsson 
och få inblick i hans ”inre”.  Kanske är det en lek med oss läsare och vårt 
behov av att förstå och konstruera sammanhang. I En simtur i sundet 
säger Göran Sager-Larsson till sig själv att han borde ha lyssnat på Veras 
dröm bättre, för då hade han kanske förstått henne bättre senare (E, 60). 
Inom ramen för framställningen kan Göran Sager-Larsson förstås inte 
göra det vi som läser trilogin kan göra, det vill säga gå tillbaka och läsa 
om avsnittet med drömmarna.   

Sammanfattningsvis kan man säga att självframställningen bryts i och 
med att Korta och långa kapitel inte är berättad i jag-form så som Värme är. 
Snarare blir det än mer tydligt att det berättas om och inte av Göran 
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Sager-Larsson. Det styrks av att Göran Sager-Larsson framför allt får 
kontur i avsnitt när andra eller annat gestaltar honom. 
 

”En människa i Göran Sager-Larssons ålder” (En simtur i 
sundet) 
En simtur i sundet handlar om Göran Sager-Larssons liv, om hans och 
sambons respektive barn, vänner, arbeten, intressen – eller minnet av 
detta. I denna tredje del åker Göran Sager-Larsson med sin sambo Vera 
till stranden för att ta en simtur en septembereftermiddag. Medan Göran 
Sager-Larsson sitter i bilen bredvid Vera, medan han är på stranden 
innan han har doppat sig, sittandes på en badflotte ute i vattnet och 
sedan tillbaka på stranden inväntande Vera, så minns Göran Sager-
Larsson händelser, samtal och möten. Minnena är ofta i form av kom-
mentarer, analyser eller diskussioner. 

Göran Sager-Larsson är inte tillbakablickande på samma sätt som i 
Värme även om minnet är ett viktigt tema även i denna sista del. Hand-
lingen går inte heller runt omkring honom som i Korta och långa kapitel. 
Formmässigt är denna roman den som mest gestaltar Göran Sager-
Larssons tankar och känslor i form av en inre monolog. En simtur i sundet 
domineras av bokslut över ett sextio år gammalt liv och över ett 
årtusende (simturen äger rum i september 1999).   
 Simturen och Göran Sager-Larsson placeras in i ett tydligt tecknat 
kulturhistoriskt sammanhang med öresundssimningar, besök på fotout-
ställningen ”Ecco Homo”, demonstrationer i Malmö och poesiuppläs-
ningar i New York. Han rör sig i och mellan dessa sammanhang utan att 
de knyts ihop på något annat sätt än associativt i hans tankeströmningar. 
Platsen där Göran Sager-Larsson befinner sig för en simtur med Vera är 
Skanör, och även om det inte är geografiskt möjligt så känns det som att 
han sitter i skuggan av Öresundsbron. 

I En simtur i sundet är Vera och Göran sammanboende. Vid ett besök 
av några av Veras väninnor ställer en av dem en fråga till honom: 

Varför skriver du inte mer självbiografiskt, sade dumma Antonia  
förutsägbart, mer om dina erfarenheter, du tycks ha ett så  

levande förhållande till din  
barndom.  
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Han har fan aldrig talat om sin barndom med  
den!  

Det måste vara Vera som skvallrat om ”Görans förhållande till sin 
mamma, ja mänskan har varit död i decennier”.  

Jag borde stänga in mig mer, ränna kring mig mer.  
Men jag svarade – och det satte psykologpretentionen på plats:  

Med avstånd till mig själv kan jag göra en självkritisk iakttagelse  
som utmanar mig själv. Det gör jag inte om jag skriver ”jag”, då är 

försonligheten framme och sopar igen  
utan att jag vill  

mer som en reflex  
långt innan jag kommit någonvart.  

Jag kan bara skriva ”jag” när jag  
lyckats bli så vänligt självfrämmande att jag kan se mig själv  

inte med sårade, men förstående ögon.  
(En simtur i sundet, 171) 

På frågan varför han inte skriver mer självbiografiskt svarar Göran Sager-
Larsson att det krävs distans för att skriva i jag-form. Citatet ovan är som 
en kommentar till det som i trilogin handlar om självframställnings-
mönster. En självkritisk iakttagelse kräver avstånd snarare än närhet och 
att skriva i jag-form kräver distans, menar Göran Sager-Larsson. Själv-
framställningens jag-form döljer, om inte jaget har distanserats och kan 
betrakta sig själv med förstående ögon. Är det med dessa äntligen förstå-
ende ögon som Göran Sager-Larsson vid 60-års ålder vänder tanken och 
blicken inåt? Gestaltningen av huvudpersonen i trilogin har gått från jag-
berättandet i Värme till cirklandet runt Göran Sager-Larsson i tredje per-
son i Korta och långa kapitel – men i den avslutande delen flyter Göran 
Sager-Larsson omkring i tankestråk.  

Förutom när det gäller dialog, som ovan, är En simtur i sundet berättad 
i det som jag har valt att kalla för intimiserad tredje person, vilket jag 
kommer in på närmare senare. Men kan man säga att Göran Sager-
Larssons funktion som huvudperson är att berätta om sig själv? Det är 
inte oväsentligt att beakta om man vill diskutera huruvida huvudperso-
nen i en roman ska vara central i analyser av åldrande i skönlitteratur. I 
mitt skönlitterära material är det i alla fall så att inte ens i Värme, när 
berättandet är i jag-form, kan man påstå att ett jag berättar om sig, att det 
finns den självklara kopplingen mellan det jaget berättar och ett mig. Men 
vad som framför allt har lyfts fram i litteraturgerontologiska analyser är 
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gestaltningar av huvudpersoner som berättar om sig själva, sitt liv och på 
så vis om erfarenheten att åldras. I Korta och långa kapitel tydliggörs än 
mer att det berättas om och inte av Göran Sager-Larsson.  

I den delen får Göran Sager-Larsson framför allt kontur i avsnitt när 
andra eller annat gestaltar honom. I En simtur i sundet verkar berättandet 
trots allt närmare Göran Sager-Larsson än i de föregående delarna och 
som läsare får man på ett annat sätt än i de övriga delarna ta del av 
Göran Sager-Larssons tankar, funderingar och känslor. Effekten av den 
inre monologen är att berättandet sker inifrån honom, och vidare att 
gränsen mellan berättande om Göran Sager-Larsson och gestaltning av 
Göran Sager-Larsson upplöses.  

I citatet nedan sitter Göran Sager-Larsson på badflotten i vattnet vid 
Skanör där han och sambon är och tar ett höstdopp. När Göran Sager-
Larsson tittar upp efter att ha vandrat i tankarna har Vera för länge sedan 
simmande lämnat honom efter sig: 

Nu har han tänkt detta under en tystnad som inte ens 
innehöll naturljuden. Så koncentrerat tänkte han. Och så vill 
han egentligen vara långt borta från denna lutande flotte, 
också från denna obarmhärtigt yngre kvinna som erövrar 
havshorisonten under skarvarnas svarta ovaler. Han vill 
bort, hem, intensivt, genast, aladdinskt, flytta, flyga. Denna 
främmande kvinna som sedan tio tolv år alltid och oavbrutet 
samlar åsikter om honom och taktiskt döljer dem till dess att 
hon får användning för dem. Vars kropp, som annars kan 
vara vacker och rörande, idag åter visar sig arrogant och 
kraftfull.  
(En simtur i sundet, 134) 

I Korta och långa kapitel betraktas Göran Sager-Larsson vid flera tillfällen 
av andra både på avstånd av främlingar och på ganska nära håll av 
vänner och bekanta. I En simtur i sundet får han frågan varför han inte 
skriver mer självbiografiskt och han värjer sig mot frågan. På ett liknande 
sätt är Göran Sager-Larsson undflyende som huvudperson och mot alla 
försök att försöka beskriva vem han är i denna trilogi. Å ena sidan kallar 
Göran Sager-Larsson det för ”psykologipretentionen” och å andra sidan 
säger han att skrivandet om sig själv kräver en skonsamhet och distans. I 
citatet ovan är Veras kunskaper om honom till och med hotfulla. Hon 
samlar åsikter om honom som hon sedan vänder emot honom, medan 



                   Kapitel 3 110 

 
 
 

 

han längtar innerligt efter att flytta, flyga och kanske till och med för-
svinna från scenen.  

I citatet ovan vandrar Göran Sager-Larssons tankar i en inre monolog, 
som är ett grepp för att gestalta någons tankeflöden som brukar kallas 
medvetandeström.182 Det finns två olika typer av han-berättande i citatet: 
det ena är berättarens han som talar om vad han gör, att han tänkte kon-
centrerat och det andra han ligger nära jag-berättande. Det sistnämnda 
berättandet i tredje person är mer intimt än i Korta och långa kapitel och till 
och med intimare än jag-berättandet i Värme. Det är också en perspektiv-
blandning där berättande i första och tredje person är sammansatt.  

Göran Sager-Larsson lämnar genom denna inre monolog handlings-
planet och utvecklar mer eller mindre essäistiska utsvävningar om 
konstutställningar, sonens sambo och hennes barn, seder och företeelser. 
Samtidigt upprätthålls illusionen av att det är Göran Sager-Larsson själv 
som utvecklar dessa resonemang. Effekten blir både ett berättande ut-
ifrån och ett berättande inifrån. Göran Sager-Larsson speglas därmed 
från flera håll och frågan är om det gör honom flerdimensionell? Att 
Göran Sager-Larssons tankar, funderingar och minnen gestaltas och att 
det är i ett ”inifrån”-perspektiv, innebär inte nödvändigtvis en mer sann 
och autentisk gestaltning, utan det är bara ett annat perspektiv.  

Receptionen av En simtur i sundet innehåller kommentarer angående 
hur beroende man är av de två föregående delarna för att förstå Göran 
Sager-Larsson och En simtur i sundet. Agneta Rosendal anser att de två 
föregående delarna nog spelar en roll för den tredje, medan Merete 
Mazzarella menar att det ”går alldeles utmärkt” att läsa En simtur i sundet 
ändå.183 Oavsett inställning visar åsikterna på huvudpersonens betydelse 
samt att kontinuitet och kronologi har betydelse. Förväntningar på att 
berättelsen i Värme ska fortsätta och utvecklas i de följande delarna väcks 
inte minst genom Göran Sager-Larsson. Till dessa förväntningar hör att 
Göran Sager-Larsson återkommer i tre romaner och att han har olika 
åldrar i respektive del. Den ena sidan något inbjuder till frågor om indi-

                                                             
182 ”Stream of consciousness” myntades av William James i Principles of Psychology (1890) ”to 
denote the flow of inner experiences” och ”refers to a technique which seeks to depict the 
multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind”. The Penguin dictionary 
of literary terms and literary theory (ed. J.A. Cuddon, 4. ed. rev. by C. E. Preston), London 
1999, 866. 
183 Merete Mazzarella: ”Göran sprattlar i intrigen” [rec. av En simtur i sundet], 
Hufvudstadsbladet 2003-10-09. 
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viduellt åldrande och en huvudpersons utveckling i takt med att han 
åldras. Men å andra sidan är det en problematisering av gestaltningen av 
Göran Sager-Larsson genom brott i kronologi och ändrade berättarposi-
tioner (eller fler berättarpositioner).  

Göran Sager-Larsson – samma historia igen? 

I ”Efterord” i En simtur i sundet berättar ”S.C.” att detta är den sista delen 
i en oplanerad trilogi och att huvudpersonen har åldrats drygt tjugo år 
från första till sista delen. Om man betraktar ”Efterord” som en samman-
fattande efterskrift till en trilogi som ”råkade bli” så är den också en 
tillbakariktad förklaring eller deklaration.  

 Skriver man samma historia över tjugo år åskådliggör 
man en föränderlig ”tidsanda”, inte genom att kunnigt 
beskriva skiftningarna utan genom att själv vara på drift i 
deras språkbruk – med den kontinuitet som är personlig.  
(En simtur i sundet, ”Efterord”) 

Göran Sager-Larsson är en del av tidsandan, och han är också en del av 
kontinuiteten i trilogin, ”samma historia”, som berättas i tre romaner. 
Den föränderliga tidsandan har också med Göran Sager-Larssons 
åldrande att göra. Hans ålder och olika tidsepoker vävs samman både i 
Värme och Korta och långa kapitel och samma sak sker i den sista delen. 
Göran Sager-Larsson är ett tidstypiskt exempel såtillvida att Göran 
Sager-Larsson är ett sätt att beskriva tid och förändring på.  

Det landskap som Göran Sager-Larsson blickar ut över i En simtur i 
sundet är förändrat och under förändring, likaså det landskap som han 
ser för sitt inre. En av de episoder som Göran Sager-Larsson minns är ett 
möte med en klasskamrat som har startat en ny familj med en ung 
hustru. Klasskamraten frågar Göran Sager-Larsson om han inte tror på 
det inre och yttre livets samstämmighet: 

  Han tittade på Vera  
mycket yngre än han själv, men äldre än, inte så fast inramad som 
hustrun. 
Klasskamraten skrattade till för något hon sade men ignorerade  
henne sedan med den oseende blick som  
en grov äldre karl kan ge en kvinna som han inte föreställer sig att 
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vilja begära och   
Göran Sager-Larsson blev kränkt och   
allt skedde under samtalsytan.  
Ja, Göran Sager-Larsson blev sur därför att klasskamraten  
inte ens lekte med tanken på Vera som kvinna.  
Blev sur för att bry sig om när klasskamraten plötsligt  
ur sina djup hämtade något annat: Tror du att det inre livet och  
det yttre har en samstämmighet?   
(En simtur i sundet, 273)  

De tillbakablickande episoderna ur Göran Sager-Larssons liv handlar ofta 
om förändringar, inte i stora politiska eller historiska drag, utan små 
nyansskillnader i blickar, tilltal och inställningar. Sambon Vera kritiserar 
Göran Sager-Larsson för att vara en bakåtsträvare. Det yttersta tecknet på 
detta är Göran Sager-Larssons ovilja mot Öresundsbron.184 

– Jag ville inte ha bron. Den är onödig.  
– Nej du är emot samröre och förbindelser, det ”krånglar 
bara till alltså…” 
– Vad nu då?  
– Bron står där den står. Vad skall de göra? ta bort den åt 
dig?  
– … kommer du inte ihåg hur det var när de lade om E6:an 
vid Varberg. Första gången. Där var en överkörd grävling 
var hundrade meter. 
– Det var före min tid. Någon annan av dina damer delade 
kanske den upplevelsen. 
(En simtur i sundet, 13) 

I En simtur i sundet är landskapet runt omkring Göran Sager-Larsson – 
både det som han har omkring sig på stranden och det som han minns – 
sammanflätat med Göran Sager-Larssons åldrande. Göran Sager-Larsson 
ser och minns förändringar, men inte nostalgiskt med en längtan tillbaka 
till en bättre och förfluten tid. Förändringar och det som är annorlunda 
synliggör i första hand att tiden faktiskt går. Det ser jag som en kontrast 
till den förändring som struktureras fram genom en kronologisk sorter-

                                                             
184 Även i Korta och långa kapitel finns kritik mot Öresundsbron, men där utgår den inte lika 
tydligt från Göran Sager-Larsson som i En simtur i sundet. ”Alla utom två delar Erik Pensers 
uppfattning att Öresundsbron bara är ett påfund av Malmödirektörer som vill slippa trassla 
med fordonsbyten på väg till Kastrup” (K, 46). 
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ing. Ordnandet exempelvis av ett livslopp i en kronologisk ordningsföljd 
syftar i första hand till att visa på en utveckling initierad av tidens gång. 
Det är en utveckling som bygger på tidsmässig kontinuitet och ett orsaks-
sammanhang. Utvecklingen är hopfogad med hjälp av kronologiska 
mönster och inget avviker från utvecklingslinjen.  
 Men vilken funktion har kontinuitet i trilogin, och på vilket sätt bidrar 
kontinuiteten till att påvisa kronologiska sammanhang och förlopp? 
Förutom att namnet Göran Sager-Larsson återkommer i En simtur i sundet 
finns det andra företeelser i romanen som antyder ett fortlöpande sam-
manhang. Ett exempel är avsnittet som refererar till Korta och långa kapitel 
och händelser som utspelade sig i den delen, exempelvis julaftonen med 
Heidi när de berättar sina drömmar för varandra: 

Den kvällen berättade de drömmar för varandra. Han borde ha 
lyssnat mer uppmärksamt på Veras. En erotisk dröm om frälsning 
genom en främling.  
Men han intresserade sig mer för sådant som Heidi berättade med 
sorg och uppriktighet. Föräldra/barnsaker. Föräldra/ 
barnsaker har i Göran Sager-Larssons liv alltid haft företräde  
framför den andra sagan: frälsning genom främling. Han är kvar:  
mer barn än Vera.  
(En simtur i sundet, 60) 

Är detta en uppmaning till läsarna att komma ihåg eller att vara mer 
uppmärksamma om man vill hitta svar? Eller är det en bekännelse att det 
egna intresset gör en till olika bra eller dålig lyssnare, eller läsare? Eller är 
det en påminnelse om att berättelsens ”budskap” är en subjektiv fråga 
och att det inte går att gå tillbaka, lika lite som en omläsning ger exakt 
samma upplevelse eller insikter som vid den första läsningen? I citatet 
finns en vink om att Göran Sager-Larsson inte är vuxen, utan snarare 
ofärdig och inte minst som huvudperson. ”En människa i Göran Sager-
Larssons ålder” är inte bara tillsynes 63 år gammal utan är också trots 
alla tecken på kontinuitet ofärdig och i förändring. På det som inte är 
färdigt kan man inte ställa krav på konsekvens, entydighet och 
enhetlighet. Det ofärdiga är ju något som fortfarande är i förändring och 
som inte hittat en färdig form än. I den stämningen skulle jag vilja säga 
att En simtur i sundet slutar. Det sätts inte punkt på sista sidan, utan slutet 
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är snarare öppet. Göran Sager-Larsson kanske till och med kommer 
tillbaka i en fjärde roman.  

Om man tittar på gestaltningarna av Göran Sager-Larsson i respektive 
roman och lägger samman dem till en enda gestaltning är de mest 
karaktäristiska dragen det ofärdiga och föränderliga i gestaltningen av 
Göran Sager-Larsson. Att Göran Sager-Larsson inte gestaltas på samma 
sätt i varje roman försvårar ett synsätt som betonar samstämmighet och 
progression för att analysera åldrande. Försök att spåra en utveckling 
från gestlatningen av Göran Sager-Larsson som 30-åring till 
gestaltningen av Göran Sager-Larsson som 60-åring stöter på problem 
när Göran Sager-Larsson som huvudperson innebär olika saker i 
respektive roman. 
 

Åldrande – mer än kronologisk utveckling 
I moderna samhällen i västvärlden är det mänskliga livsloppet modelle-
rat efter en fast kronologi. Den kan ta sig uttryck i form av en ålders-
trappa eller en livskurva baserad på åldersstadier som kompletterar 
varandra och som är hierarkiskt strukturerade. Åldrande är i denna 
kronologiska modell en oundviklig nedgångsfas med tilltagande mentala 
och fysiska problem, och vidare bidrar ålderstrappor och dylika gestalt-
ningar av åldrande att legitimera sociala konstruktioner av en ålders-
grupp enbart baserade på biomedicinska grunder. Litteraturgeronto-
logiska analyser av åldrande har dominerats av de två kontrasterande 
utvecklingslinjerna nedgång och utveckling, vilka Margaret Morganroth 
Gullette har diskuterat i bland andra Declining to Decline (1997) och Aged 
by Culture (2004). Gullette menar att synen på åldrande som en fas av 
nedgång och negativ utveckling präglar hela västvärldens synsätt på 
äldre och åldrande.185 Men hon har också specifikt visat de två domine-
rande gestaltningarna i skönlitteratur så som varande ”narratives of 
progress” och ”narratives of decline”. Den sista är hennes benämning på 
gestaltningar med en nedåtgående utveckling och beskrivningar av 
åldrandet som negativt och fyllt av krämpor, besvikelser och sorger. Det 
alternativa synsättet som framkommer i skönlitteratur är en positiv 
utveckling med beskrivningar av åldrande som en självförvekligande fas 

                                                             
185 Margaret Morganroth Gullette: Aged by Culture, Chicago 2004, 28. 
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i livet med självständighet och frihet. Margaret Morganroth Gullette 
menar att 

”progress narrative” is also the capacious term [she has] 
been using for stories in which the implicit meanings of 
aging run from survival, resilience, recovery, and develop-
ment, all the way up to collective resistance and decline 
forces.186 

Skönlitteratur om individens utveckling och mognad har sin förebild i 
genren Bildungsroman, och Gullette hänvisar bland annat till Johann 
Wolfgang von Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795) för att visa i vilka 
former utveckling brukar gestaltas.187 Bildningsromanen är också den 
genre som Constance Rooke och Barbara Frey Waxman har som utgångs-
punkt när de skapar sina respektive genrebeteckningar för skönlitteratur 
om åldrande. Rookes Vollendungsroman och Waxmans Reifungsroman är 
båda litterära genrer omfattande romaner som framställer alternativa 
synsätt på åldrande, det vill säga positiva. 

Rita C. Cavigioli betonar att gerontologi är studier av mänsklig tid, 
och att det är ”time consciousness” som är den gemensamma plattformen 
för forskningsmötet mellan litteraturvetenskap och gerontologi: 

If gerontology is the study of human time, and narrative can 
be defined as ”the representation of real or fictive time, 
events and situations in a time sequence,” ”time 
consciousness” is where literary criticism and gerontology 
can ultimately find a common ground.188 

Det Cavigioli lyfter fram är egentligen olika sätt att räkna tid, varav 
mänsklig tid är ett och den litterära handlingens tid ett annat. I trilogin 
finns det som jag kallar för Göran Sager-Larssons tid som synliggörs i 
hans biografi, minnen och att han är äldre för varje del. Men Göran 
Sager-Larssons livslinje är en del av de olika samtiderna som gestaltas i 
trilogin, eller snarare att Göran Sager-Larssons tid förstärks tack vare 

                                                             
186 Gullette 2004, 17. 
187 Gullette understryker att progression kopplad till en litterär karaktär framför allt handlar 
om yngre personer och är framträdande i barnböcker. Gullette 2004, 17. 
188 Rita C. Cavigioli: Women of a Certain Age. Contemporary Italian Fictions of Female Aging, 
Madison, N.J 2005, 18. 
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samtiden som han är placerad i och vice versa. Om denna blandning av 
tider och Göran Sager-Larsson som tidens tecken skriver Kristina 
Lundblad i sin recension av En simtur i sundet: 

Benägenheten att genast hänföra ett beteende, ett 
klädesplagg, en åsikt eller vad det vara månde till en viss 
stil, klass eller typ är en av de kusligaste konsekvenserna av 
den allt genomsyrande identitetsfixering som behärskar vår 
tid, en tid där ens rykte i hög grad hänger på att ha rätt sorts 
kaffemaskin, mobiltelefonsignal eller glasögonbåge. 
Problemet är att inget någonsin kan vara rätt i alla läger och 
att vad du än har på dig kommer du att definieras av din 
omgivning som en typisk företrädare för ditt eller datt eller 
som en som försöker att inte se ut som en typisk företrädare 
för detta, vilket om möjligt är ännu mera typiskt.189  

Denna hållning som Lundblad kallar för ett ”postmodernt komplex” eller 
en ”nyliberal strategi” bekräftas enligt henne i En simtur i sundet.190 Korta 
och långa kapitel läser Leif Zern som en samhällsskildring samtidigt som 
han konstaterar att romanen innehåller ett persongalleri men inga perso-
ner. Med Korta och långa kapitel är Sigrid Combüchen ”tillbaka i sam-
tiden” (efter Byron).191 Som jag nämnde ovan har även Värme setts som en 
reaktion på en tendens i nutiden att skriva och ge ut bekännelseromaner, 
som Horace Engdahl kallar dem för.192 Är Göran Sager-Larsson en 
huvudperson av sin tid (i dubbel bemärkelse)? Är Göran Sager-Larssons 
huvudsakliga funktion att vara tidstypisk? I så fall hör gestaltningarna av 
Göran Sager-Larsson samman med den skiftande tidsandan i de tre 
delarna.  

Både det som Rita C. Cavigioli menar är kärnan i gerontologisk 
forskning och i litteraturvetenskap präglas av tidsordning. Tidens 
ordningsföljd är central både när tid beskrivs i form av livsfaser eller när 
tid gestaltas litterärt i form av ordnandet av handlingen. Hon ser möjlig-
heten att lyfta fram just tidsordningens betydelse i en undersökning som 

                                                             
189 Kristina Lundblad: ”I bräckt vatten” [rec. av En simtur i sundet], Göteborgs-Posten 2003-10-
13. 
190 Lundblad 2003-10-13. 
191 Leif Zern: ”I Lund just nu. Sigrid Combüchen samlar det knappt sedda” [rec. av Korta och 
långa kapitel], Dagens Nyheter 1992-09-21. 
192 Horace Engdahl: ”På spaning efter nyårsafton -47” [rec. av Värme], Expressen 1980-11-21. 
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kombinerar gerontologi och litteraturvetenskap. Fokus i Cavigiolis studie 
Women of a Certain Age ligger på relationer som individen etablerar med 
tid.193 Som utgångspunkt har hon antagandet att ”age consciousness 
affects narrative strategies”.194 Det innebär att Cavigioli, liksom Gullette 
före henne, undersöker huruvida en ökad medvetenhet om det egna 
åldrandet och åldrandeprocessen har påverkat gestaltningar av 
åldrande.195 Gullette studerar i synnerhet huruvida ”decline discourses 
have invaded our jokes, our vocabulary” och andra kulturella uttryck.196  

Tidsordningar – sätt tider organiseras, struktureras och beskrivs på – 
undersöks för att visa hur åldrande beskrivs. Men jag menar att det är en 
kronologisk form som också styr vad som betraktas som åldrande i skön-
litteratur. I min analys av Sigrid Combüchens trilogi frilägger jag krono-
logiska mönster i trilogin med utgångspunkt i gestaltningen av Göran 
Sager-Larsson. Som jag ser det är åldrande inte bara gestaltningar av en 
äldre person utan också en fråga om hur tid gestaltas. Min analys visar 
att det finns tre olika tidsordningar i trilogin, det vill säga individens 
biografi, den större tiden som omgärdar individen samt det som jag åter-
kommer till i följande analyskapitel, minnesordning. Rubriken för detta 
kapitel är egentligen en analytisk fråga: vad står i trilogins centrum? Det 
är också en fråga som problematiserar det som jag uppfattar som en 
självklar placering av huvudpersonen i centrum i litteraturgerontolo-
giska analyser.   

Berättelsens kronologi 

Constance Rookes och Barbara Frey Waxmans genrebegrepp, 
Vollendungsroman respektive Reifungsroman, präglas av gestaltning av 
åldrande som följer ett kronologiskt format med åldrande i slutet, och 
åldrande som ett kontinuum. Fulländningen hos Rooke är på något sätt 
resultatet av ett levt liv och åldrande är en uppnådd fullbordan och 
höjdpunkt i slutet av livet. På motsvarande sätt innebär Waxmans 
mognadsaspekt på åldrande möjligheten att nå insikter, klokhet och 
blomstring i livets slutfas. Det kronologiska formatet för åldrande i skön-

                                                             
193 Cavigioli 2005, 18. 
194 Cavigioli 2005, 16. 
195 Cavigioli framhåller här Gullettes syn på sann eller verklig åldersmedvetenhet som en 
form av aktiv självreflexivitet. Cavigioli 2005, 16. 
196 Gullette citerad i Cavigioli 2005, 16. 
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litteratur är ju inte bara något som finns i romanerna utan det är natur-
ligtvis i analysen av dem som det lyfts fram.  

Constance Rookes beskrivning av det som karaktäriserar en fulländ-
ningsroman bygger på analys av Margaret Laurences The Stone Angel. 
Romanen är uppbyggd av huvudsakligen två tidsplan, det vill säga ett 
nu som bryts upp av tillbakablickar som hänger samman genom en 
medvetandeström hos huvudpersonen, Hager Shipley. Båda dessa tids-
plan (nutid och tillbakablickar) är kronologiskt återgivna. Samtidigt som 
läsaren följer Hagar Shipleys sista tid som 90-åring, dag för dag, så får 
man i hennes minnen följa henne växa upp, gifta sig, få barn, bli änka och 
så vidare. Rooke menar att samtida romaner inom genren Vollendungs-
roman så som ”novel of completion or winding up” har en gammal 
huvudperson som ägnar sig åt en värdering av sitt levda liv.197 De gestalt-
ningar av åldrande som återfinns i dessa romaner har en ordningsföljd 
som bygger på att summan av det levda livet och resultatet av det 
infinner sig i åldrandet.  

I Anne Leonora Blaakildes kapitel ”Löper tiden från Kronos?” i 
Åldrandets betydelse (2007) ser hon på kronologisering som ett kulturellt 
styrande fenomen. Hon menar att kronologi styr kulturella uppfattningar 
om mänskligt liv och dess förlopp och styr ”livets indelningar i vissa 
väldefinierade livsfaser som vi har namngivit och karakteriserat med 
bestämda egenskaper som om denna form av talmagi innebar något 
biologiskt förutbestämt”.198 Kronologi är språkliga konstruktioner för att 
kunna diskutera hur livet och verkligheten ser ut.199 Blaakildes kritik av 
kronologisering och faran som hon ser med detta fenomen är den bety-
delse som det har fått när det gäller föreställningar om ålder. Hon inrik-
tar sig på två aspekter varav den första är hur ”kronologiseringfenome-
net [sic] inverkar på den kulturella uppfattningen av människans livs-
lopp” och den andra hur ”människor inbördes positioneras strukturellt 
utifrån de kulturella åldersuppfattningarna och deras status”.200 Förutom 

                                                             
197 Constance Rooke: ”Old Age in Contemporary Fiction. A New Paradigm of Hope”, i 
Handbook of the Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert 
Kastenbaum), New York 1992, 251. 
198 Anne Leonora Blaakilde: ”Löper tiden från Kronos? Om kronologiseringens betydelse för 
föreställningar om ålder”, i Åldrandets betydelser (red. Lars-Eric Jönsson & Susanne Lundin), 
Lund 2007, 26. 
199 Blaakilde 2007, 41. 
200 Blaakilde 2007, 29. 
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att kronologi är ett sätt att strukturera tid på eller gestaltningar av tid så 
ingår i det kronologibegrepp som jag diskuterar utveckling och resultat. 
Rookes och Waxmans genrebegrepp ”fulländning” och ”mognad” för 
skönlitteratur om åldrande indikerar anammandet av ett sådant synsätt. 
Med det menar jag att när kronologi används i litteraturanalyser av 
åldrande så innebär det inte bara att tid gestaltas linjärt utan att tidsför-
loppet också innehåller en utveckling. I Rookes och Waxmans litteratur-
analyser innebär det att gestaltningar av åldrande är en form av tidsmäs-
sig utveckling som leder fram till individens fulländning eller mognad. 

Steven Weiland menar att psykoanalytikern Erik H. Eriksons utveck-
lingspsykologi är skyldig till en mytologisering av åldrandet som en 
progressiv utveckling och som en hoppfull livsfas. Även om Weiland 
sammantaget är positiv till Eriksons och Robert N. Butlers inverkan på en 
allmän karaktäristik av åldrande så är Weiland skeptisk till att karaktäri-
stiken kan ha bäring oavsett inom vilket forskningsområde begreppet 
används.  

Syftet med Butlers life review är att genom att gestalta sitt liv se 
meningen med det: ”as a ‘meaning making´ enterprise with narrative 
understanding at its center”.201 I Butlers artikel från 1963 är det tydligt att 
han utgår från att det är en del av åldrandet att granska och se tillbaka på 
sitt liv. Det är alltså en oundviklig process som kan leda till en positiv 
utvärdering av det levda livet samt resultera i en positiv ålderdom. 
Butler är noga med att lyfta fram det positiva i livsgranskningen och 
likaså i att minnas. Butler menar att i kontrast till uppfattningen om 
minnets skadliga och negativa effekter så fyller att minnas en positiv 
funktion i livsgranskningen: 

In contrast, I conceive of the life review as a naturally 
occurring, universal mental process characterized by the 
progressive return to consciousness of past experiences, and, 
particularly, the resurgence of unresolved conflicts; simulta-
neously, and normally, these revived experiences and 
conflicts can be surveyed and reintegrated.202  

                                                             
201 Weiland 1993, 85. 
202 Robert N. Butler: ”The Life Review. An Interpretation of Reminiscence in the Aged”, 
Psychiatry nr 26 1963, 66. 
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Att granska sitt liv i ett bakåtblickande har blivit ett tema och ett av de 
genrekaraktäristika som Constance Rooke anger angående Vollendungs-
roman. Resultatet är en koncentration på specifika tidsmönster ofta 
gestaltade som huvudpersonens minne med fokus på kronologisk ord-
ning. Anne M. Wyatt Brown varnade för att det finns en risk att karak-
täristika tagna från gerontologin eller utgångspunkter i gerontologisk 
forskning blir mönsterbildande även när undersökningar utförs på skön-
litteratur.203 Det innebär att Eriksons och Butlers teorier som används 
inom gerontologisk forskning förvandlas till analysverktyg överförda på 
litterärt material.  

Med analysen av olika sätt att räkna tiden för att synliggöra krono-
logiska mönster blir det tydligt att litteraturanalyser av åldrande inte 
behöver följa den mall för gestaltningar av åldrande som antingen posi-
tiva eller negativa utvecklingsscenarion. Den kritik som Arne Melberg 
för fram mot kopplingen mellan berättande och liv handlar bland annat 
om hur berättelsen gör livet och ger livet betydelse. Det är en kritik som 
riktar sig mot att meningen med livet är upptäckten och fullbordandet av 
den egna livsberättelsen.204 Men Melbergs kritik hör också ihop med det 
kronologiska ordnandet för att göra saker begripliga och han gör påpe-
kandet att ett mer episodiskt synsätt inte innebär att sammanhanget eller 
meningen saknas, utan att livet själv och livets mening finns i dess 
enskildheter, tillfälligheter, episoder, ”highlights”.205 Detaljerna i trilogin 
är dock inte ett annat sätt att bygga tidsmässiga sammanhang på för att 
uppnå ”livets mening”. Detaljerna eller det episodiska i trilogin klargör 
snarare att tiden, livet och åldrande inte nödvändigtvis måste ses som 
sammanhängande utvecklingshistorier. 

Självframställningar, som jag diskuterade framför allt i analysen av 
Värme, är också en form av tidsordning. Självframställningar har en 
inbyggd eller förväntad utveckling och avrundning, och ska leda fram till 
något. Det bidrar till förväntningen att gestaltningar ska innehålla ett 
avslut, en knorr eller ett svar på en fråga (vem är Göran Sager-Larsson? 
hur är det att åldras?). Det ena ska leda till det andra, barndom till adole-

                                                             
203 Anne M. Wyatt-Brown: ”Literary Gerontology Comes of Age”, i Handbook of the 
Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert Kastenbaum), 
New York 1992, 334. 
204 Melberg 2008, 15. 
205 Melberg 2008, 15. 
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scens, och resultera i ett avslut och kanske en livsvisdom. På så vis finns 
det en inbyggd kronologi som hänger samman med tolkning av skön-
litteratur eller önskan att förstå vad det handlar om och att förståelse är 
något som kan utvinnas i en bestämd kronologisk form.  

 

Lockelsen med en huvudperson 
Det är lockande att i en analys utgå från en huvudperson som Hagar 
Shipley i The Stone Angel, så som många litteraturgerontologer har gjort. 
Anledningarna kan vara att Hagar Shipley är mycket framträdande i 
romanen och för att hon som huvudperson ses som språkrör, om inte för 
författarintention så för vad romanen handlar om. Gestaltningar av 
huvudpersoner sammankopplas alltför snabbt med innehåll, menings-
skapande och betydelse. Min analys av Värme, Korta och långa kapitel samt 
En simtur i sundet visar att gestaltningarna av Göran Sager-Larsson inte 
fungerar som ett språkrör vare sig för romanernas handling eller för erfa-
renheten av att åldras. I Wyatt-Browns uppdaterade översikt av littera-
turgerontologisk forskning identifierar hon fem dominerande inrikt-
ningar: 

(1) literary attitudes toward aging, largely examined from a 
postmodern sociological perspective; (2) late style and 
creativity across the life course, using psychoanalytic and 
biographical perspectives; (3) cultural studies of aging, in 
particular those that analyze the politics of decline and 
progress discourse; (4) narrative studies of life review and 
guided autobiography; and (5) explorations of emotions.206 

Samtliga inriktningar utom möjligen den tredje (cultural studies) har ett 
uttalat individperspektiv såtillvida att författaren eller en huvudperson 
är central i och utgångspunkten för analysen. I vad ligger den litterära 
huvudpersonens lockelse? Är det alldeles oproblematiskt att behandla en 
litterär huvudperson som en representant för ”äldre”?207 
                                                             
206 Anne M. Wyatt-Brown: ”The Future of Literary Gerontology”, i Handbook of the 
Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, Robert Kastenbaum & Ruth E. Ray, second 
edition), New York 2000, 42. 
207 I Mike Hepworths Stories of Ageing analyseras fiktiva representationer av åldrande i 
litterära framställningar och huvudpersoner som är 50 år och äldre. Är detta en åldersgräns 
som är universellt gällande både för fiktiva gestalter och verkliga personer? 
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Nyttan med litteraturanalyser i litteraturgerontologi och tillika förhopp-
ningen om vad de kan ge är starkt knuten till tid, och inte minst till 
kronologi. I sin studie av samtida italiensk skönlitteratur om kvinnligt 
åldrande menar Rita C. Cavigioli att skönlitteratur både kan vara framåt-
riktande och samtidigt tillbakablickande. Hon lyfter fram det som 
Kathleen Woodward har yttrat om skönlitteraturens dubbla tidsfunktion: 

In a life-course perspective that dialogues with the literary 
imagination, time is, as Kathleen Woodward points out, 
”prospective as well as retrospective,” a story can be both 
”prophecy and remembrance,” and emerging or projected 
age scenarios must interrogate aging experiences of the 
past.208 

Det Cavigioli visar på är hur ”life-course perspective” kopplas samman 
med en förväntad framställningsordning som på olika sätt ska förstärka 
varandra. Vidare framhåller Cavigioli att de åldrandescenarior som ana-
lyseras fram måste vittna om förflutna erfarenheter av att åldras. Gestalt-
ningar av åldrande måste på ett eller annat sätt behandla tid. När en 
livslinje konstrueras utifrån de litterära gestaltningarna, konstrueras 
också en tidslinje i berättandet. Analysen av livslinjen styrker och styrks 
av berättarstrukturen. 

Både Anne M. Wyatt-Brown och Steven Weiland har noterat att det 
rådande sättet att tolka skönlitteratur på inom gerontologi har varit att 
använda litterära texter för att åskådliggöra en typ av åldrande. Dels 
flyttas gerontologiska teorier om åldrande över på litterära gestaltningar, 
så som Wyatt-Brown har påpekat och dels, som Weiland menar, för att 
illustrera positiva eller negativa stereotyper av åldrande. Vad som saknas 
är ett ifrågasättande och en diskussion av skönlitteraturens epistemo-
logiska status. Vad är det för kunskap som litteraturanalyser kan ge? För 
att kunna komma fram till någon form av svar på den frågan måste man 
också se och förstå vad skönlitteratur har använts till hittills och vilka 
frågor om åldrande som skönlitteratur förväntas kunna ge svar på.  

Som jag nämnde inledningsvis präglas både Rookes och Waxmans 
genrebegrepp av en gestaltning av åldrande som följer ett kronologiskt 

                                                             
208 Cavigioli 2005, 18. 
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format med åldrandet i slutet av ett kontinuum.209 Fulländningen enligt 
Rooke och mognadsaspekten enligt Waxman är båda tillstånd som upp-
nås i slutet av livet efter att ha passerat livets olika faser (i kronologisk 
ordning). Både Rooke och Waxman myntar genrebegreppen i relation till 
Bildungsroman, en genre som omfattar romaner vilka har som tema perso-
nens utveckling till en harmonisk helhet. Rooke menar att båda genrerna 
kan studeras som olika delar av ett livslopp: 

The two genres can profitably be studied together; indeed, 
there is nearly always some recapitulation and reassessment 
of the matter of the bildungsroman in the Vollendungsroman. 
Both are concerned with basic identity themes, with the 
relationship of the individual to society, with assessment of 
what living well means, and with the question of what 
comes next.210 

Rooke menar vidare att både Bildungsroman och Vollendungsroman har 
uppstått för att ”they treat critical phases in the life cycle”.211 Romanerna i 
dessa genrer har också det gemensamt att de har en tydlig tidsram och 
handlar om en begränsad del av den individuella livsberättelsen. Rookes 
och Waxmans undersökningar har varit stilbildande när det gäller att 
lyfta fram huvudpersonens betydelse i litteraturanalyser. Den centrala 
frågan i detta analyskapitel är varför huvudpersonen är viktig i analyser 
av åldrande. Det svar som jag har kommit fram till är att huvudpersonen 
blir navet i analysen av åldrande genom att det är genom huvudper-
sonen som livscykler och åldrande åskådliggörs. Då är vi tillbaka till 
självframställningens betydelse igen. 

Arne Melberg betonar det kontinuerliga i självframställningar och att 
det huvudsakliga skälet till detta är att en sammanhängande berättelse 
”ger mening åt de livshändelser som annars skulle uppfattas som till-
fälliga”.212 Att i en analys lyfta fram det som jag kallar för självframställ-
ningsmönster och det som litteraturgerontologer som Rooke och 
Waxman kallar för gestaltningar av livscykeln gör huvudpersonen i den 

                                                             
209 Rooke menar exempelvis att det är åldrande i sig själv som driver fram förändringar och 
händelseförlopp i romaner inom denna genre. Rooke 1992, 248. 
210 Rooke 1992, 245. 
211 Rooke 1992, 245. 
212 Melberg 2008, 13. 
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analyserade romanen central. Med en huvudperson i centrum är det 
lättare att uppnå sympati och förståelse för äldre och åldrande, och det 
har åtminstone varit ett viktigt syfte inom litteraturgerontologi. Rooke 
uttrycker det på följande sätt i ”Old Age in Contemporary Fiction”: 

The task for the Vollendungsroman is to discover for its 
protagonist and for the reader some kind of affirmation in 
the face of loss. We might also say, however, that this is the 
task of literature generally. Literature teaches empathy and 
performs a salvage operation. It helps us to see and to value 
in our own lives and the lives of other people things that we 
may have overlooked.213 

När Rooke diskuterar och analyserar specifika romaner är det ur ett 
läsarperspektiv, alltså vad romanen eller huvudpersonen får läsare att 
känna eller tycka. Granskandet av det egna livet i backspegeln, life review, 
menar Rooke är det vanligaste temat i Vollendungsroman. Det temat 
strukturerar också romanen såtillvida att det påverkar romanens utform-
ning med en huvudperson placerad i nuet som tänker tillbaka på sitt liv 
och genom minnena transporteras huvudpersonen till förfluten tid.214 Det 
är gestaltningen av huvudpersonen som gör att läsaren får förståelse för 
den individuella upplevelsen av att åldras. Det görs genom användandet 
av retoriska mönster som läsare känner igen.  

Självframställningar är något som förekommer i andra genrer än den 
självbiografiska, så som bildningsromanen, brevromanen och även inom 
bloggandet. I och med igenkänningen från andra litterära verk eller från 
andra uttrycksformer som bloggandet är vi läsare med på noterna, och 
förstår vad som pågår i exempelvis Värme. Vidare menar den brittiska 
litteraturgerontologen Sally Chivers att det finns en tendens hos (framför 
allt nordamerikanska) litteraturgerontologer att lyfta fram självfram-
ställningsmönster i skönlitteratur som har med det egna åldrandet att 
göra. Chivers hävdar att litteraturgerontologisk forskning bygger på 
självbiografisk forskning snarare än litteraturvetenskaplig.  

När Chivers diskuterar ”the autobiographical tendency within age 
scholarship” utgår hon från litteraturgerontologen Kathleen Woodwards 

                                                             
213 Rooke 1992, 248. 
214 Rooke 1992, 253. 
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antologi Figuring Age – Women, Bodies, Generations från 1999.215 I den 
diskussionen framhåller Chivers att i den nordamerikanska, 
humanistiska åldrandeforskningen har forskare ägnat sig åt att studera 
sitt eget åldrande: 

In part because they often draw on autobiographical theory, 
in part because they frequently write about autobiography, 
and in part because of an inevitable compelling personal 
investment in aging, North American humanities age 
scholars tend to write  themselves into their work. In doing 
so they often reveal an anxiety about what some 
euphemistically call the ”the coming of age”. Even when not 
writing explicitly autobiographical essays, critics explore 
their own personal experiences with age or with the age of 
loved ones.216 

Chivers har också som huvudtes i sin argumentation att skönlitterära 
gestaltningar förtjänar att analyseras utifrån andra premisser, så som 
språkliga eftersom ”the rich investment in language that literary forms 
require provides fertile ground for the revision of the strong cultural 
narratives that otherwise might make age a frightening, or at the very 
least, an uninteresting topic”.217 Chivers är inte ensam om sin kritik utan 
som jag har framhållit tidigare har även andra litteraturforskare inom det 
gerontologiska fältet pekat på att undersökningar av åldrande tenderar 
att fokusera på hur skönlitteratur gestaltar en individs erfarenhet av att 
åldras.218  

Sammanfattningsvis kan man säga att lockelsen med huvudpersoner 
har sin förklaring i syftet att förmedla kunskaper om individuellt 

                                                             
215 Sally Chivers: From Old Woman to Older Women. Contemporary Culture and Women´s 
Narratives, Columbus 2003, xxxiv. 
216 Chivers 2003, xxxiv. 
217 Chivers 2003, xxxviii.  
218 ”Those who attempt to use writing as a data base need to be aware they are dealing, not 
with straightforward attempts to describe aging and its impact, but with literature as an art 
form. As Derrida (1978), Foucault (1972) and other minions of hermeneutic interpretation so 
cogently assert, a text can be read at many levels and for many purposes: to make sense, it 
must be analyzed in terms of its diverse internal meanings. Yet literature is neither created 
nor read in a vacuum. A broader perspective must be used to understand the implications 
of descriptions of aging for what it means to grow old.” Jon Hendricks & Cynthia A. 
Leedham: ”Making sense of Literary Aging: Relevance of Recent Gerontological Theory”, 
Journal of Aging Studies nr 2 1987, 188.  
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åldrande samt väcka empati och förståelse för äldre hos läsaren. Det som 
är tilltalande med tydliga gestaltningar av en litterär karaktär har med 
igenkänning att göra. Det finns bekanta mönster som anknyter till hur 
man berättar om liv och hur man berättar om åldrande.  
 

Sammanfattning av analys 
Analysen av trilogin mynnar ut i en diskussion av det som Steven 
Weiland kallar för personal narratives. Det innebär att jag har fokuserat på 
Göran Sager-Larsson och hans funktion som huvudperson i Värme, Korta 
och långa kapitel samt En simtur i sundet. Hur är Göran Sager-Larsson 
gestaltad? Vad får man veta om Göran Sager-Larsson? Steven Weiland 
menar att fokuseringen i litteraturgerontologiska analyser på gestalt-
ningar av huvudpersoner som förmedlare av erfarenheter av att åldras 
har skymt sikten för mer komplicerade analyser av skönlitteratur. Sigrid 
Combüchens tre romaner innehåller var och en problematiseringar av 
personal narratives i allmänhet och av Göran Sager-Larsson i synnerhet. 
Dessutom åldras Göran Sager-Larsson i trilogin såtillvida att han har tre 
olika åldrar i respektive del och att hans kronologi följer trilogins. Detta 
är utgångspunkter som följer det litteraturgerontologiska mönster som 
Weiland lyfter fram.  

Mitt syfte med denna analys är att problematisera gestaltningar av 
huvudpersoner som förmedlare av individuell erfarenhet av åldrande. 
Min främsta slutsats är att det är en mer komplicerad fråga än att identi-
fiera vilka erfarenheter Göran Sager-Larsson förmedlar och att söka svar 
på hur Göran Sager-Larsson upplever åldrande. Göran Sager-Larsson är 
en huvudperson som ”vill gå osedd” (K, 341) och som träder fram som 
ofärdig och föränderlig. Gestaltningen av Göran Sager-Larsson saknar på 
så sätt en tydlighet och det försvårar analysen av hur han upplever att bli 
äldre. Gestaltningen av Göran Sager-Larsson saknar också den kontinui-
tet som bidrar till att hans förflutna kan analyseras som ett livslopp upp-
byggt på olika faser så som barndom, adolescens, medelålder och ålder-
dom som följer kronologiskt efter varandra. 

Istället för att gestaltningen av Göran Sager-Larsson stärker framställ-
ningen som ett fortlöpande sammanhang förändras han som huvud-
person i de tre delarna. I den första delen är han mest central, i den andra 
delen befinner sig Göran Sager-Larsson i ett myller av människor och 
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han är tämligen ensam i den sista delen. Men ett viktigt tema i En simtur i 
sundet är hur andra (Vera, sonen, klasskamraten) förändras men inte 
Göran Sager-Larsson, likaså observerar han förändringar omkring sig, i 
tiden och i geografin. Även om gestaltningen av Göran Sager-Larsson 
präglas av förändring finns det i samtliga delar, men framför allt i den 
tredje delen, beskrivningar av Göran Sager-Larsson som pekar i en annan 
riktning, sådant som motsätter sig förändring och utveckling. Göran 
Sager-Larsson sitter snarare som ett minnesmärke på stranden, och som 
en punkt i tiden att mäta och kontrastera förändringar mot.   
 Göran Sager-Larsson är mera barn (än Vera) (E, 60). Det finns andra 
exempel i trilogin på hur gestaltningen av Göran Sager-Larsson inte följer 
ett kronologiskt mönster för åldrande. I Korta och långa kapitel står det om 
Göran Sager-Larssons ungdomlighet, att när Göran Sager-Larsson var 
ung såg han barnslig ut men ”nu inkasserar han i gengäld en kvar-
dröjande ungdomlighet” (K, 38).   
 Hur ser sammanfattningsvis gestaltningen av Göran Sager-Larsson ut 
i trilogin? Det finns ett skelett av data om ålder, familj, sysselsättning, 
men detta skelett förändras i varje del. Sätten att förmedla information 
om Göran Sager-Larsson förändras beroende på vilken funktion han har 
och det i sin tur hänger samman med den tidsmässighet som dominerar 
framställningen. I och med att tiderna förändras, så förändras gestalt-
ningen av Göran Sager-Larsson. Jag skulle inte vilja säga att informatio-
nen byggs på automatiskt för varje del utan att den är beroende av vilken 
roll Göran Sager-Larsson har och den tid som han är placerad i. När jag 
frilägger hur gestaltningen av Göran Sager-Larsson ser ut i respektive 
roman och hur den förändras, visar det sig att det snarare handlar om 
flera gestaltningar av Göran Sager-Larsson än om en sammanhållen 
gestaltning från Värme till En simtur i sundet. Med det menar jag att trots 
att Göran Sager-Larsson återkommer i tre romaner och trots att han är 
äldre i den andra romanen än vad han är i den första, så bryts kontinuite-
ten genom Göran Sager-Larssons förändrade roll i respektive roman 
jämte att han befinner sig i en ny samtid. Jag undersöker också vad i 
romanerna som ger information eller kunskap om Göran Sager-Larsson 
och på vilket sätt denna framkommer. Sätten varierar i de tre delarna 
vilket stödjer tanken att det snarare handlar om gestaltningar av Göran 
Sager-Larsson än en enda gestaltning som löper genom tre romaner. 
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I Värme nyttjas den självframställande traditionen till att framställa Göran 
Sager-Larsson som både jag-kritisk och decentraliserad. Samtidigt som 
Värme innehåller självframställningsmönster som tillbakablickande, 
barndomsiakttagelser, en viss minneskronologi som riktas framåt, så är 
Värme också ett alternativ till stereotypen om barndomen som paradis, 
sedan förfall och slutligen upprättelse i minnet och berättelsen. Vad vi får 
i Värme är antydningar om en berättelse om en barndom och tillika 
antydningar om ett jag som heter Göran Sager-Larsson. Värme är inte i 
linje med 1970-talets bekännelsegenre en jag-roman med en enda berät-
tare som värjer sig mot irriterande genmälen. Horace Engdahl menar i 
sin recension av Värme att det finns ”en outtalad ironisk referens i 
’Värme´ till dagens bekännelsegenre”.219  Det som Engdahl betecknar 
som ”ironisk referens” ser jag som framställningens ”både-och”-läge, att 
det finns självframställningsmönster i romanen men dessa mönster kom-
pliceras, problematiseras och lämnas inte orubbade. Jag ska vidare-
utveckla det i det följande. 

Värme handlar till stor del om Göran Sager-Larssons försök att rekon-
struera nyårsaftonen 1947, som han egentligen inte kommer ihåg utan 
det som finns kvar i minnet är endast några enstaka detaljer. Just denna 
beskrivning, menar jag, är en del av den tidsanda eller tidskontext som 
Göran Sager-Larsson är placerad i. Därför finns självframställnings-
mönstren och därför finns de kronologiska brotten som invändningar 
mot hur minnet används för att framställa och förklara ett liv. Horace 
Engdahl menar att Värme ”avstår demonstrativt från den protestantiska 
självbiografins och jagromanens utvecklingsperspektiv, där dagarna får 
mening genom att de leder mot framtida mål. (’Stadier på livets väg´, 
’personlighetens växt´ etc.)”.220 Jaget i Värme, Göran Sager-Larsson, är en 
utgångspunkt för tidsutsägelser snarare än en plats för identitet. Positio-
nen för utsägelse ändras för varje del av trilogin liksom tidsandan.  

Vad kan man säga om trilogin som gestaltning av ett livslopp? Kan 
man säga att Värme handlar om barndom/ungdom, Korta och långa kapitel 
om medelålder och En simtur i sundet om att vara gammal? Litteratur-
gerontologerna Rooke och Waxman har båda beskrivit typiska inslag i 
romaner som handlar om åldrande. En central utgångspunkt är åldrande 

                                                             
219 Engdahl 1980-11-21. 
220 Engdahl 1980-11-21. 
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som en frigörelseprocess, likaså åldrande som livets fullbordan och av-
slutning. Både Rooke och Waxman har myntat varsitt genrebegrepp för 
skönlitteratur om åldrande: Vollendungsroman respektive Reifungs-
roman.221 Det mest typiska för en roman om åldrande är den äldre huvud-
personens fulländning och mognad. Jag har inte som mål att avgöra om i 
första hand En simtur i sundet passar in i Rookes och Waxmans genre-
beskrivningar. Däremot tycker jag att det är värt att notera att till typiska 
drag i dessa genrer hör åldrande som en utvecklingsfas och en, som 
Waxman uttrycker det, ”rite of passage into senescence thematically as a 
ripening process”.222  

Jag skulle vilja säga att åldrande i trilogin handlar om förändring i 
förhållande till tidsanda eller tidsepok, snarare än utveckling på en indi-
viduell nivå. Göran Sager-Larsson förändras från att existera mer i egen 
rätt i Värme där minnen av barn- och ungdomstid gestaltas. Han är den 
som kommenterar tidens tendenser, sina generationskamraters sätt att 
framställa sina minnen på och är den som betraktar barndomsvännen i 
smyg på tåg, i affär och sedan på kafét. I Korta och långa kapitel är det 
istället Göran Sager-Larsson som betraktas och studeras av omgivningen. 
På sin höjd är han del av en tillvaro som liknas vid en rondell där männi-
skor möts tillfälligtvis, och hans bekantskaper, Heidi och Bengt, är mer 
grundade på gemensamma tillfälligheter än något annat. Slutligen i En 
simtur i sundet är Göran Sager-Larsson inte en i mängden utan en täm-
ligen ensam figur på en strand. Han sitter på den skånska stranden och 
försöker låta bli att se konturerna av Öresundsbron. Göran Sager-Larsson 
är som ett landmärke eller ett minnesmärke över den föränderlighet som 
hans tankeströmmar vittnar om. Borta i horisonten simmar sambon 
medan han sitter på stranden ensam med tankar och minnen.  

Jag har satt fokus på de aspekter av romaner som brukar framhållas i 
litteraturgerontologi. Att lära känna den litterära huvudpersonen innebär 
att man som läsare bryr sig om huvudpersonen och vad den upplever 
och erfar, menar Zoe Brennan i The Older Woman in Recent Fiction (2005). 

                                                             
221 Barbara Frey Waxman menar att Reifungsroman är en genre med romaner skrivna av 
kvinnor och hon utgår från att kvinnor skriver om kvinnor (eftersom ingen annan gör det). 
Det betyder att romanerna i Combüchens trilogi är så att säga diskvalificerade från en 
åldrandeanalys om man har som utgångspunkt de kriterier som definierar en 
Reifungsromane. Waxman 1990, 12. 
222 Waxman 1990, 16. 
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”As the text progresses, the reader learns that the protagonists´ anger and 
irritation comes from a variety of sources”.223 Vikten av att läsaren lär sig 
om äldre och åldrande återkommer i Brennans analyser, och i diskussio-
nen av Margret Laurences The Stone Angel väcker huvudpersonen 
”empathy […] from the reader”.224  

Ett förväntat resultat skulle kunna vara att Göran Sager-Larsson med 
sina tre olika åldrar i respektive roman är en gestaltning av erfarenheten 
av individuellt åldrande som följer ett kronologiskt utvecklingsmönster. 
Emellertid leder analysen av gestaltningarna av Göran Sager-Larsson till 
att dennes åldrande snarare är en föränderlighet i ett större tidsmässigt 
hänseende än som ett uttryck för individuell kronologi. Gestaltningen av 
Göran Sager-Larsson håller sig dock inte inom den litteraturgeronto-
logiska formen för förmedling av åldrande som en individuell erfarenhet. 
Både individ och erfarenhet problematiseras vilket blir tydligt när själv-
framställningsmönster lyfts fram. Åldrande som en erfarenhet gestaltad 
utifrån kronologiska mönster visar sig i min analys inte innehålla kopp-
lingen mellan linjäritet och utveckling.  

Vilka är trilogins bidrag till en diskussion om litteraturanalyser av 
åldrande fokuserade på huvudperson och kronologiska tidsmönster? I 
Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet finns en återkom-
mande huvudperson som har blivit äldre för varje del. Resultatet av min 
analys är att Göran Sager-Larsson inte är en gestaltning av erfarenheten 
av individuellt åldrande som följer ett kronologiskt utvecklingsmönster. 
Åldrande är i trilogin effekten av olika tideräkningar. Göran Sager-
Larssons åldrar är ett sätt att mäta tiden på, och det är det sättet som 
åldrande brukar gestaltas på.  

År läggs till år och resultatet blir så småningom det faktum att man 
har åldrats, men i Combüchens tre romaner finns även andra sätt att 
räkna tiden. Göran Sager-Larssons tillbakablickar exempelvis är i lika 
stor utsträckning del av hans individuella tideräkning som av den 
rådande tidsandan. De olika sätten att räkna tid bildar vidare en väv eller 
ett temporalt sammanhang. Sammantaget synliggör de tidsmässiga 
förbindelserna i väven förändringar men inte en kronologiskt 
determinerad utveckling.  

                                                             
223 Zoe Brennan: The Older Woman in Recent Fiction, Jefferson, N.C 2005, 50. 
224 Brennan 2005, 59. 
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Trilogin bryter mot det mönster där åldrande är en individuell erfarenhet 
gestaltad utifrån kronologiska mönster. Göran Sager-Larsson är inte 
egentligen i trilogins centrum utan det är olika sätt att räkna tiden. Den 
individuella tideräkningen kompletteras och kontrasteras med andra i 
form av exempelvis de tre olika tidsandor som råder i respektive roman. 
De olika sätten att räkna tid visar sig också genom de olika 
gestaltningarna av Göran Sager-Larsson. Trots att Göran Sager-Larsson 
återkommer i tre romaner och har blivit drygt tjugo år äldre i En simtur i 
sundet jämfört med i Värme, så är detta en trilogi som problematiserar 
kronologiska mönster. 

Vad är det egentligen för fel på kronologi? Blaakilde visar i ”Löper 
tiden från Kronos?” kronologiseringens betydelse för föreställningar om 
åldrande. Hon spetsar till det genom att hävda att vi beräknar vårt liv 
och vår värld snarare än att vi berättar.225 Det betyder att ”kronologi-
seringen som fenomen styr kulturella uppfattningar av mänskligt liv och 
dess förlopp, styr livets indelningar”.226  

Kronologiseringens betydelse för litteraturanalyser av åldrande är 
ibland problematisk när fasta föreställningar eller litterära karaktäristika 
låses fast. Rookes och Waxmans identifiering av vad som är åldrande-
litteratur präglar fortfarande analyser även om deras genrebeteckningar 
inte har slagit igenom fullt ut. Med fokusering på huvudpersoner i 
romaner följer ett kronologiskt mönster som jag har diskuterat ovan. Min 
analys av romanerna i trilogin förstärker inte kronologi som ett utmär-
kande drag för åldrande, utan jag menar att analysen av Göran Sager 
Larsson i Sigrid Combüchens romaner visar att denne inte passar in i en 
kronologisk mall. 

                                                             
225 Blaakilde 2007, 26. 
226 Blaakilde 2007, 26. 
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Göran Sager-Larssons minne 
I det föregående kapitlet undersökte jag hur sambanden mellan gestalt-
ningar av huvudperson och åldrande ser ut. Jag kommer att i det följande 
analysera mönster i trilogin som har med tid att göra ur olika perspektiv och 
i synnerhet minne och ålder. Utifrån frågeställningen om vilka tidsmönster 
som finns i trilogin kommer kronologins betydelse att lyftas fram. Det inne-
bär att det är i synnerhet de tidsmönster som handlar om olika sätt att räkna 
tid som kommer att friläggas. En särskild uppmärksamhet kommer att 
ägnas hur förfluten tid gestaltas i trilogin, likaså kronologins betydelse för 
tideräkning. 

I presentationen av trilogin och författarskapet diskuterade jag det efter-
ord som finns i slutet av En simtur i sundet för att synliggöra trilogins olika 
tidsmönster. Med tidsmönster menar jag exempelvis de kronologiska kurs-
riktningar som medföljer i och med att romanerna ingår i en trilogi. Det 
finns exempelvis en inbördes ordning mellan romanerna som påverkar 
vilken ordningsföljd en läsare läser dem i. En annan kronologisk riktlinje är 
faktumet att Göran Sager-Larssons ålder stiger för varje roman (om man 
läser trilogin i kronologisk ordning). Både trilogins format och Göran Sager-
Larssons successiva åldrande bidrar till att stärka en kronologisk riktning.  

I detta kapitel kommer jag att diskutera minnesmönster, alltså avsnitt i 
trilogin som gestaltar minne. Inledningsvis kan man konstatera att även 
minnesgestaltningar har en förväntad kronologi såtillvida att det vanligtvis 
är något som sker i nutid i form av tillbakablickar. I Värme finns minnes-
mönster som överensstämmer med detta. Jag kommer i första hand disku-
tera minnesmönster i Värme utifrån life review-tematiken som har lyfts fram i 
litteraturanalyser av åldrande. I de följande två delarna av trilogin komplice-
ras minnesgestaltningarna som åskådliggörande av retrospektiva händelser 
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ytterligare. Analysen kommer att fokuseras på vilka olika tidslinjer som 
synliggörs i minnesmönstren och hur de är knutna till åldrande.  
 I denna del av avhandlingen kommer jag alltså att fortsätta en diskussion 
om kronologi men utifrån trilogins minnesmönster. Jag kommer i analy-
serna lyfta fram vissa delar av romanerna för närmare studium. Värme hand-
lar om Göran Sager-Larssons minnen, och i den inre monologen är Göran 
Sager-Larsson kritisk till hur minnet används på ett tillrättalagt sätt för att 
förklara hur saker ting till sist blev. Göran Sager-Larsson har också åsikter 
om sambanden mellan generation och utveckling, huruvida tidens fortgå-
ende verkligen är en garanti i sig för utveckling och framåtskridande.   

Göran Sager-Larssons minnen av barn- och ungdomstiden i Sundsvall 
och Malmö är som jag redan har tagit upp den huvudsakliga delen av hand-
lingen i Värme. Utgångspunkten för tillbakablickandet är romanens nutid 
där Göran Sager-Larsson väntar på samtalet från mamman och på att dygnet 
ska gå över till att bli Göran Sager-Larssons trettionionde födelsedag. Värme 
är en roman som pendlar mellan olika tidsplan. Den första hälften av Värme 
rör sig främst mellan Göran Sager-Larssons nutid och tiden i Sundsvall, och 
den andra delen mellan tonåren i Malmö och nutid. Men inom respektive 
tidsplan finns ytterligare tidsnivåer. Exempel på det är när Göran Sager-
Larsson i nutid tänker tillbaka på vad som har hänt tidigare samma dag. Ett 
annat exempel på flera tidsnivåer är när Göran Sager-Larsson som tonåring 
träffar en barndomskamrat och i romanens dåtid tänker tillbaka på en annan 
tidpunkt i en än mer avlägsen dåtid.  

Med dessa exempel vill jag understryka att de narrativa tillbakablickarna 
inte bara rör sig mellan två tidpunkter (nutid och dåtid), utan att krosvisa 
kronologiska förbindelser upprättas mellan flera olika då-tidpunkter och nu-
tidpunkter. I både Värme och En simtur i sundet finns minnen och minnet i 
förgrunden genom ett retrospektivt berättande och medvetandeströmmar, 
medan minne i Korta och långa kapitel handlar mer om samtid och samtidighet.
  En av utgångspunkterna för denna del av undersökningen är samspelet 
mellan minne och kronologi. Går det att blicka tillbaka utan att ordna 
minnen efter en kronologisk logik? Kronologi är ett sätt att organisera tid 
och händelser på. Men kronologi är sammankopplad med orsaksmässiga 
förbindelser som att man söker sig bakåt för att hitta orsakerna till varför det 
blev som blev. Ett kronologiskt tillbakablickande ska ofta resultera i en för-
klaring av hur företeelser uppstår eller hur något blir som det blir. Fram-
ställningar av ett tidsförlopp är också ofta kronologiska för att skilja det 



                    Kapitel 4 134    

 
 
 

 

viktiga från det oväsentliga, och för att dela in förloppet i olika faser.   
 Finns det andra hållpunkter för ett händelseförlopp än kronologiska? 
Analysen i detta kapitel av minnesmönster är inriktad på frågeställningar 
rörande samband mellan olika tidsindelningar i trilogin och hur kronologi 
påverkar samband mellan minne och erfarenhet. En annan utgångspunkt för 
undersökningen är kopplingen mellan nuet och det förflutna, och huruvida 
minne och åldrande sammanbinds med de olika tidsnivåerna nutid och 
dåtid i romanerna. Är minnesmönstren överhuvudtaget sammankopplade 
med gestaltningen av Göran Sager-Larsson? Är det Göran Sager-Larsson 
som minns i Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet?   
 Kapitlet är indelat i fem avsnitt, varav de två inledande har ett mer över-
gripande perspektiv och jag diskuterar hela trilogin, gör jämförelser mellan 
de olika delarna och tydliggör likheter och olikheter mellan romanerna. I de 
följande tre avsnitten lyfter jag fram specifika passager i trilogin för en när-
mare belysning. Tanken med dispositionen är en stegvis fokusering på det 
som jag vill diskutera. Jag inleder med att diskutera varför minne ofta sam-
mankopplas med åldrande i litteraturanalyser. 
 

Minnesanalyser i litteraturgerontologi 
Inledningsvis vill jag ge en bakgrund till den minnesanalys som jag utför i 
detta kapitel. Forskningen om minnet som kulturellt fenomen är bred, och 
det är ingen ny företeelse. Kopplingen mellan åldrande och minne i skön-
litteratur är inte heller ny. Anne M. Wyatt-Brown visar i sin översikt av litte-
raturgerontologiska inriktningar att i den inriktningen där livsberättelser är 
centrala är minnet en viktig del i berättelserna.227 I stor utsträckning är dessa 
undersökningar baserade på gerontologiska teorier rörande life review och 
självbiografier.228  

Life review är en term som introducerades 1963 av psykiatrikern Robert N. 
Butler i dennes artikel ”The Life Review – An Interpretation of Reminiscence 
in the Aged”. Butler utgår från att ett tillbakablickande som en form av 

                                                             
227 Anne M. Wyatt-Brown: ”Literary Gerontology Comes of Age”, i Handbook of the Humanities 
and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert Kastenbaum), New York 1992, 
341. 
228 Wyatt-Brown 1992, 341. John A. Kunz anger att Robert N. Butler myntade begreppet redan 
1955 men att det inte förekommer i publikation förrän 1963. John A. Kunz: ”The Life Story 
Matrix”, i Transformational reminiscence. Life story work, (eds. John A. Kunz & Florence Gray 
Soltys), New York 2007, 1. 
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livsgranskning är en naturlig process i åldrandet. Han använder sig av ett 
flertal litterära exempel från exempelvis Henry James´ och Somerset 
Maughams författarskap för att visa på förekomsten av life review, hur den 
kan ta sig uttryck och vad den kan leda till. Ett av de tydligaste exemplen på 
vad livsgranskning innebär finns i Ingmar Bergmans film Smultronstället 
(1957):229 

Envisioning and dreaming of his past and his death, the 
protagonist-physician realizes the nonaffectionate and 
withholding qualities of his life; as the feeling of love reenters 
his life, the doctor changes even as death hovers upon him.230 

Anledningen till att Smultronstället är ett bra exempel är att minnesprocessen 
leder till en positiv förändring av huvudpersonens syn på sitt liv. Livs-
granskningen leder här till en förändring, ett nytt synsätt som gör att 
huvudpersonen är tillfreds med sitt liv trots närmandet av döden. 

Jag har redan hunnit nämna detta begrepp flera gånger i avhandlingen. 
Vid detta tillfälle är jag främst ute efter att diskutera life review i förhållande 
till gestaltningar av förfluten tid och minne. Butler menar att minnet 
(reminiscence) är en viktig del av åldrandet. Det hjälper äldre att utvärdera 
sitt liv, uppnå avslutning och vishet. I Butlers artikel blandar han kliniska 
observationer med generella antaganden och litterära exempel. Det är 
viktigt att lyfta fram vissa antaganden som ligger till grund för life review. Ett 
sådant är Butlers strävan att skapa en motbild. Han menar att den dåva-
rande gerontologiska forskningen enbart tar fasta på svårigheterna i åldran-
det när det exempelvis handlar om att lära sig nya saker eller förändra sitt 
liv.231 Ett annat antagande är det som Butler kallar för ”the personal sense 
and meaning of the life cycle”, alltså att livets mening är tydligare syn-
liggjord i slutet av livet när cykeln nästan är fullbordad.232 

                                                             
229 I Smultronstället spelar Victor Sjöström en gammal medicinprofessor, Isak Borg, som kör 
genom Sverige till sin promovering med sin svärdottern i bilen. På väg till Lunds universitet 
konfronteras Isak Borg med sitt förflutna i form av drömmar, minnen och möten. I 
Nationalencyklopedin beskrivs filmen som ”en mycket vacker poetisk utforskning av en 
människas inre vid slutet av livscykeln”.  
2009-08-18 Nationalencyklopedin  
http://www.ne.se/smultronstället 
230 Robert N. Butler: ”The Life Review. An Interpretation of Reminiscence in the Aged”, 
Psychiatry nr 26 1963, 69. 
231 Butler 1963, 75. 
232 Butler 1963, 72. 
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Enligt Anne M. Wyatt-Brown har litteraturgerontologer som Kathleen 
Woodward ifrågasatt Butlers användande av skönlitteratur för att visa hur 
man kan skapa mening i livet genom att återuppleva det i fantasin.  

Gestaltningar av åldrande har tiden i centrum, menar Constance Rooke, i 
och med det retrospektiva berättandet och fokus på huvudpersonens 
minnen. Rooke kritiserar Simone de Beauvoirs påstående i La Vieillesse (1970, 
Ålderdomen, 1976) att det skulle vara fullständigt ointressant att läsa om en 
gammal huvudperson eftersom att det inte kan hända något spännande eller 
intressant om en huvudperson är gammal.233 Det finns ingen dramatik eller 
spänning i en handling och ett händelseförlopp centrerat kring en litterär 
karaktär som är gammal. Det antagandet är draget utifrån en allmängiltig 
syn på åldrandet som en händelselös slutfas som i stort sett bara innehåller 
väntan på döden. Rooke menar istället att det intressanta uppstår i och med 
att man utifrån en gammal huvudperson kan skapa illusionen av ett 
tillbakablickande på ett långt liv. Gestaltandet av en lång livsberättelse, för-
flutna erfarenheter och minnen ökar snarare än minskar värdet av framställ-
ningen. Det leder till en tillbakablickande-tematik i gestaltningar av 
åldrande som dessutom motiveras av en ”naturlig” logik när det gäller 
exempelvis tidshopp i berättarstrukturen. Om berättelsen rör sig mellan 
olika tidsplan så är det gestaltningen av minne som ger berättelsen dess 
logik.  

Constance Rooke har påpekat att life review är ett av de vanligaste teman i 
de romaner som hon kategoriserar som vollendungromaner, och att detta 
tema även påverkar romanens struktur. Hon förklarar det med att huvud-
personen är placerad i nutid ”and then through memory the character is 
transported into past time”.234 Minnet gör det möjligt att i berättelsen för-
klara det förflutnas närvaro i nuet, och ger som sagt en förklaring och en 
logik till de olika tidsplanen.  

Det finns dock andra förklaringar till att romaner med en äldre huvud-
person innehåller minnesgestaltningar och berättas i imperfekt, och det är 
inflytandet från självframställningar och genrer som självbiografier. Det som 
Rookes Vollendungsroman har gemensamt med många självbiografier är 
centralperspektivet. Innehållen i de romaner som Rooke analyserar är cent-

                                                             
233 Constance Rooke: ”Old Age in Contemporary Fiction. A New Paradigm of Hope”, i Handbook 
of the Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert Kastenbaum), 
New York 1992, 243. 
234 Rooke 1992, 253. 
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rerade kring en huvudperson, och analysen av vad romanerna handlar om 
utgår i stor utsträckning från huvudpersonen, så som jag framhöll i det före-
gående kapitlet.  

Minnesmönster i trilogin 

Det Göran Sager-Larsson minns är enskildheter eller detaljer. Hans tillbaka-
blickande tar sin början när han sitter på natten till sin trettionionde födelse-
dag och väntar på det årliga samtalet från modern. Göran Sager-Larsson 
tänker tillbaka på ett barndomsår i Sundsvall och en ungdomsperiod i 
Malmö. Jag-berättaren, Göran Sager-Larsson, är snart 39 år och sitter och 
rättar uppsatser samtidigt som han tänker tillbaka. Tidigare samma dag har 
han stött på en barndomskamrat från Sundsvall, Karin, som han inte har sett 
på trettio år.  

Minnesepisoderna handlar på samma gång om hur Göran Sager-Larsson 
ser på sin samtid och den efterkrigsgeneration som han tillhör, och om den 
egna uppväxttiden. Hans egen tid och privata upplevelser finns jämte större 
händelser och förändringar i tiden. Minnet av Sundsvall gestaltas både som 
en moderniserings- och utvecklingshistoria av en medelstor stad i Sverige 
och som Göran Sager-Larssons personliga minnen av en plats som han har 
bott på. Samtidigt som småstaden Sundsvall kontrasteras mot Malmö 
beskrivs en urban utveckling i respektive städer. Beskrivningarna av hur det 
var då får sin funktion som förfluten tid i och med kontrasten till hur det är 
nu. På så sätt upprättas en tidsspann mellan olika tider. Ett exempel på hur 
det var då är Göran Sager-Larssons minne av hur kamraternas fäder tar sig 
från jobbet på Kockums: 

Klockan fem, min minnesbild är gatan full av cyklar, män på 
damcyklar, herrcyklar, fäder som stillsamt trampar hemåt, tio i 
bredd och bekanta med varandra, nyss avtvagade över långa, 
rostfria hoar, dit kranvattnet hamrar fyra toner, halvskala. 
Styrstången lyder den vana handen, vars känsloytor förtvinat 
under alla sorters stötar, vibrationer, friktioner, temperaturer; 
huden är tjock och hård, handens känsel är numer – 
intellektuell.  
(Värme, 8f) 

Värme innehåller flera punktbelysta minnesbilder, som uppmärksammar 
detaljer ur en större helhet. Men i Värme finns också två episoder som

137 
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omgärdar minnesnedslagen; den ena är romanens ramhandling med Göran 
Sager-Larssons väntan på mammans telefonsamtal, och den andra är mötet 
mellan honom och barndomskamraten Karin. Innanför ramhandlingen finns 
Göran Sager-Larssons funderingar om minnet och dess funktion som klar-
görande förklaring till hur livet utvecklade sig. Göran Sager-Larsson argu-
menterar mot utslätandet och sammanfattandet som dessa minnesberättel-
ser ger upphov till, och till det som gör att man plötsligt flyttar sitt ”verkliga 
politiska uppvaknande femton-tjugo år tillbaka från 60-talets akademiska 
kvart” (V, 18). Men Göran Sager-Larsson tillstår att även han är präglad av 
system och sammanhang i sin uppväxt, men bara till hälften: 

Den andra hälften är präglad individuellt, i ett otal tillfällen där 
man hajar till och ser: Ödet på den vita söndagsvägen över 
skuggan. Ett otal märkeslösa detaljer. Förhistorien till en vuxen 
– substansen – är som ansiktet möjlig att klassificera grovt, och 
samtidigt helt unik. Så detta att minnas levande, det kommer 
av stämningar i medelåldern; det stämmer med konjunkturer 
av stagnation; det behövs för att man skall observera rörelser i 
stagnationen.  
(Värme, 19f) 

Göran Sager-Larsson vänder sig mot de stora förklaringssjoken som minnet 
ska åstadkomma. Som kontrast ser han ett otal ”märkeslösa detaljer” som 
enskilda och unika tidsuttryck i eller jämte de större tidsmässiga samman-
hangen. Den del av uppväxten som inte är formad av system och samman-
hang består av det individuella och unika som snarare tar sig uttryck i 
märkeslösa detaljer än hörande till de stora sammanhängande förklaring-
arna. Detaljer ur det förflutna som inte förklarar något specifikt eller som 
tillsynes saknar betydelse finns också i En simtur i sundet. Trilogin innehåller 
en mängd vardagliga detaljer som har betydelse men inte som förklarande 
minnesepisoder, utan som tidsutsnitt. Betydelse eller brist på betydelse är 
egentligen inte rätt formulerat utan i trilogin är betydelse en fråga om tid 
och vad som gestaltar tid i tillbakablickandet. Kanske är det ändå detaljerna 
som har störst relevans när det handlar om att se förändringar och ”rörelser 
i stagnationen”. De oklassificeringsbara detaljerna som en vit söndagsväg 
eller vardagliga samtal och möten är andra sätt att beskriva tidsflödet på. 
Det är även det att man minns otaliga tillfällen och inte enbart enstaka livs-
avgörande tillfällen. 
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I Korta och långa kapitel är inte det retrospektiva berättandet utgångspunkten 
så som i Värme. Det förflutna i form av tillbakablickar har inte lika stor bety-
delse i den andra delen, tvärtom så har flera kritiker benämnt Korta och långa 
kapitel samtidsroman. Jag menar dock att minne fortfarande finns kvar som 
en viktig del i framställningen, fastän ur ett annat perspektiv än det som jag 
hittills har belyst. I Korta och långa kapitel är fotografier, litteratur, sångtexter 
och brev gestaltade som minnen, vilket skiljer sig i väsentlig grad från de 
tillbakablickande berättelserna om Göran Sager-Larssons barndom i 
Sundsvall i Värme. Hur minne uppstår, bevaras och försvaras är mer i för-
grunden än kopplingen till förflutna erfarenheter, och på så vis är samtiden 
en tydligare utgångspunkt för minne och minnen.  

I Korta och långa kapitel finns ett avsnitt om en gammal mans fotografier. 
Göran Sager-Larssons granne, Heidi, jobbar vid sidan av studierna inom 
hemtjänsten. En av hennes klienter är Casimir och Heidi berättar vid ett 
tillfälle för sin pojkvän om honom och hans saker. Särskilt betonas skåpet 
och ”de viktiga fotografierna” som står på skåpet (K, 200): 

Ja, där står då hans mamma och hans pappa fotade, hon står 
och han sitter i en trädgård. Jag vet inte om det är 
ditretuscherat på ateljén, men där finns en kvist – eller en båge 
– med fruktblom i bildkanten. Det finns också en liten flicka 
med långa, ljusa flätor. Han säger att hon egentligen var 
rödhårig som mamman – pelirroja – men mamman ser mycket 
mörkare ut. Hon är avskuren utmed hjässan eftersom hon står 
högst i bilden. Alla ansikten är sådär döda som det brukar vara 
på sekelskiftesfotona, de fick ju hålla still och posera och 
nollställa sig. Mamman har en blommig klänning med korsett 
under. Man ser hur hon fått snöra och flytta upp ”saker” 
ovanför och ner nedanför för att gå i. Pappan har väst och 
stärkkrage, fast han har upprullade skjortärmar till. Han har 
flickan i knät. Det som jag lägger mest märke till är maten och 
flaskorna på bordet bakom dem. Jag vet inte varför det är så. 
Casimir och Raúl pratar om människorna på bilden. Jag tittar 
på maten. […]Den har evigt liv, eller tidlösheten, maten och 
katten, medan mänskorna ser förgängliga ut. De är dödliga. 
Eller redan döda. Det är de också.   
(Korta och långa kapitel, 200f) 

Citatet ovan handlar inte om Heidis minnen av sin barndom, och inte heller 
egentligen om Casimirs. Heidi tittar på Casimirs fotografier, och det hon ser 
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är döda människor som ser ut på det ena eller det andra sättet. Hon vet inte 
vilka de är eller hur de eventuellt är släkt med Casimir och varandra. För 
henne är det bara ett fotografi som Casimir har berättat för henne om, men 
det är inte hennes fotografi och det är inte hennes minnen gestaltade på 
fotografiet. När Heidi tittar på Casimirs fotografi är det som om det är hon 
som minns och inte Casimir. På så sätt kan man säga att minnena är separe-
rade från minnet. 

För analysen av trilogins minnesmönster är det inte oväsentligt att Göran 
Sager-Larsson i den andra delen inte är en lika tydlig huvudperson som i 
Värme, utan är snarare en av flera möjliga utgångspunkter för handlingen. 
Förstaden till Lund är lika mycket en utgångspunkt, likaså Heidi (Göran 
Sager-Larssons granne) som studerar juridik på universitetet och Bengt (som 
Göran Sager-Larsson en gång i tiden betraktade som lovande), vars tings-
rättsförhandling utgör flera kapitel i framställningen.   
 Korta och långa kapitel är en roman med flera parallella händelseförlopp. 
De parallella händelseförloppen leder till en upplevelse av samtidighet. Det 
beror på att den kronologiska oordningen bryter upp orsaksmässiga förbin-
delser där en händelse leder till en annan och därmed faller en linjär ord-
ningsföljd. Den kronologiska oordningen ordnas genom kapitelrubrikernas 
månadsangivelse, och det kapitel som handlar om händelser som utspelar 
sig i november kan föregå ett kapitel betitlat ”augusti”. Ett exempel på detta 
är kapitlet ”Heidi får en ring, gör första besök hos sina skyddslingar och 
ordnar en middagsbjudning (november-augusti-november)” (K, 114). Kronolo-
giskt så är ordningen den omvända: först träffar Heidi Casimir och profes-
sorskan som hon ska ta hand om i sitt extraarbete inom hemtjänsten, sedan 
ordnar Heidi och pojkvännen en middagsbjudning hemma hos professors-
kan och sist kommer händelsen då Heidi får en ring av professorskan som 
tack för besväret med middagsbjudningen.   
 Det är fullt möjligt att förstå vad detta kapitel handlar om även om ord-
ningen är omkastad. Om inte ordningen är viktig överhuvudtaget skulle den 
ju inte behöva markeras i rubriken, så vad är det som kommer fram med en 
kronologisk oordning? En möjlig slutsats är att den kalendariska ordningen 
är underordnad andra. Det väsentliga är inte när något inträffar utan vad 
eller hur. När tidpunkter och kronologi degraderas som de gör i Korta och 
långa kapitel till en parentetisk referens stiger andra saker fram. Det är det 
ena, och det andra är att händelseförlopp får andra hållpunkter än just tid-
punkter.  
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Med den kronologiska ordningen satt ur spel blir andra ordningar synliga 
och den kronologiska ordningens orsak-och-verkan-mall förlorar sin roll 
som förklaringsmodell. Att händelseförloppen i romanen har en kronologisk 
hållpunkt samtidigt som dessa stuvas om i en kronologisk oordning är också 
en följd av att Göran Sager-Larsson ännu tydligare än i Värme inte är i cent-
rum, istället är tidsmässiga kopplingar i fokus. Effekten blir att händelse-
förloppen snarare löper sida vid sida än att de styrs av en ordning grundad 
på en kronologisk ordningsföljd. Förbindelser mellan tillsynes oförenliga 
tidpunkter förenas men utan den kronologiska orsaksföljden.   
 Korta och långa kapitel består även av fragment av tangosångtexter, den 
ena halvan av ett telefonsamtal och en ”avsidesreplik från författaren” (K, 38). 
Dessa instick bidrar också till att flödet i händelseförloppen bryts upp och 
stannar till för ett ögonblick. Exempel på det är när Heidi berättar för sin 
pojkvän om Casimirs skåp med olika minnessaker i (K, 198).  Heidi säger till 
sin pojkvän att hon ska låna hem några av Casimirs tangoskivor för att han 
ska förstå energin i musiken. Hon har också en bok om tango hemma och 
hon läser högt för honom (K, 204). Därefter följer flera kursiverade stycken 
som framstår som utdrag ur den nämnda tangoboken. Utdragen bildar en 
egen text i texten samtidigt som det som utspelar sig mellan Heidi och 
hennes pojkvän hamnar bredvid eller ställs åt sidan.   
Gestaltningen av Göran Sager-Larsson är annorlunda på flera punkter 
jämfört med Värme. Exempelvis är han inte längre en jag-berättare utan är på 
samma sätt som Heidi, Bengt med flera återgiven i tredje person. Som jag 
nämnde tidigare är det en följd av att tidsmönster snarare än en specifik 
huvudperson är i centrum. Detta kommenteras i avsidesrepliken i Korta och 
långa kapitel med att Göran Sager-Larsson inte längre är huvudperson utan 
att samtiden är det (K, 38f).   
 Sätten att räkna tid utvecklas till ett ämne även i Korta och långa kapitel. 
Göran Sager-Larssons åsikter om minnets betydelse för hur man i sin medel-
ålder framställer sig själv i form av memoarer eller bekännelselitteratur är en 
stor del av handlingen i Värme. Men i Korta och långa kapitel är det snarare 
genom Bengt Noréns tingsrättsförhandling och Casimirs gamla fotografier 
och andra minnessaker som diskussionen om minnets betydelse fortsätter. I 
Värme är minne och tillbakablickande själva ämnet, medan nuet och sam-
tidighet är de mest framträdande tidsmönstren i Korta och långa kapitel. Det 
innebär exempelvis att diskussionen om minne riktas mot dess förankring i 
nuet.   



                    Kapitel 4 142    

 
 
 

 

En simtur i sundet utspelar sig egentligen bara under en enda septemberdag i 
Sydsverige 1999. Göran Sager-Larsson och hans sambo befinner sig på 
stranden i Skanör. Det är Göran Sager-Larssons inre monologer som domi-
nerar handlingen i En simtur i sundet och de avbryts bara vid några enstaka 
tillfällen när Göran Sager-Larsson av en eller annan anledning blir medveten 
om sin omgivning. Illusionen av Göran Sager-Larssons associativa flöde av 
tankar och minnen resulterar i att En simtur i sundet jämfört med Värme 
saknar en kronologisk ordning. Eftersom exempelvis Constance Rooke har 
framhållit minnets funktion att bidra till framställningars tidsmässiga ord-
ning vill jag istället understryka hur minnesgestaltningar i En simtur i sundet 
snarare bidrar till en oordning. Göran Sager-Larssons medvetandeströmmar 
är som tankelandskap eller minneslandskap. Det retrospektiva berättandet 
är tillsynes i fullständig frihet utan begränsningen att förklara eller struktu-
rera ett liv av händelser.   

Göran Sager-Larssons funderingar tar stickspår och följer associations-
flödets logik. Tankestråk och dialogfragment är inskjutna i parenteser i 
framställningen och andra fragment ser ut som infogade dikter. Framställ-
ningens kontinuitet bryts på detta sätt, och istället synliggörs en oregel-
bundenhet eller brist på samband. Som jag har nämnt utspelar sig det mesta 
i En simtur i sundet i Göran Sager-Larssons tankar.  Han tänker tillbaka på 
möten med människor och på samtal som han har haft. Ett sådant tillfälle är 
när Göran Sager-Larsson tänker på ett möte med Veras dotter Iris och 
dennes fästman Carsten (E, 221). 

 
 
   […]Alla är trevliga mot varandra och Göran och   
Vera är äldsta generation   
trots att de inte har någon ordning i sina liv. 
Precis som de unga går de hem och klarar av det omedelbara 
           allteftersom det kommer in. 
         Inga vismansröjningar som ordnar 

    och förklarar bakgrunden till allt som händer och 
framtiden. Inte visa, 

inte vetande som vi i denna ände 
skall vara utan 

snabbar på med lösa tåtar 
som alla. 
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   Ingen ”kontinuitet”, varför neka sig 
nuet, som är det enda 

varaktiga? 
(En simtur i sundet, 221f) 

 
I mötet med den yngre generationen är det inte olikheterna som slår Göran 
Sager-Larsson. Inte är Veras och Göran Sager-Larssons liv annorlunda fastän 
de är äldst, och inte är de heller klokare eller mer organiserade än det yngre 
paret fastän Vera och Göran är äldre och har levt längre. Att höra till den 
äldsta generationen innebär inte heller att de nödvändigtvis lever ett mer 
ordnat liv, har ordning och reda på livspusslet eller hittat svaren på livsfrå-
gorna. Jag menar att citatet är ett exempel på hur föreställningar kopplade 
till åldrande ifrågasätts i trilogin. Det som kommer fram ur citatet ovan är 
att en person som Göran Sager-Larsson, som är i 60-årsåldern, inte nödvän-
digtvis ser att åldrandet skulle vara följden eller resultatet av en utveckling 
eller en kontinuitet som leder fram till den punkt där han befinner sig.  

Minnesmönstren i trilogin ser olika ut i de tre romanerna och jag kommer 
att mer i detalj komma in på skillnader och likheter mellan romanerna. Sam-
manfattningsvis är minnesmönstren ett åskådliggörande av sätt att räkna 
tiden.  
 

Att åldras i otakt med tiden 
Göran Sager-Larsson säger om sig själv i Värme att han är ”konservativ och 
sårbar, sjåpig för ingrepp i [s]ina rutiner” (V, 222), även när han har fått det 
som han har önskat sig som husdjur, barn eller tv. Förändringarna får 
honom att känna sig hemlös. Han minns när tv:n kom in i hans och hans 
mammas liv på 50-talet: 

 Men jag gick in, och såg en man lägga igen en stor 
verktygslåda av plåt och en reservdelslåda av trä full av i 
huvudsak rör och säkringar. Han såg tillfreds ut och det var 
kanske inte så konstigt, med tanke på att han fick jultomtes 
mottagande i snart sagt varje familj. Pionjär i Sverige kom han, 
kom han med denna apparat som innebär nöje varenda kväll, 
samtalsämne varenda dag och en känsla av att äntligen vara 
närvarande i tiden, för alla.   
(Värme, 222) 
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Detta minne ur Göran Sager-Larssons barndom handlar om hur tiden för-
ändras och blir nu-baserad, närvaro-präglad och gemensam. Men också om 
hur olika tidsskalor finns närvarande samtidigt och inte alltid kan skiljas ut 
som ”individuell” och ”kollektiv”. Göran Sager-Larssons oförmåga att finna 
sig till rätta med förändringar i tiden återkommer i samtliga romaner. På 
olika sätt är han i ofas med sin generation, med tidens tempo eller värjer sig 
mot förväntningar på honom som ställs för att han är man, har en viss ålder, 
är far eller författare. Denna brist på synkronisering med omvärlden gör 
gestaltningen av Göran Sager-Larsson tidsmässig. Slutligen är det denna 
brist på synkronisering med omgivningen som ger effekten av åldrande.  

Trilogin innehåller försök att fånga föränderlighet och samtid. Minnet är 
en av de mätpunkter som används i trilogin, inte bara för att skapa illusio-
nen av Göran Sager-Larssons åldrande, utan för att synliggöra en större 
föränderlighet i tid och rum, försöket att gå i takt med livet.235  

De tre huvudpersonerna Göran, Bengt och Heidi i Korta och långa kapitel 
korsar varandras vägar på olika sätt. Göran är i affären samtidigt som Bengt 
börjar bli för närgången mot Heidi i kassakön, men samtidigheten i Korta och 
långa kapitel är också utan möten, och mer som en form av händelseordning 
där inget kommer före det andra utan sker simultant: 

När Göran Sager-Larsson flyger söderut över den månvattenfläckade 
kartan av Sverige, drar han ett atmosfäriskt flimmer över TV-skärmen 
i dagrummet på den öppna fångvårdsanstalten Nedansjö i nordöstra 
Skåne, där Bengt Norén just tittar på en tävling i bibelkunskap och 
tar sig för pannan när en farbror och en tjej i ena laget inte vet var 
namnet Israel först figurerar i Gamla Testamentet. […] Han har 
samma dag postat ett åttasidigt brev till sin omaka fästmö Katrin 
Furander, förste byråsekreterare på socialbyråns äldrevårdsenhet. I 
rondellen gör hon snart en kort svängom med Heidi, och Göran skall 
förbindligt – dock utan att stanna – heja på Bengt Norén, som han en 
gång trodde var lovande.   
(Korta och långa kapitel, 40) 

                                                             
235 Steve Sem-Sandberg skriver i recensionen av En simtur i sundet att Sigrid Combüchen vill 
mer än att påstå och avbilda, och det skulle vara att ”gå i takt med livet medan det levs, att 
hålla fast i den förbiilande detaljen i just det ögonblick då den låter sig iakttas”. Steve Sem-
Sandberg: ”Grip dagen och vandra ut i Sundet” [rec. av En simtur i sundet], Dagens Nyheter 2003-
09-24. 
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Denna mosaik av skeenden ger effekten av att det som beskrivs sker simul-
tant. Det simultana är ett annat sätt att gestalta skeenden i tid på utan den 
sortering som kronologisk hierarkisering innebär. Vilken turordning skeen-
den har är kanske inte alltid möjlig att urskilja, utan saker och ting äger rum 
i bredd bredvid varandra istället för på en lång rad. Det ena leder inte alltid 
till det andra som en kedjereaktion, utan ibland sker saker jämte varandra 
och kan höra samman utan att leda till eller förklara varandra. Ett annat sätt 
att analysera citatet ovan skulle kunna vara att avsaknaden av tidsperspek-
tiv gör att de kausala kopplingarna mellan händelserna inte syns. Kanske 
finns det orsaksförbindelser som bara blir synliga efter hand som skulle 
kunna förklara hur Bengts brevskrivande hänger ihop med Katrins biltur i 
rondellen. Oavsett hur man ser på nuets kontra minnets betydelse i Korta och 
långa kapitel framkommer olika sätt att räkna tid.  

Romanen är inte heller i sin helhet uppbyggd som en kedja av samband, 
där den ena händelsen leder till den andra. Utifrån kapitelrubrikerna i Korta 
och långa kapitel kan man dra slutsatsen att handlingen utspelar sig mellan 
augusti och julafton. Framställningen är indelad i kapitel vars titlar inne-
håller en datering, exempelvis ”Casimirs svärdotter vill åt klenoderna 
(oktober)” (K, 51). Däremot kommer inte augusti-avsnitten först följda av det 
som sker i september och så vidare, utan en kronologisk oordning råder. Ett 
rimligt antagande är väl ändå att man som läsare ska uppfatta att det som 
sker mellan Casimir och svärdottern utspelar sig efter händelserna i ”avbrott 
för telefonsamtal (Heidi sladdrar med Kattis i augusti)” (K, 90). Eller hur ska 
man förstå bristen på synkronisering mellan kapitelordningen och månads-
angivelserna? En möjlig slutsats är att bristen på synkronisering synliggör 
olika sätt att räkna tiden: hur kapitel kan organiseras, händelser och i för-
längningen liv.   
 Ett annat exempel är kapitlet ”Heidi ringer förskräckt runt hemifrån 
Casimirs (november)” (K, 196) som föregås av ”Heidi gör ett kort besök på 
sommarön och måste segla i liten båt. (augusti)” (K, 179), och inte av händel-
ser som utspelar sig i oktober. För att spetsa till det något så blir effekten ett 
förhindrande av intention. Anledningen till att Göran Sager-Larsson flyger 
söderut är inte för att eventuellt kunna få syn på Bengt Noréns flimrande tv-
skärm eller åtminstone tv-antenn. När Bengt postar brevet träffar han inte 
Heidi och Göran som passerar samma plats ungefär samtidigt. Mötena sker i 
en intentionslös samtidighet. I Korta och långa kapitel finns inga djupare sam-
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band mellan olika händelser och inte heller någon förbindelse som är 
orsaksmässig. Händelserna har bara tidpunkten gemensamt.  

Leif Zern menade i recensionen av Korta och långa kapitel att det är en 
samtid som Sigrid Combüchen fångar in språkligt genom medvetande-
strömmar och ”detaljer, trivialiteter, vardagens boss och flarn”.236 Zerns 
avslutande sammanfattning är att det är genom det osorterade som sam-
tiden blir synlig. I sammanhanget med de övriga romanerna i trilogin är 
samtiden bara ett av de sätt som tid kan framställas på. Jag anser inte som 
Zern att det är samtiden i sig som är i fokus i Korta och långa kapitel utan 
samtiden som en tidsmässig aspekt bland andra så som exempelvis minne 
eller åldrande.  

En annan kritiker, Sven Hansell, menar att motståndet mot kronologisk 
underordning är en sanningssträvan. Hansell ser Korta och långa kapitel som 
en polyfon roman, där sanningen inte ”kan fångas med ett språk, enbart i 
skärningspunkten av flera korsande perspektiv”.237 Det polyfona i motsats 
till det singulativa saknar en dominerande röst eller ett dominerade syfte. 
Även detta ser jag som ett förhållningssätt till tid. Enhetlighet kan också 
vara en tidsmässig aspekt men i Korta och långa kapitel råder inte en tidsmäs-
sig enhetlighet. Även samtidigheten är polyfon i och med att det ena gränsar 
till det andra, nu och då samtidigt bredvid varandra.  

Vi måste dock påminna oss om att samtidighet i en litterär framställning 
är en illusion och en effekt av berättarteknik. Vi läser inte om Göran Sager-
Larssons flygtur exakt samtidigt som vi läser om Bengt Noréns tv-tittande. 
Men den litterära effekten av det simultana i tid och rum är ett sätt att befria 
berättelsen från kronologisk ordning.238 Mellan händelserna bildas istället 
teleskopiska förbindelser och en samtidighet i tid och rum. På flygresan från 
särbon Vera i Stockholm ser Göran Sager-Larsson världen från ovan, och 
med avståndet allt det som sker samtidigt: 

Uppifrån ser man bandet av billyktor löpa som kullager där 
vägen bryter skogen. En del öar ritar sin strandkontur med 
mörkgula dimlyktor. Marinorna är fortfarande upplysta. 

                                                             
236 Leif Zern: ”I Lund just nu. Sigrid Combüchen samlar det knappt sedda” [rec. av Korta och 
långa kapitel], Dagens Nyheter 1992-09-21. 
237 Sven Hansell: ”En melankoli i dur. Sven Hansell dansar tango med Sigrid Combüchen” [rec. 
av Korta och långa kapitel], Expressen 1992-09-21. 
238 Gérard Genette: Narrative Discourse. An Essay in Method (translated by Jane E. Lewin), New 
York 1983, 85. 
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Stockholm spinner under planets svängar in på routen. Än 
mälarlandskap, än skärgårdshav. Allt färre riktpunkter nu […].  
(Korta och långa kapitel, 14) 

Med avståndet uppe i luften kan Göran Sager-Larsson se händelser på olika 
platser på samma gång. Med ett teleskopiskt avstånd försvinner tidsord-
ningen och istället ser händelserna ut att ligga bredvid varandra. Titeln på 
den andra delen kan förstås syfta på att romanen består av korta och långa 
kapitel, men också på olika typer av avstånd. Från flygplanet handlar det 
om de långa avstånden som gör att man ser mycket på en gång och samti-
digt. Skillnaderna suddas ut och likaså tidsskillnader. På nära håll i Korta och 
långa kapitel syns andra saker som närstudiet av förortstorget. Där är det inte 
Göran Sager-Larsson som på avstånd iakttar sin omgivning utan torget är en 
mötesplats för slumpmässiga möten och ett nedslag i vardagen.  

Torget återkommer i två kapitel efter varandra: ”geografisk bestämning 
(oktober)” och ”andra halvan av torget” (K, 83 resp. 95). Kapitlen handlar om 
olika människor som passerar torget eller som jobbar vid det: förskolebar-
nen som cyklar med sina mammor i släptåg på väg till dagis (K, 84), bloms-
terhandlerskan som puffar upp dörren till blomsteraffären (K, 84), kön till 
bankomaten med mannen som kamouflerar skammen med sitt tomma 
konto genom att länge stå kvar och läsa på utdraget (K, 85), filialchefen som 
anländer en timme för tidigt till biblioteket och som har fullt upp med att 
blåsa ballonger inför teatergruppens framträdande (K, 87) och så vidare. Vid 
vårdcentralen zoomas en av romanens huvudpersoner in, Heidi, med 
professorskan Lerby (K, 88f). Kapitlet ”geografisk bestämning (oktober)” 
inleds med konstaterandet att om ”platser som denna skrivs skir poesi” (K, 
83): 

Stadsrummets, det övergivna stadsrummets poesi. Den 
ogräsbevuxna rälsens. Fuktens under broarna dikt; cykelbanans 
under järnvägsviadukten. På betongen graffiti, inte skapande, 
utan sprungen ur ledan i en civilisation som är ihålig av löften. 
Eller – inga förklaringar. Att hänvisa till orsaken är lika 
storslaget som löftena i sig. Och smaklöst. Poetens ansikte må 
uttrycka anklagelsen. Dikten skall bära sig själv, i sin 
genomskinlighet alltgenomträngande, intetgällande. Inte sant. 
Inte sant?   
(Korta och långa kapitel, 83) 
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På nära håll, stående i ena hörnet av ett torg så ser man människors vardag-
liga bestyr och platsens mer permanenta besökare. Utan förklaringar rör 
livet på sig och en rad detaljer blir till en helhetsbild av torget. Torgets 
”Pizzeria Pompeiji” som lagts ner handlar både om svårigheter att få vin- 
och starkölsrättigheter, misslyckade försök till integration och svårigheter att 
driva affärsverksamhet, men mest om ett här och ett nu. Händelserna på 
torget är som tidsutsnitt uppdelade i en mängd detaljer. Jämfört med det 
långa avståndet i flygturen är detta närbilden av händelser på ett torg vid 
många tidpunkter som sammantaget blir till en samtidsbild och till en sam-
tidighetsbild.   
 En simtur i sundet utspelar sig enligt ”Efterord” i samma roman under en 
dag i september 1999. Jag har nämnt detta efterord vid flera tillfällen, och 
diskuterat efterordets funktion som en tidskarta över hela trilogin. I 
”Efterord” läggs trilogins olika tidsnät ut: det är tjugo år sedan Göran Sager-
Larsson dök upp för första gången, från ungdomens 50-tal till medelålderns 
70-tal har han åldrats, samma historia berättas under en tidsperiod om tjugo 
år för att åskådliggöra ”en föränderlig ’tidsanda´”. Inte bara den sista delen 
utan hela trilogin sätts här i ett temporalt sammanhang, och de olika delarna 
är föregående och kommande inom den helhet som trilogin bildar. De tre 
delarna är tre tidsmässiga utgångspunkter på den gemensamma kronolo-
giska linjen.   
 Trots att det är ett efterord som finns sist i En simtur i sundet finns en bras-
klapp angående händelserna i samma roman. Det gäller friheten att nämna 
händelser som ännu inte inträffat den 22 september 1999 som den under-
tecknade ”S.C” säger sig ta. Vad blir effekten av att å ena sidan ringa in ett 
specifikt kalendariskt datum, och å andra sidan tänja på ramarna så att hän-
delser som ännu inte har inträffat kan äga rum? Liksom i Korta och långa 
kapitel uppstår en brist på samstämmighet mellan olika tidsgestaltningar. I 
Korta och långa kapitel rör det sig om bristen på överensstämmelse mellan 
månadsangivelserna i kapitelrubrikerna och ordningen som händelserna 
återgavs i. En liknande typ av brist på samstämmighet uppstår när å ena 
sidan olika kronologiska hållpunkter ställs upp som sedan ruckas på eller 
ignoreras genom att ändra på vissa kronologiska förlopp. Att ta sig friheter 
att ”nämna händelser som ännu inte inträffat den 22 september 1999” är ett 
undergrävande av principen att berätta saker i kronologisk ordning. Det är 
en frihet som synliggör just olika sätt att tidsmässigt relatera till händelser. 
 Att åldras och att minnas är exempel på tidsmönster i trilogin som har 
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med en individuell upplevelse av tid att göra, och vidare med erfarenheter 
av tid. I Värme funderar Göran Sager-Larsson på tidens olika skepnader, 
alltså hur man upplever och uppfattar tiden. En kronologisk tidslinje i sidled 
är ett sätt men Göran Sager-Larsson funderar över om tiden inte har fler 
dimensioner egentligen. Det enda tillfället då Göran Sager-Larsson erfar 
tillvaron i fler dimensioner samtidigt är när han simmar. Begränsningen i 
upplevelsen ser han i det ”mangjorda”, det tolkningsbara som begränsar 
tillvaron till två dimensioner: 

 Men nu förstår jag i stället, att simma är den enda erfarenhet 
jag har av tre dimensioner, simma sakta, flyta, trampa vatten, 
dyka och känna den första naturlagen – balans mellan tryck och 
gravitation. Att träningssimma och tävlingssimma är 
tvådimensionellt som allt mangjort – flyta ovanpå från kant till 
kant. Allt mangjort är tvådimensionellt – alla kosmologier är 
ytscheman. I själva verket måste historien – där jag är en liten 
med- och motrörelse – vara minst tredimensionell, precis som 
vattenmassor balansera i djupled och sidled, oändligt varierat, 
samtidigt. Men historien som människor skapar och tolkar den 
är en yta, ett krisskross av linjer på den yta som intellektet 
förstår av en rymd. Så är det, att vi lever i minst tre 
dimensioner, men förstår högst två. Och vår tillvaro tolkas i två, 
och därför blir det inga lösningar.   
(Värme, 279) 

Den kronologiska osamstämmigheten som återkommer i de tre romanerna 
åstadkommer just det som Göran Sager-Larsson menar är ”ett krisskross av 
linjer”. Istället för att se tiden i ett framåt- och bakåtgående finns det fler 
dimensioner som synliggörs genom fler sätt att räkna tiden. Detta menar jag 
är ett sätt att förhålla sig till tiden som har betydelse för analyser av åld-
rande. Att betrakta åldrande som ett tidsmässigt framåt- eller bakåtgående 
och som en utvecklingsfas som antingen är positiv eller negativ begränsar 
analyser av åldrande. 

Försöken att språkligt gestalta och synliggöra de dimensioner av tillva-
ron vi lever i är gemensamt för samtliga delar av trilogin. Citatet i Värme ger 
idén att tid kan tänkas som oändligt varierade rörelser som pågår samtidigt i 
olika riktningar. När Göran Sager-Larsson i En simtur i sundet sitter på 
stranden i Skanör och ser sig om är landskapet och byggnader i omgiv-
ningen präglade av framför allt tid. De olika sätten att räkna tid synliggör 
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tidens möjliga dimensioner och djup, och nyanserar synsättet på tiden som 
en raklinjig serie av händelser.  

Att hitta nya former för att tänka kring åldrande är en uppgift för 
litteraturanalyser. I litteraturgerontologi finns möjligheten att utveckla den 
humanistiska delen av gerontologisk forskning, och en del av detta är att 
ifrågasätta för givet tagna antaganden om åldrande. Simone de Beauvoir 
påpekar att ålderdomen inte nödvändigtvis är en slutfas i den mänskliga 
tillvaron.239 Man kan ju dö utan att ha blivit gammal. de Beauvoir menar 
också att åldern inverkar på vårt förhållande till tiden: ”allteftersom åren går 
krymper framtiden medan vårt förflutna blir allt tyngre”. I trilogin är åld-
rande ett sätt bland flera att mäta tid på. Göran Sager-Larssons åldrande i 
trilogin gestaltas som en individuell tideräkning som finns jämte andra. 
Erfarenheten av tiden eller av att ha levt en viss tid diskuteras av Göran 
Sager-Larsson i form av ett ifrågasättande från hans sida av exempelvis 
generationsbegreppet som något som med tiden automatiskt ackumulerar 
vishet och klokhet. Likaså är Göran Sager-Larssons minne en utgångspunkt 
för exempelvis frågor som rör det förflutnas betydelse och förankring i nuet. 
Det är det som jag i det följande kommer att undersöka närmare.  
 

Minnesflickan (Värme) 
Trilogin innehåller ett flertal punktbelysta minnesbilder och detaljer. 
Exempel på det är minnet av körsjungandet i En simtur i sundet och Göran 
Sager-Larsson femtio år senare blir generad över sättet han sjöng på och 
vidare minns en plisserad kjol på en flicka (E, 28), eller minnet av en tavla 
som kanske fanns i kyrkan som han övade i som 12-åring (E, 30). Det är 
exempel på enskildheter ur det förflutna som inte verkar ha någon särskild 
betydelse: 

Göran Sager-Larsson kompletterar bildminnet med ett inramat 
foto av Pius XII på ena kortväggen. Snett därunder en gipsstod 
av jungfru Maria, detalj av en Pietà, eller av en 
spädbarnsskulptur, men bara överdelen. Jesus är borttagen.  
(En simtur i sundet, 30) 

                                                             
239 Simone de Beauvoir: Ålderdomen (översättning av Eva Alexanderson), Stockholm 1976, 383. 
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I Värme finns också dessa tillsynes slumpvisa detaljer ur det förflutna: en fot 
som gnids mot ett bordsben, smutsfläckar eller färgen på mammans skid-
jacka. Men i Värme finns också en episod som omgärdar minnesnedslagen i 
Göran Sager-Larssons barndom: mötet mellan Göran Sager-Larsson och 
barndomskamraten Karin Eliasson. Jag kommer i detta avsnitt analysera 
detta möte, men också lyfta fram de tankar och funderingar som Göran 
Sager-Larsson har om minnets funktion i människans liv. 

I Värme finns som jag har nämnt tidigare Göran Sager-Larssons funder-
ingar kring generationer och typiska beteenden kopplade till ålder. Han ser 
omkring sig hur hans generationskamrater börjar redovisa sin historia i 
samklang med uppväxten på Söder och i Majorna, och hur de bygger system 
av minnena. Göran Sager-Larsson menar att kamraterna i hans ålder ser det 
”allmängiltiga och följdriktiga i varje ögonblick” (V, 18). Själv är han kritisk 
till generaliserade slutsatser av minnen från det förflutna som återger slut-
satser eller helheter. På sätt och vis är de generaliserande slutsatserna mot-
satsen till minnesdetaljerna som finns både i Värme och En simtur i sundet, 
och de resultat som dras av tillbakablickarna så som att modern aldrig gick 
och lade sig förrän alla sov, och såg till att alla hade täcken över sig och inte 
frös, för sådan ”var hon – mor” (V, 18). Göran Sager-Larssons minnen av sin 
egen mor är fyllda av obetydliga detaljer som också är motstridiga och 
inkonsekventa. Sammantaget bildar de inte en enhetlig och klargörande 
minnesbild av modern. De bildar inte den enhetliga och slutgiltiga versio-
nen av en mor, att just precis sådan var hon som Göran Sager-Larsson menar 
är den typ av minnen som generationskamraters har eller återger (V, 18f).  

I analysen av mötet mellan Göran Sager-Larsson och barndomsvännen 
kommer jag att titta närmare på kronologin i mötet, och likaså på samband 
mellan sorterandet eller utslätande av minnen och varför man blev den man 
blev. I bakgrunden till analysen finns Constance Rookes påpekande om 
betydelsen av life review i analyser av åldrande i skönlitteratur. Det innebär 
att handlingen i romanen följer ett visst tidsmönster med en huvudperson 
som är placerad i nutid ”and then through memory the character is trans-
ported into past time”.240 Minnet ger en konsekvens till de olika tidsplanen 
och bidrar till en kronologisk ordning. Jag är därför intresserad av att 
diskutera eventuella samband mellan minnenas kronologiska ordning och 
att en förhistoria automatiskt innehåller förklaringar till hur det senare blev. 

                                                             
240 Rooke 1992, 253. 
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Som jag ser det har det paralleller med synsättet på åldrande som en slutsats 
av ett levt liv, där så att säga förhistorien ska leda fram till eller mynna ut i 
ett åldrande. 

Göran Sager-Larsson talar med barndomsvännen Karin om svårigheten 
med att koppla samman minnet av en person med den person som sitter 
mitt emot en trettio år senare. Det som har föregått denna vuxenhet 
benämns inte barndom utan förhistoria: ”Förhistorien till en vuxen – substan-
sen – är som ansiktet möjlig att klassificera grovt, och samtidigt helt unik” 
(V, 19).   
 I detta avsnitt analyserar jag specifikt mötet i Värme mellan Göran Sager-
Larsson och hans barndomsvän från Sundsvall. Mötet mellan Karin 
Einarsson och Göran Sager-Larsson är egentligen tre möten som i sin tur är 
gestaltade nio gånger i Värme, lite beroende på hur man räknar. Det är inte 
förrän vid det tredje slumpmässiga sammanträffandet som Göran Sager-
Larsson kommer ihåg vem kvinnan är och vad hon heter. Men i romanen 
inleds gestaltningen av minnesmötet medan Göran Sager-Larsson väntar på 
samtalet från sin mamma på födelsedagsnatten. Det är då han ”återkallar 
minnet av en liten flicka, som [han] återsåg idag, trettio år äldre. Karin var det 
hon hette” (V, 31).   
 Mötena mellan Göran Sager-Larsson och Karin är förankrade i det nu 
som så slumpmässigt för dem samman exempelvis på tåget och i affären. 
Steg för steg går Göran Sager-Larsson från icke igenkännande till igenkän-
nande – men inte i första hand genom ett sökande bakåt i tiden utan som 
påstötningar här och nu. Göran Sager-Larssons försök att minnas, att ta sig 
igenom ”glömskans motstånd”, får honom plötsligt att lägga märke till för-
ändringar i stadsbilden, som har tillkommit gradvis utan att han har lagt 
märke till dem (V, 176). Jämte den egna tiden som har gått från barndom till 
vuxen ålder, så går också andra tider, vilka lämnar avtryck i stadsbilden: 

Mina försök att minnas, mina utflykter genom glömskans 
motstånd… de kommer mig plötsligt att lägga märke till 
förändringar i stadsbilden som har tillkommit så gradvis att jag 
inte har lagt märke till dem; som jag säkert har varit med om att 
önska fram under den period då ständiga hakar och hinder för 
den moderna strömlinjen var beklämmande, då det gamla och 
slitna var beklämmande! Här.  
(Värme, 176f) 
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När Göran Sager-Larsson försöker minnas vem Karin är och para ihop 
henne med episoder som han minns från skoltiden exempelvis, så lägger 
han alltså samtidigt märke till förändringar i omgivningen runt honom. 
Huskropparna har förändrats och gatubilden är förändrad med hus längre 
bort från gatorna, bepansrade fasader snarare än tegelröda och så vidare (V, 
178). Förändringarna i stadsbilden är inte bara förändringar på ytan, utan de 
påverkar människornas rytm, takt och tidsupplevelse:  

 En modern, välplanerad gatukorsning bjuder var och en att 
själv planera sin väg, i god tid, och sedan hålla fast vid de 
mönster som den visar sig följa. Förr gick ni fram till skiljet för 
att se er om innan ni bestämde er. Och blotta ögat fattade fler 
alternativa stråk än vad som i verkligheten fanns. Idag rycker er 
stund längre och längre bort från vägskälen – före vägskälen. 
Redan på långt håll ser ni era två, tre möjligheter och bör 
anpassa er till de rödgröna blinkningarna, så att ni kan glida 
igenom korsningen under väl avvägda former.   
(Värme, 177f) 

Efter det första konstaterandet att han såg Karin idag följer mötena uppde-
lade i olika etapper och mellan dessa påstötningar i nuet finns detaljer från 
barndomens Sundsvall. Karin-etapperna är inte ordnade i kronologisk ord-
ning utan det första avsnittet berättar om Karins första ord till Göran Sager-
Larsson: 

 Men varför skulle Karin säga sådär, de första orden på 
trettio år: – Jomen du är dig bestämt så lik. Men att du skulle 
veta vem jag var… och jag har ett så vanligt utseende så!   
(Värme, 46) 

Göran Sager-Larsson är inte alls nöjd med dessa inledande ord. Han tycker 
att de är de värsta tänkbara och låtsas inte ens om att han har hört dem. 
Igenkännandet kan omöjligtvis ha med likheten över tid att göra, nej, 
snarare att Karin har sett hans ”ovanliga namnkombination, på talongen 
efter en flygresa som fortfarande hängde kvar” på hans väska (V, 46).   
 De gamla kamraterna uppvisar olika synsätt på minnet där Karin tror på 
närvaro och hågkomst, medan Göran Sager-Larssons synsätt förutsätter 
glömska och sönderfall som en del av minnet. Namntalongen på väskan 
snarare än minnet är det som gör att Karin minns honom. Göran Sager-
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Larsson tror inte att Karin kommer ihåg honom för att han skulle vara sig lik 
efter trettio år. Nej, det finns en teknisk sida av minnet eller en uppsjö av 
hjälpmedel som möjliggör hågkomster. Snarare är namntalonger och andra 
hjälpmedel för minnet ständiga påminnelser om glömska och att minnet är 
en process i nuet.   
 Berättelsen om mötet med Karin är som jag har nämnt inte berättad i 
kronologisk ordning med det första mötet, som inleder Göran Sager-
Larssons minnesarbete, först för att sluta i resultatet och konstaterandet att 
det är Karin Eliasson, en barndomsvän från Sundsvall som han inte sett på 
trettio år. Istället är mötena uppsplittrade i kortare och längre sekvenser som 
återkommer med ojämna mellanrum i första hälften av romanen. Ordningen 
ser ut något komprimerat som följer.   
 Första gången hon nämns är när Göran Sager-Larsson på kvällen 
kommer att tänka på eftermiddagens möten med Karin (V, 31). Nästa gång 
är när Göran Sager-Larsson minns hennes första ord efter trettio år, och han 
frågar sig varför Karin skulle säga så. Följande gång får hon sin geografiska 
bestämning: 

Hon behövde sedan säga bara ett par ord på det där 
tillbakalutade språket för att jag skulle veta vem hon var – 
Sundsvall.   
(Värme, 134) 

Nästa etapp innehåller en större bit av deras samtal när de sitter bredvid 
varandra och fikar. Göran Sager-Larsson säger att efter så många år är man 
förmodligen rätt så ersatt till ”den lilla minnesflickan Karin”, som sitter som 
en ”förvirrad replik till [Göran Sager-Larssons] egen uppväxt och tidvis 
glömda medelålder” (V, 160). Nästa del av eftermiddagens möten med 
Karin är innan Göran Sager-Larsson har känt igen henne. De står och väntar 
på samma tåg bara några meter ifrån varandra ”utan att veta om varann” 
(V, 164). Göran Sager-Larsson ser hennes blåklintsblåa mössa men han ”ser 
inte henne själv”, eller uttryckt på ett annat sätt så ser han detaljer men inte 
helheten (V, 164). Sedan finns blickarna som möts i fönstret på tåget mellan 
Göran Sager-Larsson och Karin, som han ”ännu inte känner igen eller är 
medveten om” (V, 167f). Näst sista gången som denna eftermiddag nämns 
försöker han placera hennes ansikte på någon som har varit hans granne 
eller kamrat i folkskolan (V, 175). Han försöker minnas ansikten men 
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”kommer bara ihåg stillbilder som plötsligt rör sig en bit” (V, 175). Han 
minns en flicka i fjärde klass som hoppar bock, men det är Anita som han 
minns och inte alls Karin. Han letar i sitt minne efter andra flickor från gym-
nasietiden, från dansbanor och flickor som lät honom briljera (V, 176). Sista 
etappen med Karin är när de tillslut sitter bredvid varandra och fikar. Då är 
vi framme där det började med igenkännandet: 

– Vi känner visst varandra va, säger jag fort, snabbt utan 
eftertankens sats. Hon vänder på huvudet och fnissar litet. – 
Tänka sig att du skulle komma på det till slut. Den 
tillbakalutade rösten. – Du är förbaske mig Karin Eliasson. – 
Jodå. Fast jag trodde inte du skulle känna igen mig. Jag har ett 
så vanligt utseende.   
(Värme, 191) 

Allt har slutligen fallit på plats och minnesarbetet är över. Därmed avslutas 
också delen i Värme som handlar om minnen från barndomen och Sundsvall, 
och nästa halva av romanen tar vid. Trots denna uppdelning i tillsynes 
barndom och adolescens finns Göran Sager-Larssons kommentar: ”Efter 
barndomen kommer ungdomen – inte så automatiskt som växten och tiden 
låter påskina” (V, 192). Karin som är det mest sammanhängande minnet från 
Sundsvall har fått ringa in de mindre sammanhängande minnena eller 
detaljerna från barndomen. Delar och detaljer ur det förflutna ställs i Värme 
mot generaliserande slutsatser och helhetssammanfattningar – och frågan är 
om mötet eller mötena med Karin styrker det ena eller det andra synsättet. 

Mötets kronologi 

Den kompakta sammanställning av mötena mellan Göran Sager-Larsson och 
Karin som jag gör ovan visar att framställningen inte följer en kronologi som 
förklarar hur det ena mötet ledde till det andra och sedan slutligen till de 
förlösande orden på kafét. Första gången Karin nämns har mötena redan ägt 
rum och Göran Sager-Larsson summerar händelsen. Därefter kommer 
avsnittet där Karins uttalande om att han är sig lik utlöser funderingar över 
varför hon säger så: ”På senare år har jag fått för mig att man måste släta 
över skarvar i umgänget människor emellan” (V, 46). Göran Sager-Larsson 
försöker hitta spår mellan Karin som sitter framför honom idag och den lilla 
flickan som han kände i Sundsvall 1947. Förklaringen till att Göran Sager-
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Larsson minns henne har inte med likheter mellan då och nu att göra, utan 
snarare att han lyckas placera henne geografiskt.  

Avsnitten om Karin börjar med resultatet, att Göran Sager-Larsson har 
träffat en barndomskamrat och hur det kom sig att han slutligen mindes 
henne tack vare dialekten. Sedan följer delen innan han har identifierat 
henne, och själva minnesarbetet: prövandet av vem hon kan tänkas vara. 
Ordningen i romanen belyser snarare att minnet inte enbart handlar om 
samband mellan det förflutna (Karin 1947) och nuet (Karin 1979), utan även 
om olika samband i nuet.  

Den berättarstruktur som Constance Rooke menar blir följden av gestalt-
ningar av minnesarbete ser annorlunda ut i Värme. Ett exempel som brukar 
användas för att visa hur en äldre människas minnesarbete synliggörs i en 
roman är Margaret Laurences The Stone Angel (1964), och de två tidsplanen i 
den romanen. I romanens nutid finns huvudpersonen Hagar Shipley som 
tänker tillbaka i kronologisk ordning på barndom, ungdom, olika faser i det 
vuxna livet och så vidare. Den strukturen med nuet som bas och hopp bakåt 
i tiden möjliggörs tack vare att Hagar Shipley är gammal. På så vis blir ett 
helt livslopp synliggjort, menar Constance Rooke.241 Rooke menar att 
”memory is important because it gives the reader (and the character) access 
to the past, and because it is being shaped by the character in the present”.242 
Jag menar att minnesarbetet kan se ut på andra sätt och ändå tydliggöra 
tidsspann, åldrande och förändringar. Att Göran Sager-Larssons minnes-
arbete ser annorlunda ut än Hagar Shipleys i The Stone Angel kan inte enbart 
förklaras av att Göran Sager-Larsson är i 40-årsåldern och Hagar Shipley i 
90-årsåldern, utan snarare att det finns olika sätt att gestalta hur man minns. 

Så vad är det för ordning som formar gestaltningen av mötena mellan 
Göran Sager-Larsson och Karin Einarsson? I ”ett gytter av barntid” är Karin 
för Göran Sager-Larsson det enda ”riktigt sammanhängande minnet” av 
tiden i Sundsvall (V, 46, 134). Egentligen är det inte minnet av Karin som 
person som mötet med henne sätter igång. Det är inte minnen som aktiveras 
eller återkallas utan det är snarare minnet som process som sätts igång 
genom mötena med Karin. Göran Sager-Larsson tänker efteråt att det var 
ingen återförening utan ”mera en skjuts för minnet, för hennes minnen på 

                                                             
241Constance Rooke: ”Old Age in Contemporary Fiction. A New Paradigm of Hope”, i Handbook 
of the Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert Kastenbaum), 
New York 1992, 249. 
242 Rooke 1992, 253. 
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hennes håll, för mina på mitt” (V, 162). En gemensam upplevelse av det 
förflutna är det inte eftersom minnen är ”mer koncentriska än kongruenta – 
man känner inte helt igen sig själv, varandra, när man jämför” (V, 162). 

De slumpmässiga mötena aktiverar ett minnesarbete som i Värme 
gestaltas som episodiska påstötningar lite huller om buller. Detaljer och 
tillfälligheter är viktiga i minnesarbetet i romanen: 

Tillfälligheter gjorde att hon [Karin] vågade svara på mitt tilltal 
i eftermiddags. Några sammanträffanden som visar att tingens 
ordning inte är total. Att tiden inte är så obönhörligt rutad som 
vår livsstil, utan någon gång stannar upp, tar om, ordnar 
slumpar åt människor, visar att slumpar ingår i tingens 
ordning, vilken aldrig är så hård som den mänskliga[…].   
(Värme, 162f) 

Olika synsätt på förfluten tid 

Avsnitten om minnesflickan visar att tidens ordning inte är total utan att 
slump och tillfälligheter är en del av denna ordning. Tid gestaltad som 
minnesmöten i Värme visar också ett minnets kronologi som är slumpens 
och omtagandets, och exempel på det är gestaltningen av mötet mellan 
Karin och Göran Sager-Larsson. Mellan de båda finns ett tidsspann på olika 
plan, både i tiden det tar att upptäcka och minnas varandra samt tiden 
sedan de senast sågs som barn i Sundsvall. Mötet mellan dem innehåller ett 
flertal tidsaspekter så som minnesprocesser men också genom deras olika 
förhållningssätt, att Karin verkar minnas på en gång medan det tar ett längre 
tag för Göran Sager-Larsson. Han är inte heller riktigt i fas med Karin, och 
hon är lite smått förvånad över att han ändå till slut känner igen henne. 
Även på andra sätt synliggörs hur Karin och Göran Sager-Larsson har olika 
tidsuppfattningar. Ett exempel på detta är när Karin berättar om sitt föräld-
rahem och Göran Sager-Larsson minns att det alltid var så ombonat och 
luktade nybakade bullar hemma hos henne: 

– Det är likadant ännu, ja det är omtapetserat några gånger och 
litet nya möbler och färg-TV, ja då var det förstås ingen TV alls, 
men i stort sett… och bullarna bakar hon också, även om de 
inte går åt på samma sätt, förstås. Hon ler och skakar tillbaka 
håret. Bor de kvar på samma ställe?! (Bor människor så länge 
på en plats, står husen kvar så länge.)  
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– Ja tycker du inte att det är bra då?   
(Värme, 161) 

En sådan kontinuitet över tid förvånar Göran Sager-Larsson medan Karin 
ser det som en positiv självklarhet. De ser helt enkelt olika på tiden som går 
och likaså på minnet. Göran Sager-Larsson verkar fråga sig vad poängen är 
med att minnas om inget har förändrats. Borde inte minnena utgöra en 
grund för att tiden har gått och framför allt visa på förändringar? Constance 
Rooke har som ett kriterium för åldrandelitteratur att det ska finnas någon 
form av life review i romanen. Life review är en tillbakablickande granskning 
av det levda livet som ska resultera i att man får en kronologisk struktur på 
händelserna i ens liv och att meningen med det levda livet träder fram. 
Rooke menar att en roman som handlar om åldrande innehåller en gestalt-
ning av en huvudpersons livsgranskning. En förutsättning för livsgransk-
ningen är att minnen är framåtriktade och synliggör en utveckling. Rooke 
lyfter fram life review-tematiken som den viktigaste för Vollendungsroman 
”because it offers characters an opportunity for psychic growth even as they 
face death”.243 

Göran Sager-Larsson värjer sig mot Karins första formulering att han är 
sig precis lik. Det är en komplimang från hennes sida som han vägrar att ens 
höra (V, 46). Att inte förändras är att ha intagit ”vuxenhetens mer formfasta 
tillvaro” (V, 135). Han minns Karins hem och hon svarar att det visserligen 
är lite omgjort men i stort sett detsamma. Det är honom främmande att det 
skulle kunna vara detsamma efter så många år, att man kan bo kvar och 
förbli och han tvivlar på att ens byggnader kan vara kvar efter så lång tid och 
än mindre människor. –”Ja tycker du inte att det är bra då?” undrar Karin 
men det är inte en fråga om bra eller inte utan i Göran Sager-Larssons värld 
är det inte möjligt. Deras olika sätt att se på tid, minne och åldrande skulle 
kunna sammanfattas i förändring respektive bevarande.  

Mötet mellan Karin och Göran är ingen återförening av gemensamma 
minnen eller en vandring i ett förflutet och gemensamt upplevt landskap. 
Snarare är det olika sätt att förhålla sig till det förflutna som blir belyst i 
mötena mellan Göran Sager-Larsson och Karin Eliasson, och hon ”svirrar 

                                                             
243 Rooke citerad i Anne M. Wyatt-Brown: ”Literary Gerontology Comes of Age”, i Handbook of 
the Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert Kastenbaum), 
New York 1992, 342. 
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energiskt i andra änden av de perspektivtrådar som går ut från hennes 
vuxna jag” (V, 49).  

Sammanfattningsvis synliggör avsnitten med minnesflickan i Värme 
andra synsätt på minnen än som en summering av ett liv, och som resultatet 
av tidens prägling och en stegvis och tilltagande klarsyn. Karin Einarssons 
och Göran Sager-Larssons möten gestaltas i en bruten kronologi. Den kro-
nologiska oordningen bidrar till att belysa vägen fram snarare än resultatet, 
alltså själva minnesarbetets stegvisa framåtskridande i och med att han 
börjar träffa på Karin.  

I mötet mellan de två barndomskamraterna möts också olika synsätt på 
tid, minne och åldrande. I deras samtal visar sig som jag har lyft fram ovan 
olika sätt att se på tiden: det positiva eller det negativa med att tid inte 
automatiskt för med sig förändring och utveckling. Karin ser framför allt 
likheter genom åren som gått, och att det är lätt att känna igen Göran Sager-
Larsson trots att det har gått 30 år sedan de sågs senast för han inte har 
förändrats utan är sig lik. Men när ålder kommer på tal så intar de inte lika 
tydligt olika ståndpunkter utan blir mötet en provkarta på olika attityder till 
åldrande: 

– Efter så många år är man förmodligen rätt så ersatt, sade jag 
åt den lilla minnesflickan Karin, när hon satt bredvid mig idag, 
som en förvirrande replik till min egen uppväxt och tidvis 
glömda medelålder. – Ja, svarade hon. Att du ska säga det. 
Precis igår träffade jag faktiskt en annan… – hon kände ett 
räkskal på framtanden och försökte generat smussla bort det 
utan att vända sig från mig, och jag var tvungen att titta på, för 
att visa att peta med matrester är en bagatell, som inte skall 
hindra ett otvunget samtal – annan kompis, mera från 
ungdomen, då, ja tjuge kanske. Och jag tänkte jösses har man 
blive så gammal. Hon var en tant. Hade ben som var smalast 
vid fötterna och bara blev tjockare och tjockare, och så hade hon 
korta kjolar. Det är hemskt att säga så om henne, men jag säger 
det bara för att förklara.   
 – När jag ser på dig tänker jag: har jag inte blivit äldre… Det 
var egenartat behagligt att säga denna halvskrattande 
komplimang, som mottogs halvskrattande, och vilade i en halv 
– eller t o m tre fjärdedels uppriktighet. Karin lade fort 
svinnande sin hand om min underarm och skänkte tillbaka: – 
Men det är du inte heller. Du är så fin så…   
(Värme, 160) 
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Göran Sager-Larsson fortsätter inledningsvis i citatet ovan att se föränd-
ringar som det yttersta beviset på att tiden går. Karin hakar på sätt och vis 
på och berättar om en kompis vars ökade kroppsvikt är ett synligt bevis på 
att hon har blivit gammal. Kompisen ser ut som en tant.   
 För att provocera fram fasa och avsky för den kvinnliga kroppen använ-
der sig Margaret Laurence och Simone de Beauvoir av ett spegelmotiv.244 
Effekten blir att huvudpersonerna eller de omkring dem uppfattar och inser 
åldrandets konsekvenser. I citatet ovan skulle man kunna säga att Karin 
speglar sitt åldrande i kompisen och när hon betraktar denna som tant så 
inser hon själv hur gammal hon är. Göran Sager-Larssons replik kommer 
därför som en tröst för denna insikt. Spegelmotivet eller ”a mirror-gazing 
motif” är en del som Barbara Frey Waxman särskilt betonar när hon analyse-
rar romaner som hör till genren Reifungsroman. Waxman lyfter fram motivet 
i From the Hearth to the Open Road för att synliggöra föreställningar om och 
attityder till äldre kvinnor: 

The archetype of old age as hearthside retirement, indoor 
passivity, and deterioration appears, as does a mirror-gazing 
motif, in which the mirror reports old ages´s ravages, connect-
ing senescence with repellent images of old hags and crones.245 

I citatet ur Värme berättar Karin om ett möte som verkligen fick henne att 
inse att tiden har gått och att hon har åldrats. Det sker när hon betraktar en 
jämnårig kompis från förr och ser henne som tant. Då speglar hon sitt eget 
åldrande i den här kompisen som är gammal. Men det är också en händelse 
som ska kontrasteras med mötet med Göran Sager-Larsson: för han är ju sig 
lik. Detta bekräftas av Göran Sager-Larsson som ger Karin komplimangen: 
”När jag ser på dig tänker jag: har jag inte blivit äldre”.  

Förutom detta avsnitt intar dock Göran Sager-Larsson och minnesflickan 
motsatta positioner angående tiden som har gått och huruvida förändring är 
sammankopplat med detta eller inte, likaså huruvida minnet bekräftar 
likheter mellan det förflutna och nuet eller inte. Men när perspektivet på 
tiden vrids till att handla om åldrande så hjälps de åt att bekräfta att inget är 
förändrat, att genom att ge varandra komplimanger övertyga varandra om 
                                                             
244 Sally Chivers: From Old Woman to Older Women. Contemporary Culture and Women´s Narratives, 
Columbus 2003, 2.  
245 Barbara Frey Waxman: From the Hearth to the Open Road. A Feminist Study of Aging in 
Contemporary Literature, New York 1990, 10. 
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hur oförändrade de är och att de minsann inte alls har åldrats. Kanske 
hjälper de varandra att hålla tankar på att åldras borta, eller att definiera 
äldre som andra men inte som någon av oss. Sally Chivers menar att i 
skönlitteratur som innehåller spegelmotivet finns också negativa 
gestaltningar av åldrande.246 Vidare tydliggör spegelmotivet en uppdelning 
mellan inre och yttre upplevelse av åldrande: ”This mirror imaging of an 
elder often appears in Reifungsromane within similar ‘shock-of-recognition´ 
scenes that convey the tension between youthful mental outlook and aging 
physical appearance”.247  

Mötet mellan Göran Sager-Larsson och Karin synliggör tid på olika sätt, 
bland annat genom deras olika sätt att minnas, genom vägen fram till Göran 
Sager-Larssons minne av Karin, genom hur de både bekräftar och demente-
rar tiden som har gått samt genom att Karin är Göran Sager-Larssons 
minnesflicka. 
 

Bengt Noréns tingsrättsförhandling (Korta och långa kapitel) 
I denna del av kapitlet kommer jag att analysera en tingsrättsförhandling i 
Korta och långa kapitel som i likhet med det föregående analyserade finns 
utspridd i olika kapitel i romanen. I det ”Efterord” som jag har återkommit 
till redan flera gånger och som finns i En simtur i sundet står det att Göran 
Sager-Larsson i Korta och långa kapitel har fått inordna sig som ”en av gestal-
terna i en förstad till Lund, befolkad av invandrare, studenter, småkrimi-
nella och socialsekreterare, mer som observatör än aktör.” I de grupperingar 
som nämns i citatet återfinns också romanens centrala gestalter: invandrare 
(Casimir och professorskan), studenter (Heidi), småkriminella (Bengt Norén) 
och socialsekreterare (Katrin, Heidis chef och Bengts f. d. sambo). Följakt-
ligen finns det i Korta och långa kapitel inte en huvudperson som i Värme, och 
därmed försvinner också det samband som finns i Värme mellan specifikt 
Göran Sager-Larsson och minnesgestaltningar. Minnen i Korta och långa 
kapitel är i avsnitten om Bengt Norén förhandlingsbara vittnesutsagor men 
de är också saker i ett skåp i Casimirs lägenhet. Den stora skillnaden jämfört 
med Värme och En simtur i sundet är att Göran Sager-Larssons tillbakablick-
ande inte finns alls i Korta och långa kapitel. Överhuvudtaget skulle jag vilja 

                                                             
246 Chivers 2003, 2. 
247 Waxman 1990, 39f. 
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säga att minnen och att minnas har väldigt lite med erinran av förflutna 
händelser i en individs liv att göra i denna roman.   
 Detta avsnitt kommer framför allt att handla om Bengt Norén och tings-
rättsförhandlingen i Korta och långa kapitel. I likhet med Göran Sager-
Larssons möte med minnesflickan är tingsrättsförhandlingen inte berättad i 
en enda sammanhållen del eller i ett enda kapitel utan återkommer i olika 
kapitel genom hela romanen. Gestaltningen av tingsrättsförhandlingen med 
Bengt Norén i Korta och långa kapitel placerar minnet i en betydligt mer 
offentlig miljö jämfört med exempelvis de mer personliga mötena mellan 
Göran Sager-Larsson och Karin Eliasson. Det är möjligtvis det offentliga i 
minnesarbetet i tingsrätten som gör att det bär prägel av sanningsförhand-
ling både när det gäller vad som egentligen hände kvällen när Bengt Norén 
ska ha misshandlat sin sambo, och sanningen om vem Bengt Norén egent-
ligen är. Frågan om vem Bengt Norén är visar sig ha stor betydelse i gestalt-
ningen av tingsrättsförhandlingen i Korta och långa kapitel, såtillvida att vem 
han är, hans bakgrund, familjeomständigheter och så vidare påverkar 
bedömningen av hans skuld.   
 I och med de vittnesmål som tillsammans ska konstruera en enhetlig och 
sanningsenlig version av vad som hände en specifik kväll är tingsrättsför-
handlingen en gestaltning av ett minnesarbete. Vittnesmålen läggs samman 
som bitar i ett pussel för att skapa en gemensam bild av vad som har hänt. 
Detta hopfogande av minnen ger upphov till frågor om minnet som en åter-
spegling av en förfluten tid. På vilka sätt är minnet i dessa avsnitt i Korta och 
långa kapitel relaterade till erfarenhet? Vilka tidsaspekter blir belysta? Jag 
kommer också att diskutera olika aspekter av livsgranskning med bakgrund 
av Robert N. Butlers begrepp life review. 

Tingsrättsförhandlingens ordning 

Som jag tidigare har nämnt är berättarstrukturen i Korta och långa kapitel 
uppbruten och romanens kapitel är inte organiserade efter månadsangivel-
serna i kapitelrubrikerna. Tingsrättsförhandling är interfolierad i nio olika 
kapitel, varav romanens sista kapitel är ”domen (augusti)”. Tidsmässigt 
utspelar sig tingsrättsförhandlingen under en enda månad enligt kapitel-
rubrikerna, men i motsats till minnesmötena i Värme så är tingsrätts-
förhandlingsavsnitten berättade i kronologisk ordning och avslutas med att 
domen avkunnas (K, 371). Minnet spelar ändå en avgörande roll för att 
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kunna svara på frågan vad det var som hände, det som är så väsentligt i en 
berättelse. Den kronologi som styr det retrospektiva berättandet (exempelvis 
vittnesmålen och Bengt Noréns personundersökning) följer en juridisk 
procedur vilket innebär att minnet har en explicit funktion. Motstånd mot 
denna procedur uppstår vid ett par tillfällen, ett sådant, som jag kommer att 
komma till nedan, är när ett av vittnena ändrar sin utsaga.  

Det börjar med kapitlet ”det är huvudförhandling i mål 91/267 mot 
BENGT DAVID SEVED NORÉN. Parterna kallas till sal 3 (augusti)” (K, 23). 
Bengt Norén är anklagad för misshandel av sin dåvarande sambo, stöld av 
sambons pengar och rattfylleri. Tre vittnen är kallade för att vittna om vad 
som hände kvällen då Bengt Norén ska ha misshandlat Katrin Furander. 
Den sakframställan som åklagaren gör i citatet nedan är den ena sidan av 
vad som har hänt och bygger på Katrin Furanders minnen av kvällen. Men 
det är också en variant som ska stärkas eller försvagas av vittnen och av den 
anklagade, Bengt Norén: 

Det var alltså den 29 oktober förra året som Bengt Norén 
misshandlade sin sambo Katrin Furander genom att tillfoga 
henne upprepade slag mot huvudet med såväl knuten som 
öppen hand. Vidare tillfogade han henne slag och sparkar mot 
bålen och lemmarna, bl a under det att Katrin Furander befann 
sig i liggande ställning. Misshandeln är inte att beteckna som 
ringa. Samma kväll eller natt tillskansade sig Norén en summa 
av ettusen kronor ur Katrin Furanders plånbok. Detta skedde 
utan hennes medgivande. Samma natt körde Norén bil 
berusad.  
(Korta och långa kapitel, 27) 

Framställningsordningen av Bengt Noréns tingsrättsförhandling har ett 
speciellt mönster som exempelvis följs i domstolar, och som man kan analy-
sera med hjälp av berättartekniska begrepp. Det åklagaren gör i citatet ovan 
är exempelvis en ”plot summary”: en sammanfattning av händelseförlop-
pet.248 Tingsrättsförhandlingen är som juridisk procedur uppbyggd kring två 
olika versioner av vad som har hänt. Först är det åklagaren, som i citatet 
ovan, berättar sin version men det finns inget i språkbruket som på något vis 
indikerar att detta är en version av flera, tvärtom. Och hur kommer det sig? 

                                                             
248 Peter Brooks: ”Narrativity of the Law”, Law and Literature nr 1 2002, passim. 
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Åklagarens sakframställan är mycket detaljerad, så detaljerad att det är lätt 
att tro att det är fakta som presenteras och inte en persons minnen av vad 
som har hänt. Minnet och minnen är viktiga när det ska fastställas vad som 
har hänt och vem som har gjort vad. Åklagaren i Korta och långa kapitel för-
klarar varför han har gjort en sådan detaljerade genomgång av vad som 
föregår misshandeln: 

Att jag gjort en så ingående beskrivning av Katrins dag 
ekonomiskt sett, beror naturligtvis på att rätten bör få klart för 
sig att Katrin Furander har minne av och i de flesta fall kan 
styrka sina ekonomiska förehavanden denna dag och därmed 
också kan antas ha haft reda på de större valörer som fanns 
kvar i plånboken när hon kom tillbaka.   
(Korta och långa kapitel, 30) 

Åklagaren vill visa och understryka vilket utomordentligt minne Katrin har 
för detaljer och hur pålitlig hennes minne är. För det är minnet som den här 
tingsrättsförhandlingen handlar om, och vems minne av vad som hände 
som är mest trovärdigt.   
 Nästa kapitel ”målsägandeförhör i mål 91/267 (augusti)” handlar om 
förhöret med Katrin Furander om hur hon träffade Bengt Norén, om hans 
alkoholmissbruk och om deras relation: 

Katrin fortsätter att berätta om incidenter under sommar och förhöst. 
Ibland är hon till förbannelse detaljerad. Ibland måste orden dras ur 
henne. Ibland protesterar Norén mot kränkningar av privatlivet  
(Korta och långa kapitel, 61) 

Katrins Furanders vittnesmål handlar inte bara om vad hon minns av hän-
delseförloppet när hon blev misshandlad, utan sträcker sig långt tillbaka i 
tiden. Den juridiska formen håller sig inte till saken, utan tillåter anklagel-
serna mot Bengt Norén omfatta även vem han är, hur han lever sitt liv och 
så vidare. Tingsrättsförhandlingen i Korta och långa kapitel är utformad inte 
bara som två oppositionella minnesbilder av vad som hände en specifik 
kväll – utan även som en konstruktion av Bengt Norén. Katrin Furander står 
för en del av den konstruktionen, och sedan ska Bengt Norén när det är hans 
tur komplettera eller nyansera den genom en självframställan. Den helhets-
bild som Katrin Furander ger av deras relation blir i den form som tings-
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rättsförhandlingen har en del av en offentlig granskning av hur Bengt Norén 
lever sitt liv.  

Det hela leder så småningom fram till minnet av själva misshandeln, 
antalet slag, var och hur slagen träffade. När försvarsadvokaten förhör 
Katrin Furander så påpekar han att ”Norén har en egen version av det som 
inträffade”. Och då svarar hon: ”Naturligtvis. Om han inte vill erkänna så 
måste han ju ha en egen version” (K, 175). Advokaten och Katrin Furander 
pekar på två motstridigheter i den juridiska processen: å ena sidan att man 
kan minnas ett händelseförlopp på olika sätt och å andra sidan att bara ett 
minne kan vara sant. Uppstår det fler versioner så måste det bero på att den 
ena är sann och den andra är falsk. Versioner ställs mot sanningen. Tings-
rättsproceduren vidmakthåller ordningen att det bara kan existera ett enda 
sant minne av ett händelseförlopp. Visserligen kallas två vittnen men bara 
för att med sina bitar stärka den ena eller den andra versionen. Det ena 
vittnet ändrar sitt vittnesmål och åklagaren frågar henne om hon är säker på 
att det är den slutgiltiga versionen eller den sanna versionen (K, 280).   
 När utredningen är avklarad med vittnesförhör så är det dags för ”perso-
naliadelen” (K, 315). Bengt Norén begär lyckta dörrar när hans bakgrund 
ska avhandlas. Det är den enda möjligheten att i denna offentliga förhand-
ling hålla det personliga privat. Personaliadelen innebär en genomgång av 
Bengt Noréns bakgrund och ”grundfakta” som skolgång, militärtjänst, första 
anställning samt första domen för rattonykterhet. År för år redovisas hans 
kriminella belastning och familjeförhållanden, att han har en son (född 
1977), första äktenskapet, dotterns födelse, äktenskapets upplösning, andra 
äktenskapets ingående, födelse av ytterligare två barn och så vidare. 
Därefter läses den senast utförda personundersökningen på Bengt Norén 
upp, och den är utformad som en biografisk berättelse av en biograf, det vill 
säga sammanställd ”av jur kand Gabriel Hjärn” (K, 317).  

Den biografiska berättelsen mynnar ut i en straffrekommendation. 
Försvarsadvokaten försöker få Bengt Norén att använda sin bakgrund för att 
förklara, för att ge rätten en chans att få upp ögonen för honom som person, 
att betrakta honom ”som särfall” (K, 320). Han uppmanas att göra en 
självframställning istället för att vara i händerna på andras 
levnadsteckningar av honom. Men han vägrar: han vill bli dömd för vad han 
gjort och inte bli bedömd utifrån vem han är.   
 De två avslutande delarna i tingsrättsförhandlingen är juristernas slut-
pläderingar och nämndemännens beslut om dom och straff. Ända fram till 
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beslutet har minst två versioner av vad som hände mellan Bengt och Katrin 
presenterats. Men när dom ska avkunnas och straff ska utdömas måste de 
olika versionerna och de olika minnena sammanfogas till en enhetlig berät-
telse, och till en sanning om vad som hände. Den avslutande diskussionen 
mellan nämndemännen, liksom de sätt som de kommer fram till Bengt 
Noréns skuld på sätter fokus på det absurda i att tolka världen utifrån ett 
allenarådande minne. Godtycklighet, sympatier och antipatier från 
nämndemännens sida framställs som lika vägledande i beslutet som analys 
av fakta. 

Minnesmönster i tingsrättsförhandlingen 

Vad är det som händer i tingsrättsförhandlingen? Robert N. Butler som 
myntade termen life review har kallat vår tid för ”the Age of the Memoir”: 
”hinting that some memoirs are self-serving and pretentious while others 
are done for the common good of catharsis and the sharing of history and 
wisdom”.249 Nyttan med minnesberättelser blir alltmer en offentlig förete-
else, och syftet blir också mer utåtriktat. I Transformational Reminiscence 
(2007) finns begreppet ”the life story matrix” som ett analytiskt hjälpmedel för 
att synliggöra och jämföra olika formella och informella sätt som vi minns 
och granskar våra liv på.250 John A. Kunz utgår från Butlers begrepp men 
menar att livsgranskningen med hjälp av minnen har utvecklats och 
utvecklas bland annat mot att bli mer offentlig. Butlers utgångspunkt är 
dock att anledningen till att livsgranskning förekommer oftare i åldrandet är 
”the actual nearness of life´s termination”.251 

Kunz befinner sig forskningsmässigt både inom psykologi och geronto-
logi, och det är i analysen av äldres livsberättelser som han använder sig av 
”the life story matrix”. Matrisen tar framför allt fasta på två saker, den ena är 
betraktandet av det förflutna i kronologiskt ordnade händelser, och den 
andra är hur synliggörandet av ens förflutna ska leda fram till en slutsats 
eller till det som Kunz kallar ”retrospective wisdom”. Syftet är att minnet 
ska användas för att sammanställa en livshistoria som ska ge den äldre 
personen insikter om sitt liv. Utgångspunkten är en kronologisk mall som 

                                                             
249 John A. Kunz: ”The Life Story Matrix”, i Transformational reminiscence. Life story work (eds. J. 
A. Kunz & F. Gray Soltys), New York 2007, 2. 
250 Transformational reminiscence. Life story work (eds. J. A. Kunz & F. Gray Soltys), New York 
2007, ”Preface”, x. 
251 Butler 1963, 67. 
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både omfattar åldrande och minne, alltså att åldrande är en slutfas i livlop-
pet och att minne är ett pärlband av förflutna händelser som man kan titta 
tillbaka på.  

Vidare har livsgranskandet gått från att vara en privat och personlig 
företeelse till en mer offentlig och Kunz exemplifierar med bloggar, bilddag-
böcker och andra typer av självframställningar på internet som exempelvis 
de man kan se på Youtube.com.252 Sammanfattningsvis kopplar Kunz 
samman åldrande med ett kronologiskt minnesberättande och med det mer 
offentliga återberättandet med spridning av kunskap och visdom. Men som 
avsnitten i Korta och långa kapitel visar är offentliga minnesberättelser inte 
enbart sammankopplade med individens erfarenhet. Cristine Sarrimo har 
tydliggjort i avhandlingskapitlet ”Självporträtt och offentliga roller” hur 
självbiografier är utformade som ett försvar för hur jaget har levt sitt liv.253 
En granskning av ens levda liv kan ha andra slutresultat än den retrospek-
tiva visheten som Kunz visar på i Transformational reminiscence. Det som 
Butler menar är att anledningen till att äldre utvecklar egenskaper som 
vishet och frid är life review och ”substantial reorganization of the 
personality”.254 

Bengt Noréns livsberättelse får i Korta och långa kapitel också en offentlig 
betydelse i och med tingsrättsförhandlingen. Göran Sager-Larssons livsbe-
rättelse i Värme har därmed helt andra förutsättningar än Bengt Noréns. Det 
gemensamma är att båda livsberättelserna delar samma kronologiska mall 
trots att Bengt Noréns livsberättelse har en tydlig och offentlig funktion. 
Bengt Noréns minne av barndom och ungdomstid ska syfta till att ge ett 
förklarande sken till hans handlingar i nutid. I Värme finns samma diskus-
sion och ett ifrågasättande av huruvida en människas förhistoria kan bidra 
med förklaringar till hur hon blev som hon blev eller varför hon har handlat 
som hon gjort. Göran Sager-Larsson anklagar sina generationskamrater för 
att med hjälp av minnet bygga förklarande bakgrunder åt sig. Det man är 
och gör idag får sin förklaring genom en blick bakåt i tiden. Genom tings-
rättsförhandlingen blir det allt tydligare på vilka sätt minnet kan användas 
som förklaringsmodell, men Bengt Norén vägrar att använda sig av det 

                                                             
252John A. Kunz: ”The Life Story Matrix”, i Transformational reminiscence. Life story work (eds. 
John A. Kunz & Florence Gray Soltys), New York 2007, 3. 
253 Cristine Sarrimo: När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi 
[diss.], Stockholm/Stehag 2000, 131-176. 
254 Butler 1963, 69. 
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förflutna som en ursäkt för det som han anklagas för idag.   
 Enligt Bengt Noréns önskan redovisas hans biografi eller levnadsberät-
telse bakom lyckta dörrar när tingsrätten behandlar ”personaliadelen”, 
gestaltat i kapitlet ”nu tränger rättegången in Norén i det hörn där han för-
väntas berätta om sig själv (augusti)”. I rätten läses då den skriftliga biogra-
fin upp högt (K, 317). En ”personundersökare”, en form av juridisk biograf, 
har sammanställt information om Bengts liv. Eftersom biografin inte är 
uppdaterad uppmanas Bengt av sin försvarare att själv berätta om sitt liv, 
men han är högst ovillig: 

– Men säg någonting själv Bengt. Det är här du har din chans 
att öppna våra ögon för dig som person, som särfall. Vi behöver 
den informationen.  
– Men Vafan skaja saj!! De-ei din úppgift att döma maj för brott 
som jaoar gjort. Men de-ei fantama ente dein saok att ryota i 
mitt leiv.   
(Korta och långa kapitel, 320) 

Att offentligen berätta om sitt liv är som att ”klä aaov saj naoken” (K, 322), 
och Bengt vägrar att bli åskådliggjord och bedömd på det viset. Livsgransk-
ningen i detta juridiska sammanhang synliggör aspekter som jag inte har 
sett diskuteras i samband med Butlers life review. Livsgranskningen synlig-
gör inte åldrande per automatik, utan det förutsätter vissa antaganden som 
har med kronologi att göra.  

Tingsrättsförhandlingens rutinmässiga konstruktion av Bengt Noréns liv 
är en sorts passage mellan det privata och det offentliga livet. Hela tings-
rättsförhandlingen är en process där privata händelser ska omvandlas till 
offentliga anklagelsepunkter, ställningstaganden och slutligen resultera i en 
dom. I omvandlingen av minnesprocessen till en offentlig akt så som i den 
gestaltade tingsrättsförhandlingens procedurer i Korta och långa kapitel 
formas också mångtydighet till entydighet. 

Tre vittnesmål avläggs angående vad som hände den kvällen då Bengt 
ska ha misshandlat sin sambo och tagit pengar ur hennes plånbok. Åklaga-
ren frågar om Bengts sambo har minnen av samvaron under kvällen (K, 67), 
och frågas ut om hon minns när pengarna saknades: 

– Var det nu du upptäckte att de tusen kronorna var borta? 
– – – – det är dimmigt liksom. Jag tog kanske in det 
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undermedvetet då, men jag fäste mig inte så mycket vid det 
eftersom jag hade annat att tänka på. Det var nog – ja?  
– När gjorde du – ja?   
– Alltså jag upptäckte – ja?   
– Varsågod.   
– Det var nog nästa morgon som jag gjorde upptäckten på 
riktigt.  
(Korta och långa kapitel, 77) 

I vittnesmålen utkristalliseras svårigheterna eller problemen med att 
använda minnet för att komma fram till en enda sanning, men också att 
minnet inte är tillräckligt konstant och entydigt för att utgöra grunden för 
tolkningen av vad som hände. Varianter av vad som hände är inte använd-
bara i juridiska sammanhang, även om tingsrättsförhandlingen till stor 
uppehåller sig till stor del vid att sanningen snarare är sanningar eller 
varianter. Förutom frågan om sanning synliggör minnesarbetet i tingsrätten 
även olika sätt att minnas tiden. Det uppstår problem när en kronologisk 
ordning ska fastställas, och det finns olika åsikter om vad som hände när 
och vilken ordning de olika händelserna inträffade i. I kapitlen i Korta och 
långa kapitel om tingsrättsförhandlingen synliggörs minnet inte enbart som 
en tidsmässig förbindelse mellan nu och då, utan också som förbindelser 
mellan en rad olika hållpunkter i tiden. 

Katrin Furanders trovärdighet ifrågasätts framför allt genom hennes 
oförmåga att minnas. Varianter på händelseförloppet måste vara en fråga 
om glömska: 

– Nej!... jag menar, nej det känner jag inte igen. Jag har inget 
minne av att något hände hemma som kunde ha gett honom 
det såret.   
– Nu säger du att du inte minns. Ibland så minns du och ibland 
så vet du. Det kan vara svårt att följa med ibland. Vet du att du 
inte har sårat Norén eller minns du inte du har eller inte har.  
(Korta och långa kapitel, 176) 

Förhandlingen bygger på att det finns ett händelseförlopp och att händelse-
förloppet ifrågasätts genom konstruerandet av en motbild. De olika sidorna 
framställs och sedan styrks de med hjälp av vittnesmål, och slutligen fattas 
ett beslut om vad som är sant och vilken version som är korrekt. Bengt 
Norén motsätter sig detta förfarande genom att inte tillfullo vilja avge en 
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motbild. Han vill inte besvara frågor och ombeds motivera varför: ”– Va 
faen ska jag berätta om veårt ’samleiv´ förr. Där ei ingen av eir som berättar 
om seina samleiv. Jag snackar ente om privaotsakår härr” (K, 219). En 
offentlig anklagelse framställs i Korta och långa kapitel som vara uppbyggd på 
privata och personliga uppgifter snarare än på fakta. Det enda sättet att 
försöka behålla det egna livet utanför processen är genom tystnad. När det 
påpekas för Bengt Norén att han tidigare har uppgivit andra uppgifter så 
understryks vikten av samstämmighet. Det som i tingsrättshandlingen fram-
ställs som icke samstämmigt benämns vidare som glömska: 

– Hm. Du har vid tidigare förhör uppgivit att du fick en 
minneslucka efter det att poliserna hade tagit dig. Du kan inte 
föreställa dig att du hade en tidigare minneslucka också? Dina 
uppgifter skiljer sig från alla andras på ett sätt som…   
– Om dom steår för va dom sar, så steår jao föur va jao-ar sagt!  
– Ja, det låter sig sägas. Men det gör inte sanningen tydligare 
om ni ”står för” diametralt motsatta versioner, eller hur?   
(Korta och långa kapitel, 232) 

I citatet görs gällande att sanningen inte gynnas av olika versioner eller av 
motstridiga uppgifter. Tre vittnesmål avläggs angående vad som inträffade 
den kvällen då Bengt ska ha misshandlat sin sambo och tagit pengar ur 
hennes plånbok. Ett vittne till vad som hände på kvällen hos Bengt och hans 
sambo väljer att ändra sitt vittnesmål och sin uppfattning om vad som 
hände. Hon avlägger en ny version som bryter mot den huvudsakliga 
berättelsen, den som alla är eniga om förutom Bengt Norén: 

– Om både du och i synnerhet Norén var så lätt påverkade som 
du säger, så förefaller festens avslutande incident desto mer 
oförklarlig.   
– Ja. Jag borde skämmas.   
– Jaså…   
– Ja. Jag får ta på mig det mesta av skulden faktiskt. Vi har 
diskuterat det hemma. Min man är mycket indignerad över att 
jag har låtit Benne ta hela – ja – innan. Jag tyckte att eftersom 
han inte är åtalad för det där och eftersom det eventuella 
straffet då inte har något med våra mellanhavanden att göra så 
kunde jag bara lägga armarna i kors och vara passagerare. Men 
Sallah som har vrängt ur mig sanningen säger att mitt 
vittnesmål måste vara korrekt.   
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– Det var intressant. Vad är då ditt korrekta vittnesmål.   
(Korta och långa kapitel, 275) 

Det framkommer att det är viktigt för förståelsen av händelseförloppet att 
det finns en samstämmighet, att vittnesmålen inte skiljer sig alltför mycket 
från varandra. Den anklagade, Bengt Norén, vägrar att utnyttja minnet för 
att urskulda sig själv. Men jag menar, att detta avsnitt ur Korta och långa 
kapitel visar att det inte enbart rör vad som är sant eller inte. Antaganden om 
tidens enhetlighet och kronologi problematiseras genom att tidsförloppet 
skrivs om med de olika minnesbilderna.  

Minnet resulterar inte bara i en förklaring till varför saker och ting är som 
de är i nuet. Det Göran Sager-Larssons generationskamrater kritiseras för i 
Värme, att använda minnet för att förklara och tydliggöra nuet, är just det 
som Bengt Norén avstår från att göra i och med att han envetet vägrar att 
berätta om sitt liv, och om hur han minns sin barndom och uppväxt. Han 
låter sig inte tolkas som resultatet av det förflutna (K, 315). Det är ett per-
spektiv som skulle kunna lyftas fram i samband med användandet av life 
review som en utgångspunkt för analyser av åldrande i skönlitteratur. Det 
personliga, tingsrättsförhandlingens personaliadel och Bengt Noréns 
personundersökning, förs in som en motpol till den bild av Bengt Norén 
som konstrueras i vittnesmålen. Även om det missgynnar honom så vill han 
inte integrera privatjaget med den offentliga bilden av honom.  

Bengt Norén visar sig allt annat än motvillig att erkänna vad han har 
gjort och berätta om sina handlingar, men när förhandlingen övergår till en 
självframställning som ska ursäkta och förklara honom så motsätter han sig 
det. Sammanfattningsvis menar jag att tingsrättsförhandlingen är en 
minnesförhandling som belyser olika samband mellan förfluten tid och 
självframställan. Tingsrättsförhandlingen i Korta och långa kapitel kastar 
också ett nytt ljus på livsgranskning som en metod för att gestalta åldrande. 
Life review förutsätter att man betraktar minnet som en kedja av samband, 
och att det finns orsaksmässiga samband mellan händelser. 

Avslutningsvis vill jag något beröra nämligen det som jag inledde denna 
del med, att avsnittet om tingsrättsförhandlingen är uppdelad i olika delar i 
Korta och långa kapitel. En av följderna är förstås att man inte läser hela tings-
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rättsförhandlingen i en följd. Leif Zern menade i sin recension 1992 att den 
interfolierade rättegången ”rullar på som en TV-serie och tar aldrig slut”.255  

Det är tydligt att Zern inte menar att det är något positivt, utan snarare 
hörande till det som han identifierar som ”bakgrundsbrus” i romanen. Jag 
håller med Zern om att interfolierandet har en seriell effekt, att något fort-
sätter under en väldigt lång tid eller tillsynes utan slut. I själva verket äger 
förhandlingen rum under en enda månad, augusti. Vad är då syftet med att 
sprida ut förhandlingen i nio olika kapitel? Separationen framför samman-
hållningen innebär framför allt att den kronologiska logiken bryts upp, och 
mellan de olika delarna finns annat som inte har med förhandlingen att 
göra. Det som Zern menar är något som rullar på utan slut, menar jag är 
avsaknaden av orsakssammanhang. Kausaliteten mellan de olika delarna 
bryts upp. Det innebär att delar, enskildheter och det oföljdriktiga betonas 
istället för sammanhang och följdriktighet. Det är ytterligare en likhet 
mellan avsnitten om minnesflickan i Värme och tingsrättsförhandlingen i 
Korta och långa kapitel. 
 

Ett landskap av minnen (En simtur i sundet) 
Den tredje delen i trilogin, En simtur i sundet, handlar om Göran Sager-
Larssons tankar om och minnen av bland annat hans och sambons respek-
tive barn, vänner, arbeten och intressen. Göran Sager-Larsson åker med sin 
sambo Vera till stranden för en simtur en septembereftermiddag 1999. 
Under hela den eftermiddagen minns Göran Sager-Larsson händelser, sam-
tal och möten medan han sitter i bilen bredvid Vera, och när han sitter på 
stranden innan han har doppat sig, och sittandes på en badflotte ute i 
vattnet och medan han väntar på stranden att Vera ska komma tillbaka från 
sin något längre simtur. Minnena som flödar när det är stiltje i romanens 
nutid är som kommentarer, analyser eller diskussioner som Göran Sager-
Larsson för med sig själv och hela världen. I inledningskapitlet liknade jag 
Göran Sager-Larssons tankeflöde med en ”voice over” till en film som bara 
han kan se. Denna minnesfilm har en tidsmässig inramning i romens nutid, 
samtidigt som den kommenterar den samtid som Göran Sager-Larsson är en 
del av i slutet av 1990-talet. 

                                                             
255 Leif Zern: ”I Lund just nu. Sigrid Combüchen samlar det knappt sedda” [rec. av Korta och 
långa kapitel], Dagens Nyheter 1992-09-21. 
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Göran Sager-Larssons medvetandeström i En simtur i sundet är i mindre 
utsträckning en självframställning jämfört med Värme. Däremot innehåller 
Göran Sager-Larssons tankar reflexioner om olika fenomen i hans omgiv-
ning, men också reflexioner om olika tidsbegrepp (”det tidstypiska”, 
”centrumlösa samtidigheten”, åldersskillnader) och olika sätt att mäta tid på 
ett liknande sätt som i Värme. Men framför allt är En simtur i sundet en 
roman om Göran Sager-Larssons syn på den tid som omgärdar honom på 
olika sätt.  

Jag kommer att i det följande koncentrera min analys av En simtur i 
sundet till ramhandlingen och simturen. Simturen ger Göran Sager-Larsson 
utrymme för att tänka och reflektera kring sitt liv. Det är egentligen i Göran 
Sager-Larssons inre monolog som det händer saker, medan det som är runt 
omkring honom så som platsen, stranden i Skanör, fyller en annan funktion. 
Själva simturen är inte heller dramatisk utan den snarare möjliggör eller ger 
upphov till Göran Sager-Larssons minnen och reflexioner. Ett exempel på 
det är när Göran Sager-Larsson ser hur sambon Vera försvinner simmandes 
bort i horisonten. Då tänker han ”varför gör du så mot mig? jag kan inte 
rädda dig” (E, 208). Därefter följer minnet av ett annat tillfälle då Göran 
Sager-Larsson upplevde att han inte kunde beskydda Vera: en fest där en 
berusad finansman gjorde närmanden mot Vera (E, 215). Om minnena i 
Värme till stor del handlar om Göran Sager-Larssons barndom och ung-
domstid, och minnena i Korta och långa kapitel är avpersonifierade och defi-
nitivt inte kopplade till Göran Sager-Larsson, så är minnena i En simtur i 
sundet en blandning av båda. Jag återkommer till det.   
 En simtur i sundet har som jag nämnt i likhet med Värme och Korta och 
långa kapitel en ramberättelse som omgärdar hela eller delar av framställ-
ningen. I Värme är det mötena med Karin som ramar in minnen från Göran 
Sager-Larssons barndom, och tingsrättsförhandlingen med Bengt Norén i 
Korta och långa kapitel är genom sin uppdelning i flera kapitel som en följe-
tong som återkommer och bildar kronologiska hållpunkter för hela 
romanen. I En simtur i sundet är det Göran Sager-Larssons och hans sambo 
Veras resa till stranden som binder samman framställningen. Det är den 
ramberättelsen som är i fokus i detta avsnitt.   
 Göran Sager-Larsson och Vera kör till Skanör för en simtur, kommer till 
stranden, byter om. Vera kastar sig i vattnet och simmar iväg medan Göran 
Sager-Larsson släntrar efter i vattnet efter en viss tvekan, simmar ut till en 
badflotte och blir sittande där allteftersom Vera försvinner i horisonten. 
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Göran Sager-Larsson simmar tillbaka till stranden, tittar på folk omkring sig 
och välkomnar sedan Vera med en handduk i vattenbrynet när hon kommer 
stapplande upp från sin långa simtur. Det är vad som sammanfattningsvis 
händer i romanens nutid. Det är händelseförloppet i En simtur i sundet.   
 Händelselösheten och känslan av att tiden står stilla kontrasteras dock 
med den inre monologens tidsmässiga hoppande fram och tillbaka mellan 
tidpunkter och händelser. Kontrasten mellan Göran Sager-Larssons inre 
monolog och romanens nutid tydliggör olika tidsdimensioner. Mitt förslag 
är att nuet på många sätt är utgångspunkten för de tillbakablickar som han 
gör, men också att det landskap som Göran Sager-Larsson sitter i har tids-
mässiga egenskaper.  

Paralleller till den tidspräglade omgivningen finns både i Korta och långa 
kapitel och i Värme. I Korta och långa kapitel tänker jag dels på den rondell som 
får symbolisera slumpmässiga möten i tillvaron och, dels på förortstorget. I 
Värme säger Göran Sager-Larsson att enda tillfället han upplever tillvaron i 
tre dimensioner är när han simmar, för övrigt är tillvaron en tvådimensio-
nell erfarenhet. Den tvådimensionella erfarenheten är som att ”flyta ovanpå 
från kant till kant”, medan Göran Sager-Larsson erfar att tiden har tre 
dimensioner genom att ”simma sakta, flyta, trampa vatten, dyka och känna 
den första naturlagen – balans mellan tryck och gravitation” (V, 279).  

Att inte simma och att åldras 

Att simma eller inte simma, och olika sätt att simma på är en stor del av 
ramberättelsen i En simtur i sundet. Skillnader som bland annat rör ålder 
framkommer i Görans och Veras olika sätt att förhålla sig till simning. Så här 
går det till när Vera tar sig i vattnet: 

Innan vattnet når baddräktskanten bjuder hon till och dyker, 
avslut i perfekt sträckta fötter. Alla i hennes generation kan det.  
Den närsynte Göran ser tio tår spetsade i två grupper. Små 
fotnäbbar. En dykning. Sedan simmar hon under vatten så 
länge hon kan. Bara skumfläcken visar var hon försvann. 
Runtom är vattnet grönt.  
(En simtur i sundet, 41) 

Veras eleganta dykning kontrasteras mot Göran Sager-Larssons mer tvek-
samma iplumsande: 
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Det går inte att uppskjuta. Göran Sager-Larsson måste doppa 
sig. Med andlösa huffhuffhuff sjunker han bakåt och tar emot 
med ryggen. Inte särskilt heroiskt och Vera tittar på. […]  
För att hjälpligt kamouflera doppets art prövar han litet 
ryggsim. Men han är sorgligt dålig på ryggsim, det blir inte 
bättre koordination mellan armar och ben hur mycket han än 
övar.  
(En simtur i sundet, 49) 

Veras elegans jämfört med Görans klumpighet är naturligtvis inte bara en 
fråga om ålder. Hur de tar sig an vattnet visar på skillnader mellan dem och 
en av skillnaderna är att Göran är drygt 60 år och Vera är 15 år yngre. Väl i 
vattnet beter de sig också fullständigt olika. Göran Sager-Larsson åbäkar sig 
ner i vattnet, tycker att det är kallt och bränner sig på en manet eller tror sig 
göra det. Vera simmar rakt ut mot horisonten och Göran Sager-Larssons 
reaktion på detta är reflexionen att han för länge sedan har slutat att ropa 
efter henne, att hon inte ska simma så långt ut utan simma längs med stran-
den istället (E, 116). Vattnet är i En simtur i sundet som ett motstånd som hon 
besegrar, medan han har slutat att kämpa mot vattnet och han har slutat att 
ropa på henne. Istället klättrar Göran Sager-Larsson upp på en badflotte som 
inte bara räddar honom ur vattnet utan som också är en av de plattformar 
från vilka hans inre monolog utgår. Göran Sager-Larsson ”nu och här, på 
flotten, med köldstumma fötter i vattnet, tar sig samman och tänker efter” 
(E, 148). Jag har tidigare talat om olika tidsmässiga hållpunkter eller snarare 
bristen på tidsmässiga hållpunkter i exempelvis Korta och långa kapitel där 
händelseförlopp har andra hållpunkter än tidpunkter. Flotten är också en 
form av hållpunkt i nuet utifrån vilken Göran Sager-Larsson börjar minnas 
och förflyttas i tanken till andra tider och platser.   
 Innan Göran och Vera har kommit fram till stranden går färden med 
bilen till Skanör via utfarter och korsningar, och färdvägen är också en del 
av berättelsens tidsmässiga bestämning: 

Södra utfarten gick sedan över, gick under, gick igenom den 
mäktiga, logiska labyrinten av sundsliknande tillfarter. (Vi har 
valt att befinna oss i slutet av september 1999. Öresundsbron är 
byggd men ännu inte tagen i bruk.) Här var släta grävningar, 
röd, slät sand i vallarna, grusåsar som bullerskydd, trafikfåror, 
planskilda korsningar, men inga rondeller. Rondeller tillhör ett 
nu på väg att försvinna. Kvar i detta försvinnande nu gjorde de 
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svängar en nivå över visionen  
och kommenterade den litet.  
(En simtur i sundet, 11)  

Ovan kallade jag badflotten för en tidsmässig hållpunkt i romanen. 
Detsamma gäller Öresundsbron som i citatet ovan representerar ett ”före” 
och ”efter” i och med att den finns med i romanen och bidrar till att placera 
romanen i en kronologi. Simturen äger rum efter att bron byggdes men innan 
den togs i bruk. Vidare byggs vägnätet ut som en mäktig och logisk labyrint 
med allt fler tillfarter, och även dessa är tidsmässiga markörer i landskapet 
de passerar på väg till simturen. Inte bara genom att förändra bilden av 
landskapet, tillfarter istället för rondeller, utan också för hur rörelserna i 
landskapet förändras. Ett annat exempel på detta är de förändringar i stads-
bilden i Värme som Göran Sager-Larsson observerar också påverkar hur 
människor rör sig i staden, människors rytm och deras tidsuppfattning – 
alltså förändras betydligt mer än endast stadens geografiska utformning (V, 
177f). I Värme och i Korta och långa kapitel finns också kopplingen mellan 
stadslandskapets förändring och gestaltning av tidens gång, tidens sätt att 
gå. I En simtur i sundet har Öresundsbrons en central funktion i Göran Sager-
Larssons minneslandskap.  

Göran Sager-Larsson kan se Öresundsbron från stranden i Skanör. Eller 
kanske inte, eftersom bron inte finns i Göran Sager-Larssons minnesland-
skap finns inte bron överhuvudtaget: ”man glömmer den”. ”Bron står där 
den står”, invänder Vera. ”Vad skall de göra? ta bort den åt dig” (E, 13). 
Bron syns men det glömmer Göran Sager-Larsson. Det landskap som Göran 
Sager-Larsson ser framför sig har inte det tidsspann som hans minnen har. 
Snarare är Kockumskranen, kärnkraftverket och bron till Danmark synliga 
bevis på hur kortlivad framtiden är: 

Horisonten uppfylld av bron till Danmark. Tre byggnadsverk, två 
dömda, man kan omöjligt bortse från   
hur kortlivad fronten är.   
Nu är vi här.   
Och den utpekade framtiden åldras  
(En simtur i sundet, 48) 
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Simone de Beauvoir menar i Ålderdomen (1976) att existera för en människa 
betyder att existera i tiden.256 Om nuet säger de Beauvoir att det är i nuet som 
vi ser framtiden, och att det är åldern som gör att framtiden krymper: 

Åldern inverkar på vårt förhållande till tiden: allteftersom åren 
går krymper framtiden medan vårt förflutna blir allt tyngre. 
Den gamla människan kan definieras som en individ med ett 
långt liv bakom sig och framför sig en mycket begränsad ytter-
ligare livstid.257 

Det de Beauvoir skisserar är snarast en människas tid som linjär. Framför en 
gammal människa finns en liten del av tidslinjen kvar, och bakom finns den 
längsta delen av en gammal människas tidslinje. Vidare menar de Beauvoir 
att man inte äger sitt förflutna ”som man äger ett ting som man kan hålla i 
handen och betrakta från alla håll”.258 Min tanke är den att Göran Sager-
Larsson inte ser framtiden i sitt minneslandskap, och därför inte heller bron 
som inte är tagen i bruk än. Likaså att en labyrint med uppfarter eller att en 
cirkulationsplats kan gestalta hur människor rör sig tidsmässigt, och då är 
rörelsen inte nödvändigtvis framåtriktad utan även i andra riktningar.  

Vera tycker att Göran Sager-Larsson är en bakåtsträvare som inte vill se 
fördelar med förändringar. Detta bakåtsträveri gestaltar också ett åldrande; 
inte i den bemärkelsen att man blir mindre benägen att bejaka förändringar 
med stigande ålder utan det som de Beauvoir lyfter fram i citatet ovan, att 
framtiden krymper.   
 Samtidigt som den tidsmässiga ramen för händelserna bestäms utifrån 
bron, finns brasklappen i efterordet i En simtur i sundet att författaren har 
tillåtit sig nämna händelser ”som ännu inte inträffat 22 september 1999, då 
berättelsen utspelas”. Öresundsbrons funktion som tidsmarkör är ingen 
garant för att händelserna kommer i rätt ordning, eller att händelserna har 
en kronologisk följd ordnad efter datum. Varken platser eller människor 
undgår tidens erosion. Göran Sager-Larsson är milt sagt inte särskilt förtjust 
i bron, vilket sambon Vera tolkar som en tjurskallig vägran att bejaka för-
ändringar. Nu står ju bron där, även om den inte har öppnats för trafik, som 
en påminnelse om en framtid som inte kommer att tas i bruk av Göran 

                                                             
256 Simone de Beauvoir: Ålderdomen (översättning av Eva Alexanderson), Stockholm 1976, 260. 
257 de Beauvoir 1976, 260. 
258 de Beauvoir 1976, 260. 
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Sager-Larsson.  
 Som jag nämnde ovan finns det också i de övriga romanerna i trilogin 
exempel på hur platser och miljöer synliggör tidsmässighet och olika tids-
mässiga samband, och ett exempel på detta är rondellen i Korta och långa 
kapitel. I den romanen är rondellen en mötesplats som synliggör parallella 
och slumpvisa händelser i tid och rum. I citatet ovan från En simtur i sundet 
är Göran Sager-Larsson på väg till stranden, och på väg dit passerar han 
vägar och utfarter, men inga rondeller. Han ser ett landskap i förändring som 
byggs ut och till, och förändringarna i vägnätet är också tidstecken. Tids-
tecknen handlar inte bara om en gestaltning av hur allt förändras och att allt 
är i ständig rörelse, utan också genom en gestaltning av romanens nutid. I 
avsnittet om den södra utfarten och hur den ”gick under, gick igenom den 
mäktiga, logiska labyrinten av sundsliknande tillfarter” beskrivs romanens 
nu genom dessa omgivningar (E, 11). I detta sammanhang återkommer 
rondellen eller avsaknaden av rondeller: ”Rondeller tillhör ett nu på väg att 
försvinna” (E, 11). ”Kvar i detta försvinnande nu” färdas Göran Sager-
Larsson mot stranden i Skanör (E, 11).   
 Göran Sager-Larssons yttre landskap är fyllt av byggnader och platser 
som var för sig är minnen över tider eller händelser, och de är förgängliga 
påminnelser om dessa tider och händelser. Landskapet som omgärdar 
Göran Sager-Larsson är i lika stor utsträckning utsatt för glömska och för-
ändring som minnet av Karin i Värme. De tidsmässiga riktmärkena må vara 
av annan art som när Göran Sager-Larsson tänker tillbaka på en promenad 
på isen och i ”sydväst är Kockumskranen riktmärke” (E, 48). Men Kock-
umskranen, Malmös landmärke sedan 1974, är också ett tillfälligt sådant för 
2002 påbörjades arbetet med att montera ner kranen. Nedmonteringen finns 
inte med i En simtur i sundet, men väl kranens betydelse som landmärke och 
som en symbol för arbetarmalmö och det Kockum som har varit världens 
modernaste tillverkningsplats för oceanernas fraktare. Byggnadsverk är 
Göran Sager-Larssons och sambons riktmärken ute på promenaden, men det 
går inte att ta för givet att de alltid kommer att stå där utan även de är kort-
livade och förgängliga riktmärken.   
 Från Göran Sager-Larsson och flotten simmar Vera, rakt ut mot horison-
ten. Medan Vera simmar allt längre bort så blir Göran Sager-Larsson visser-
ligen först kvar på stranden och sedan på badflotten, men reser istället i 
tiden. Det som jag har kallat för ramhandling, resan till stranden och sim-
turen i sundet, är också en del i den tidsmässiga skytteltrafiken i En simtur i 
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sundet mellan nu och då. Göran Sager-Larsson är förankrad i ett nu på en 
badflotte medan han vill ”bort, hem, intensivt, genast, aladdinskt, flytta, 
flyga”, en förflyttning som han gör tidsmässigt genom minnet (E, 134). 
Genom den inre monologen och kontrasten med ramhandlingens nu 
åskådliggörs tidsflöden, tidernas samtidighet och också åldrande. Jag ska ge 
några exempel som tydliggör kontrasten mellan romanens nu-tid och hän-
delser i det förflutna. 

När Göran Sager-Larsson har tagit sig ut till en badflotte och hänger sig 
kvar vid den fortsätter Vera att simma utåt och bortåt: 

Och nu är hon borta, osynlig, huvudet borta.   
Göran Sager-Larsson kavar ner från flotten,   
glömmer att han inte bottnar och överraskas av att vara under  
vatten. Han famlar och andas in  
tar sig upp på flotten igen, lutar pannan mot underarmarna för 
att hosta. Glömmer. Minns.  
Hans huvud är gammalt.  
Omtöcknad tänker han på gamla manshuvuden som lutar mot 
underarmar, 
ömt över kattryggar, kärleksfullt mot hundnackar.  
Tunna, sköra skallar, bara leverfläckiga efter en hel sommar med 
hatt. 
Det är vatten i ögonen, han ser bra,  
ingen Verapunkt, horisonten ren.  
Hon syns inte mer. Hon är borta  
(En simtur i sundet, 208) 

Göran Sager-Larssons landskap krymper (från strand till badflotte) och 
Göran Sager-Larssons nutid framställs också som mer begränsad (Veras 
tempo och framfart får Göran Sager-Larsson att känna sig långsam och 
gammal), medan minnet expanderar och tar allt mer plats, och tar över både 
tid och rum. Verapunkten är en förankring i nuet som försvinner bort, och 
som bidrar till att Göran Sager-Larsson kan glida in i glömska och minne. 
Medan nuet avlägsnar sig ges plats för annat. Citatet ovan är ett exempel på 
den växelverkan som finns mellan olika tidsplan.   
 Det är i den tidsmässiga skytteltrafiken mellan Göran Sager-Larssons 
olika tider som effekten att han åldras uppstår. Det är ett åldrande i en 
ständigt pågående process. Göran Sager-Larssons åldrande är också en form 
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av brist på synkronisering, något som jag också diskuterade i avsnittet ”Att 
åldras i otakt med tiden”.  

Kristina Lundblad, som 2003 recenserade En simtur i sundet, är i det 
närmaste irriterad på Göran Sager-Larssons trötthet, bristande intresse för 
det som sker i hans omgivning och den distans som han verkar betrakta sin 
omgivning med.259 Min mening är den att Lundblad i sin irritation sätter 
fingret på Göran Sager-Larssons brist på samstämmighet. Ett exempel på 
detta är hans söndagssalonger. Göran Sager-Larsson längtar till dessa sön-
dagar, men det tillfället som gestaltas i En simtur i sundet blir ingen lyckad 
tillställning, enligt Göran Sager-Larsson. Men dessa salonger verkar som 
tagna ur ett annat århundrade: 

Det är en så barnslig längtan, så öppet barnslig att ingen skrattar 
åt ordet.   
Sedan tre fyra år tillbaka viks första söndagen i månaden för en 
lunch, som numera är så pass känd på stan att det finns  
pretendenter  
som ännu inte varit bjudna… V och G skickar kort med o s a och 
klädsel till litet trevliga människor, en skara återkommande  
vänner och kolleger, uppblandade med mer tematiska gäster, 
utländska besökare, personer som kunde ha   
nytta av att lära känna varandra   
folk som värdfolket inte ens   
känner men hört talas om – och så vidare.   
(En simtur i sundet, 57f) 

Vem har salong längre? Det är en barnslig längtan och något som varken har 
med tiden som han lever i att göra eller tiden som han själv har uppnått i år. 
Göran Sager-Larssons distans och brist på engagemang i sin omgivning och 
sina medmänniskor ger intrycket av att han är liksom i otakt och inte alls i 
fas med det som sker omkring honom. Han faller utanför sina egna tidsmäs-
siga ramar och hamnar i otakt med tillvaron.  

Tidsdimensionen i En simtur i sundet uppstår som en effekt mellan ram-
handlingen och tillbakablickandet, men också när Göran Sager-Larsson 
sticker ut från det som framställs som tidsanda, alltså när han är i ofas. I 
Värme är han irriterad på sina genrationskamrater och deras memoarskri-
vande, och det är ju inte bara ett sätt att beskriva vem Göran Sager-Larsson 

                                                             
259 Kristina Lundblad: ”I bräckt vatten” [rec. av En simtur i sundet], Göteborgs-Posten 2003-10-13. 



Minnet av tiden               

 

181 

är utan vad som är och vad som inte är tidstypiskt. Göran Sager-Larsson är 
exempel på det sistnämnda och ett exempel i En simtur i sundet på det först-
nämnda är Ecce Homo-utställningen som Göran Sager-Larsson besöker (E, 
108). Göran Sager-Larsson menar att utställningen ”avspeglar vår tid, inte 
det arketypiska utan det tidstypiska” (E, 113, min kurs.).  

När Göran Sager-Larssons simtur är över står han i vattenbrynet och ser 
Vera återvända (E, 265). En sista association och tillbakablick innan han tar 
emot henne med handduken, och simturen i sundet är över. ”I en simvänd-
ning ser man sig själv gå när man kommer. Det kan vara en iakttagelse eller 
en metafor” (E, 280). Med detta är simturen över, likaså tillbakablickarna 
och den tidsmässiga skytteltrafiken. 

Göran Sager-Larssons tidsmässiga landskap 

Nuet på flotten och på stranden är inte bara en fond mot vilken Göran 
Sager-Larssons inre monolog utspelar sig. Nuet i En simtur i sundet är inte 
heller enbart en kontrast till Göran Sager-Larssons tillbakablickar. Simturen i 
sundet är förutsättningen för tillbakablickarna, de ihågkomna grälen med 
Vera, minnen av bilturer med mamman, hans försök att ha kulturella 
salonger på söndagar, besöken av Veras väninnor, resor och allt annat. Det 
är i nuet som plats bereds för minnet. 

Kortfattat uttryckt är landskapet runt omkring Göran Sager-Larsson ett 
tidsmässigt landskap. Det består av olika byggnader eller platser som signifi-
erar tid på olika sätt. Flotten och stranden är platser för här och nu där 
Göran Sager-Larsson sitter och tänker tillbaka på händelser och människor. I 
den inre monologen är det förfluten tid som dominerar, men förutom dessa 
två tider så finns även framtiden eller bristen på framtid närvarande i denna 
sista del av trilogin. Sammantaget menar jag att En simtur i sundet är den del 
av trilogin som handlar mer om åldrande än någon av de övriga. Det beror 
delvis på Vera och hur hon tacklar motståndet i vattnet och tiden annor-
lunda än vad Göran Sager-Larsson gör. Göran Sager-Larsson sitter på stran-
den redo med en handduk när Vera samtidigt med en annan kvinna 
kommer upp ur vattnet: 

Damen med hunden, sedan Vera, snubblar på vattnets motstånd när 
de reser sig. Det tar emot att gå i ett element där man simmat.  
Och de ser så lyckliga ut, så lyckligt trötta, de skrattar när de  
stapplar. Fast damen skrider – hennes klyfta, hennes utskurna,  
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men Vera snubblar mycket   
hon har simmat längre, det finns inget yppigt i hennes ankomst bara 
stänkande, droppande lemmar, en benägenhet att falla 
omkull, svettighet under vattenvätan. Hon skrattar trött 
trötthetens triumf   
             men jag är inte trött.  
(En simtur i sundet, 267) 

Veras kamp i vattnet ska ses i samma sammanhang som andra av hennes 
ansträngningar. Vera tränar flera gånger i veckan och kommer hem ”varm i 
kroppen och visar stretchrörelser för nacke och hals” som hon tycker att 
Göran Sager-Larsson ska lära sig (E, 34). Om sig själv skojar Göran Sager-
Larsson att han har ”varit fast, men börjat förflyktigas” medan Vera som är 
nästan 15 år yngre ”springer ikapp med tiden” (E, 34). Den här ”trötthetens 
triumf” känner inte Göran Sager-Larsson, eftersom han inte deltar i Veras 
springande. Den reflexion som Kristina Lundblad gör i sin recension av 
Göran Sager-Larsson som en intellektuell snobb gör ju onekligen att man 
associerar Göran Sager-Larssons uttalande om att ha varit fast men börja 
förflyktigas till Marshall Bermans All That Is Solid Melts Into Air (1982, Allt 
som är fast förflyktigas), och till upplevelsen av modernitet som flyktigt och 
instabilt.  

I jämförelse med Vera framstår Göran Sager-Larsson som den som inte 
vill anstränga sig eller springa ikapp med tiden, utan den som blir sittande 
kvar. Kontrasten mellan det som förflyktigas och det som består är det som i 
En simtur i sundet gestaltar åldrande. Det hör delvis samman med det som 
jag nämnde ovan att Göran Sager-Larsson är i ofas med tiden och andra 
omkring honom, men delvis hör det ihop med hans funktion som tidsmärke 
i En simtur i sundet och i trilogin som helhet.  

Det nu som han slutligen befinner sig i har sina begränsningar, medan 
det däremot inte finns några tidsmässiga begränsningar i tillbakablickarna. 
Nuets begränsningar gör sig påminda medan tankeströmmarna fortfarande 
ger Göran Sager-Larsson en viss frihet. En sådan begränsning är till exempel 
när han inte kan hjälpa Vera, som simmar iväg mot horisonten, eller att hon 
kan bli trött men inte han. Vera upplever trötthetens triumf när hon 
återvänder från simturen (E, 267). Göran Sager-Larsson är inte trött, lyckas 
inte bli trött (E, 267).   
 Åldrande i En simtur i sundet hör samman med när olika tidsdimensioner 
synliggörs i framställningen. Istället för tidsförlopp som vertikala tidslinjer 
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får Göran Sager-Larsson tidsmässig bakgrund eller djup när flerdimensio-
nella raster uppstår. Ett exempel på hur tidsdimensioner uppstår är avsnittet 
med kvinnan på stranden som Göran Sager-Larsson ser: ”För det är när hon 
vågar visa ärren som hennes historia börjar för honom. Tidsdimensionen 
uppstår, i stället för att vara bakgrund får hon själv bakgrund” (E, 118).   
 Det finns inget djupare samband mellan olika händelser i Göran Sager-
Larssons minnen, och inte heller mellan det som han minns och det nu som 
han befinner sig i. Tidsplanen och händelserna knyts inte samman genom en 
förbindelse som är orsaksmässig. I landskapet av minnen sitter Göran Sager-
Larsson som ett tidsmärke, och det är hans funktion i En simtur i sundet att 
tydliggöra olika tider.   
 Göran Sager-Larsson befinner sig nära Europa och ett nytt millennium 
när han sitter på strandkanten i Skanör. Det är kombinationen av olika tider 
som ger effekten att tid har passerat och att Göran Sager-Larsson har åldrats. 
Tankarna och funderingarna i den inre monologen rör både det privata, som 
gräl mellan Göran och Vera, händelser och samtal som han har haft med 
vänner, familjemedlemmar och kollegor, och samtidigt finns kommentarer 
till en samtid som väntas byta skepnad inom kort. Känslan av att framtiden 
närmar sig och en framtid som Göran Sager-Larsson inte kommer att vara 
lika delaktig i som i det förflutna resulterar i en fin-de-siècle-stämning men 
också i ett åldrande.  

Tillbakablickarna sammanfattar inte Göran Sager-Larssons liv utan är 
snarare som kommentarer till ett liv levt jämte andra tidsströmningar, för 
tillbakablickarna kommenterar också kulturhistoriska fenomen som sunds-
simningar exempelvis (E, 44f). På det viset är tillbakablickarna inte enbart 
inriktade på Göran Sager-Larssons privatliv och personliga erfarenheter. Ett 
annat exempel på hur hans personliga reflexioner samtidigt är kommentarer 
till händelser och strömningar i samtiden är besöket på Elisabeth Ohlsson 
Wallins fotoutställning ”Ecce Homo”:  

Den konstnärliga analysen samspelade vid detta speciella tillfälle 
dock inte nämnvärt med den moraliska.   
Eftersom professionella bedömare av kitschigt regisserad och 
sminkad fotokonst varken fann de här bilderna uppseendeväck- 
ande eller särskilt intressanta, men inte heller ville rycka på  
axlarna och förefalla likgiltiga för frågor i tiden, lät de dem i princip 
vara, med en   
sympatiserande kommentar.  
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Därför fortsatte det kulturpositiva grälet gälla vad de föreställde, inte 
på vilket sätt de försökte föreställa det eller hur de talade med 
publiken.  
(En simtur i sundet, 110) 

”Utställningar avspeglar vår tid”, reflekterar Göran Sager-Larsson, och foto-
utställningen är inte den enda som han tänker tillbaka på denna september-
dag 1999 (E, 113). På så sätt är Göran Sager-Larsson vår tidsguide med sina 
kommentarer till samtida fenomen i ett förflutet perspektiv från sin position 
på stranden i Skåne.  
 

Sammanfattning av analys 
Vad är Göran Sager-Larssons minne i trilogin? Är gestaltningen av hans 
minne något som bekräftar och tydliggör hans levnadsbana och åldrande? 
Går det överhuvudtaget att karaktärisera minnesmönstrens funktion som en 
enda? En sammanfattning av trilogins minnesmönster synliggör bland annat 
tre olika sätt att gestalta samtidens föränderlighet på, både genom vad som 
bland andra Göran Sager-Larsson minns men också genom hur återblickan-
det går till. I trilogin framkommer flera sätt att gestalta minne på än som en 
tillbakablickande berättelse, och tillbakablickandet kompletteras med fler 
tidsdimensioner och en enhetlig berättelse kontrasteras mot detaljer och 
enskildheter. 

Värme handlar om Göran Sager-Larssons minnen, men i hans inre mono-
log är han kritisk till hur generationskamraterna använder minnet till att 
förklara sammanhang och utveckling. De gestaltningar av minnen som finns 
i Värme har snarare en kontrasterande karaktär istället för att synliggöra 
sammanhang, som exempelvis en barndomsskildring, framträder specifika 
detaljer och enskildheter. Dessa enskildheter och detaljer gör minnets 
kronologi till slumpens och omtagandets, så som gestaltningen av mötet 
mellan Karin Einarsson och Göran Sager-Larsson.   
 Jag har argumenterat för att Korta och långa kapitel handlar om samtid och 
samtidighet. Den bristande kronologiska ordningen i den andra delen av 
trilogin är en bidragande orsak till samtidigheten. Minnesdetaljerna i Värme, 
den uppbrutna kronologiska ordningen och svårigheterna med att få fram 
en enda sammanhängande minnesberättelse i Korta och långa kapitel är 
exempel på hur minnesmönstren bidrar till att gestalta en föränderlig sam-
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tid. Det är en skillnad mot de sammanhang och förklaringar som minnet 
förväntas bidra med i tingsrättsförhandlingen eller i en självframställning.  
 I trilogins tredje del, En simtur i sundet, är Göran Sager-Larssons yttre 
landskap fyllt av byggnader och platser som var för sig är minnen över tider 
eller händelser, och de är förgängliga påminnelser om dessa tider och hän-
delser. Som jag visade ovan är landskapet som omgärdar Göran Sager-
Larsson i lika stor utsträckning utsatt för glömska och förändring som 
minnet av Karin i Värme. Göran Sager-Larsson står inte på en punkt och 
blickar tillbaka på en annan, utan det finns ett flertal både i nutid och i dåtid. 
Här samspelar vad Göran Sager-Larsson minns med sättet som det gestaltas 
på tätt med varandra. Resultatet blir att istället för en tidslinje uppstår en 
väv av många tidstrådar.  
 I trilogin framkommer tidsdimensioner i stor utsträckning tack vare 
minnesmönstren. I exempelvis En simtur i sundet uppstår en tidsmässig 
effekt mellan ramhandlingen och tillbakablickandet. Göran Sager-Larssons 
ålder är en av de punkter i nuet varifrån han betraktar sin tillvaro. Det finns 
inget djupare samband mellan Göran Sager-Larssons olika åldrar, och inte 
heller mellan det som han minns och det nu som han befinner sig i. Tids-
planen och händelserna knyts inte samman genom en förbindelse som är 
orsaksmässig. Vilken ordning saker sker i är underordnande i trilogin, 
såtillvida att det ena leder inte till det andra som en kedjereaktion, utan 
kommer i oordning som i exempelvis Korta och långa kapitel. Det synliggör att 
det inte alltid finns ett orsakssammanhang bakom förändringar.   
 Trilogin omfattar inte Göran Sager-Larssons utvecklingshistoria, utan 
hans återkomst i tre romaner är snarare följden av att han är en tidsmässig 
utgångspunkt i respektive roman. Att åldras och att minnas är exempel på 
tidsmönster i trilogin som har med en individuell upplevelse av tid att göra, 
och vidare med erfarenheter av tid. Men olika tidsskalor finns närvarande 
samtidigt och kan inte alltid skiljas ut som ”individuell” och ”kollektiv”. En 
kronologisk tidslinje i sidled är ett sätt men minnesmönstren synliggör 
tidens olika dimensioner.   
 Jag har i detta kapitel gjort nedslag i vissa avsnitt i respektive roman för 
att synliggöra minnesmönster i trilogin, men också för att fortsätta 
diskussionen om kronologins betydelse. Jag inledde med en diskussion om 
varför minne ofta likställs med gestaltning av åldrande i litteraturanalyser. 
Den slutsats som jag kommer fram till är att det beror på betoning av 
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huvudpersonens betydelse, och det beror också på de tidsmönster som ofta 
kopplas ihop med åldrande.   

Minnesgestaltningar analyseras ofta i litteraturgerontologi som något 
som karaktäriserar åldrande i skönlitteratur. Genom gestaltningar av 
huvudpersonens minnen framträder ett tidsspann i framställningen, och att 
huvudpersonen har ett långt liv bakom sig. Enligt Constance Rooke struktu-
rerar minnesgestaltningar romaner som handlar om åldrande så att tillbaka-
blickar får en logisk förklaring. På så vis är life review både något som defini-
erar åldrande i skönlitteratur och som förklarar varför det pågår ett tidshop-
pande i framställningen. Minnesgestaltningar är också ”bevis” på att det är 
intressant att analysera romaner om åldrande och äldre huvudpersoner. 
Med ett kronologiskt synsätt på livsloppet är åldrande den sista slutstatio-
nen innan döden, och det finns inte mycket liv kvar att berätta om. (Det var 
också den förklaring som Simone de Beauvoir presenterade som skäl till 
varför så lite skönlitteratur handlar om åldrande.) Om åldrande istället 
handlar om det som har varit så finns det så oändligt mycket mer att berätta, 
och det blir en tillgång att vara gammal och ha ett långt liv bakom sig.  
 Åldrande är något som enligt somliga litteraturgerontologer gestaltas i 
skönlitteratur som ett långt liv återgivet i tillbakablickar. Inte bara självfram-
ställningsmönster utan även minnesmönster har som funktion att knyta 
samman händelser i en huvudpersons förflutna med det liv som är idag. 
Mike Hepworth formulerar det som att biografiska förbindelser mellan det 
förflutna och den typ av liv som man har idag 

obviously offer a more intensely focused interpretation of age-
ing than those where the older characters are simply incidental 
figures in a landscape, or where ageing is an incidental point of 
reference in a sequence of events.260 

Det finns möjligheter i det som Hepworth kallar ”incidental point of refe-
rence in a sequence of events” och alternativet behöver inte vara att knyta 
allt i en analys till en gestaltning av en äldre huvudperson. Jag menar att 
man kan i litteraturanalyser av åldrande fokusera på annat än en äldre 
huvudperson utan att marginalisera åldrande. Minnesmönstren i trilogin är 
en intrikat tidsväv.  

                                                             
260 Mike Hepworth: Stories of Ageing, Buckingham 2000, 20. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att min kritik av life review handlar om 
den ensidiga analysen av tillbakablickar som en utvärdering av livsloppet. 
På samma sätt som fokuseringen på huvudperson leder till ett begränsat 
urval av skönlitteratur, mynnar analysen av tillbakablickar ut i en kronolo-
gisk mall för gestaltningar av åldrande. Åldrande handlar på ett eller annat 
sätt om tid. Däremot behöver inte åldrande gestaltas som en generaliserande 
slutsats som dras utifrån gestaltningar av tillbakablickar. Analysen av 
minnesmönster i trilogin visar att gestaltningar av minne kan synliggöra 
andra sätt att räkna tid än enbart ett tillbakablickande. Det får som följd att 
åldrande i skönlitteratur inte nödvändigtvis måste gestaltas som slutsatser 
från ett förflutet.  
 



 188    

 
 
 

                 Kapitel 5 
Avslutning 

 

 

 

Från The Stone Angel till trilogin  
I detta avslutande kapitel kommer jag att både återvända till vissa utgångs-
punkter för avhandlingens undersökningsområde, men också i tre avsnitt 
diskutera mina slutsatser. Eftersom en stor uppmärksamhet i föreliggande 
avhandling ägnas åt vad som tidigare har definierats som litteraturgeronto-
logi vill jag ändå avsluta med att lyfta fram några möjliga framtidsperspek-
tiv inom litteraturgerontologi. 

Jag inleder detta avslutningskapitel med en diskussion om skönlitteratur 
som undersökningsmaterial i litteraturgerontologi. Utgångspunkten för 
diskussionen är att skönlitteraturen som väljs uppfyller på ett väldigt 
konkret sätt vissa kriterier, bland andra genremässiga sådana så som 
exempelvis kriterier förknippade med Vollendungs- och Reifungsroman. Det 
är en egen undersökning i sig att analysera vilken typ av skönlitteratur som 
företrädesvis används i litteraturgerontologiska undersökningar och orsa-
kerna bakom urvalet. Men jag har redan i inledningen konstaterat att Sigrid 
Combüchens tre romaner avviker på flera sätt från de karaktäristika som 
Constance Rooke och Barbara Frey Waxman identifierar för skönlitteratur 
om åldrande.  

Jag har också genom hela avhandlingen återkommit till en roman som 
har spelat en stor roll inom litteraturgerontologin, nämligen Margaret 
Laurences The Stone Angel. Romanen har analyserats av litteraturgerontolo-
ger som Barbara Frey Waxman (1990), Henry C. Simmons (1998), Mike 
Hepworth (2002), Sally Chivers (2003) och Zoe Brennan (2005). Constance 
Rooke mer eller mindre baserade karaktäristiken av den av henne grundade 
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genren för litteratur om åldrande, Vollendungsroman, på sin analys av The 
Stone Angel. Romanen har använts exempelvis som en ”case study” av en 
gammal kvinna, och har refererats till som en “textbook in geriatrics”.261  

Anledningen till att Margaret Laurences The Stone Angel ofta diskuteras 
och analyseras i samband med åldrande i skönlitteratur är att den betraktas 
som en intressant fallstudie av en gammal människa. Romanen har en äldre 
huvudperson (Hagar Shipley) och handlingen utspelar sig på nu-planet i en 
kanadensisk småstad på 1960-talet och rör framför allt huvudpersonens 
kamp för att slippa flytta till ett äldreboende. En stor del av romanen hand-
lar också om huvudpersonens tillbakablickande på sitt liv och den omvärde-
ring som hon gör av sig själv, det liv som hon har levt och av omgivningen. 
 Hagar Shipleys fysiska tillkortakommanden och hennes svårigheter att 
klara av vardagen upptar en stor del av romanens nutid. Dåtiden framställs 
genom Hagar Shipleys minnen och handlar om de övriga delarna av hennes 
liv: livet som flicka, nygift, mor och änka. Resultatet av det levda livet är den 
gamla människa som Hagar Shipley är idag och det åldrande som hon 
genomgår i romanens nutid.  

Den 90-åriga Hagar Shipley bor tillsammans med sin son och svärdotter i 
det hus som hon har bott i under hela sitt vuxna liv. En kamp utspelas om 
kontrollen över hennes liv mot sonen och svärdottern. De är själva 
pensionärer och vill att hon flyttar till ett hem för äldre. 

En förklaring till romanens användbarhet är Margaret Laurences gestalt-
ning av huvudpersonen Hagar Shipley och en annan är romanens tydliga life 
review-tematik, som exempelvis Rooke vill koppla till gestaltningar om åld-
rande. En strävan att lyfta fram unika och individuella erfarenheter av att bli 
gammal förklarar fokus i litteraturanalyser av åldrande på en tydlig och 
realistiskt gestaltad huvudperson som är gammal. Hagar Shipley kämpar mot 
krämpor, kroppsligt förfall och diverse kroppsliga ”läckage”. Det är möjligt 
att det är just denna kamp som en gammal kvinna utkämpar som gör The 
Stone Angel användbar och återkommande i analyser av åldrande. Hagar 
Shipleys strid innehåller trovärdiga beskrivningar av vad som händer med en 
gammal kropp, samtidigt som Hagar Shipley för en enveten kamp för att 
bemästra det som händer henne för att behålla sin självständighet.  

                                                             
261 Sally Chivers: From Old Woman to Older Women. Contemporary Culture and Women´s Narratives, 
Columbus 2003, 22. 
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Sally Chivers är av den åsikten att gestaltningen av Hagar Shipley är unik 
och att det är ett av skälen att till The Stone Angel är populär bland litteratur-
gerontologer.262 I artikeln ”The Stone Angel Speaks: Older Women´s Voices 
in Prose and Poetry” lyfter Ellen S. Jaffe och Ellen Bouchard Ryan särskilt 
fram huvudpersonen som en förmedlare av en livshistoria och av erfaren-
heter av åldrande: 

The story of the past tells Hagar’s life; the story of the present 
helps her move through illness toward death – as a woman 
coming to terms with her own body and her own soul.263  

Jaffe och Bouchard Ryan har som syfte i sin artikel att uppmärksamma äldre 
kvinnors röster, både litterära personers och de äldre kvinnliga författarnas. 
På så sätt vill de synliggöra hur äldre kvinnors berättande kan stärka sin 
plats i tillvaron, och de vill vidare bidra till att sprida den äldre kvinnans 
vishet till framtida generationer.264 Deras resonemang tydliggör huvud-
personens betydelse och lyskraft för ändamålet att inte bara synliggöra 
åldrande utan även äldre. 

Det verkar inte gå att överskatta Laurences romans betydelse för littera-
turanalyser om åldrande: ”The Stone Angel sets up the field of literary 
gerontology”.265 På sätt och vis kan man säga att jag också har utgått från The 
Stone Angel i min undersökning. Framför allt har den väckt mitt intresse 
eftersom litteraturgerontologiska analyser av romanen väldigt tydligt fram-
häver huvudpersonens betydelse och roll för att analysera åldrande. Likaså 
är det en roman som till stor del består av huvudpersonens minnen och där 
handlingen i stor utsträckning utspelas i det förflutna. Men det är alldeles 

                                                             
262 Chivers 2003, 20. Sally Chivers väljer i sin analys av Hagar Shipley att citera ur Margaret 
Laurences utgivna dagbok, där Laurence skriver att hon hellre tar sitt liv än att bli en gammal 
kvinna på ett sjukhus: ”I don´t want to be Hagar”. Laurence tog sitt liv 1987 efter att ha kämpat 
mot cancer i ett antal år. Skälet till att Chivers väljer att dra in författarens självmord i en större 
diskussion om hennes bidrag till synen på åldrande kvinnor är att visa hur Laurences bidrag 
blir dubbelt eller motstridigt genom beslutet att ta sitt liv. Å ena sidan skapar Laurence ett 
starkt porträtt av en gammal kvinna, och å andra sidan finns Laurences privata uttalande att 
hon inte själv vill bli en ”Hagar”. Det är enligt min mening framför allt ett exempel på en 
olycklig blandning av biografisk information och litterär analys i litteraturgerontologi. 
Anledningen till att jag vill nämna detta är att jag ser det som en följd av en fokusering på 
huvudpersonens betydelse. 
263 Ellen S. Jaffe & Ellen Bouchard Ryan: ”The Stone Angel Speaks. Older Women´s Voices in 
Prose and Poetry”, Journal of Aging, Humanities, and the Arts nr 2 2008, 66. 
264 Jaffe & Bouchard Ryan 2008, 62. 
265 Chivers 2003, 20. 
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tydligt att egenskaper som förknippas med åldrande och att bli gammal 
finns uteslutande på romanens nu-plan. Resultatet blir en tydlig uppdelning 
i vad som är åldrande och vad som inte är åldrande utifrån kronologiska mönster. 
Som jag nämnde tidigare är åldrande snarare resultatet av en process än en 
process i sig själv, alltså det som kommer i slutet av livet summeras som 
åldrande. Det kronologiska mönster som har analyserats fram ur The Stone 
Angel har åldrande som ett resultat och som en fas i slutet av en utveck-
lingslinje.  

Hildegard Kuester har i sin undersökning av The Stone Angel analyserat 
berättarstrukturen i romanen och lyfter fram det som hon benämner 
”sequential ordering”, alltså händelseförloppets ordningsföljd.266 Kuester 
menar att det är problematiskt att romanens två tidsnivåer förblir separata 
från varandra samt att de retrospektiva avsnitten är kronologiskt ordnade. 
Anledningen till det sistnämnda har Margaret Laurence själv angivit som 
läsbarhet: att det hade blivit för svårläst att ha återblickarna i en kronologisk 
oordning. När Laurence försvarar sitt val av metod ber hon också om ursäkt 
för att med den kronologiska strukturen inte efterlikna verklighetens oord-
ning och kaos.267 Kuester fortsätter på detta spår: 

The critic’s charge and the novelist’s defense concern the 
question of the techniques modern experimental novelists use 
in order to achieve a sense of lived experience. A case in point is 
the stream-of-consciousness method, which attempts the faithful 
representation of an individual’s thought process. Naturally, 
this method results in the concealment of chronological 
relations. Yet even stream of consciousness can only approxi-
mate human reality. Aware of this dilemma, Laurence opted for 
a method of compromise that offers chronological order as a 
guiding principle for the reader.268 

Å ena sidan har kronologisk ordning betraktats som ett sätt att synliggöra 
åldrande i form av en life review-tematik, och å andra sidan, som här, betrak-
tas den kronologiska ordningen som ett misslyckande i att gestalta livserfa-
renhet. Det visar att det finns flera sätt att analysera åldrande än som 
kronologisk ordning om det är erfarenheten av att åldras som ska belysas. 
                                                             
266 Hildegard Kuester: The Crafting of Chaos. Narrative Structure in Margaret Laurence´s The Stone 
Angel and The Diviners, Amsterdam & Atlanta 1994, 30. 
267 Kuester 1994, 31. 
268 Kuester 1994, 31. 
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Kuesters analys bidrar också till att sambanden mellan trovärdiga gestalt-
ningar och kronologisk ordning kompliceras, alltså att en kronologisk ord-
ning är mer trovärdig och ”autentisk” – om det är autenticitet och realism 
som ska premieras i analyser av åldrande. I citatet ovan är läsaren också ett 
argument för kronologisk ordning, det vill säga att det ska vara lättare att 
läsa en redogörelse som är kronologiskt ordnad.269 Ytterligare ett argument 
för berättarstrukturens utformning som Kuester betonar har med huvudper-
sonen Hagar Shipley att göra, att den kronologiska ordningen ska reflektera 
ett karaktärsdrag hos huvudpersonen, det vill säga hennes oflexibla och 
rigida läggning.270  

Denna utvikning i en annan form av analys av The Stone Angel än den 
litteraturgerontologiska syftar till att nyansera synsättet att det bara finns 
vissa bestämda sätt att analysera romanen på och att dessa sätt skulle vara 
styrda av det faktum att huvudpersonen är gammal. Jag menar att även 
andra tillvägagångssätt kan vara givande när man analyserar åldrande i 
skönlitteratur och att ämnet, åldrande, i sig inte behöver vara förbundet med 
ett bestämt tillvägagångssätt eller med en bestämd typ att skönlitteratur. 

Jag kan se vissa likheter mellan Margaret Laurences roman och Sigrid 
Combüchens trilogi, men också avsevärda skillnader. I avsnittet ”Lockelsen 
med huvudperson” resonerar jag kring dragningskraften i huvudpersonen 
och konstaterar att det är lätt att se huvudpersonen som ett språkrör för vad 
romanen handlar om. Jag menar dock att så inte är fallet med Göran Sager-
Larsson och att det finns anledning att problematisera och diskutera 
huvudpersonens dominerande betydelse i analyser av åldrande.  

Att analysera en huvudpersons betydelse och funktion i en roman är en 
möjlig analysingång, men den blir till en begränsning om denna huvud-
person ska sättas i centrum och allt annat som har med framställningen att 
göra som exempelvis handling, berättarstruktur och olika tidsplan ska 
kopplas samman med och ges betydelse av denne huvudperson. Om gestalt-
ningen av huvudpersonen ska vara styrande på detta vis uppstår gränser för 
vad som ska ingå i analysen. Stora delar av framställningen förblir 
obearbetade, och resultatet blir en begränsning även för det som 

                                                             
269 Flera litteraturgerontologer lyfter också fram läsarens betydelse såtillvida att 
åldrandelitteraturen ska påverka läsarens syn på och uppfattning av äldre och åldrande. 
Läsarens betydelse i litteraturgerontologi diskuterar jag i kapitel 2 i avsnittet ”Positiva eller 
negativa gestaltningar i skönlitteratur”. 
270 Kuester 1994, 31. 
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skönlitteratur skulle kunna bidra med inom åldrandeforskningen. Det finns 
exempelvis risk för cirkelresonemang i och med att antaganden om en 
gammal huvudperson stärker utgångspunkten att romanen handlar om 
erfarenheter att bli gammal och vidare att det som romanen handlar om i sin 
tur stärker gestaltningen av huvudpersonen som gammal.   
 Constance Rooke, som har återkommit till Laurences roman The Stone 
Angel i flera undersökningar, menar att romanens händelseförlopp åter-
speglar erfarenheter av att åldras och att Hagar Shipleys svårigheter ger en 
realistisk bild av åldrandets problem. Det finns dock en uppenbar risk för 
cirkelresonemang i och med att handlingen tolkas utifrån huvudpersonens 
ålder och ålderns betydelse stärks av handlingen.   
 Det verkar vara en rådande uppfattning bland litteraturgerontologer att 
Hagar Shipleys ålder gör det omöjligt att undersöka The Stone Angel ur något 
annat perspektiv än som en roman om åldrande. Sally Chivers menar att det 
är då romanen blir mest samstämmig: ”the most obvious and necessary way 
to examine that coherence is via old age, as Constance Rooke, Barbara Frey 
Waxman, and Stephanie Demetrakopoulos have done”.271 Det är ett 
uttalande som kan ifrågasättas ur flera perspektiv. Det finns ett flertal 
undersökningar av The Stone Angel där ålder och åldrande överhuvudtaget 
inte diskuteras.272 Man kan återigen ifrågasätta huvudpersonens betydelse 
och hur styrande en huvudpersons ålder bör vara i en litteraturanalys eller 
därutöver om det ens är eftersträvansvärt att nå fram till den samstämmig-
het som Chivers menar att en undersökning av åldrande kan uppnå. 

Min analys av Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet visar 
att gestaltningarna av Göran Sager-Larsson inte i första hand är ett språkrör 
för erfarenheten av att åldras. Göran Sager-Larsson är ingen motsvarighet 
till Hagar Shipley. Men det finns mönster i romanerna som har att göra med 
olika sätt att räkna tiden som kan knytas till en diskussion om åldrande. På 
så vis menar jag att analysen av en huvudperson kan vidgas till att omfatta 
andra delar av framställningen, andra strukturer, teman eller mönster. 

                                                             
271 Chivers 2003, 23. 
272 Några exempel på undersökningar av The Stone Angel där åldrande inte diskuteras är Simone 
Vauthiers ”Images in Stones, Images in Words. Margaret Laurence´s The Stone Angel” i Critical 
Approaches to the Fiction of Margaret Laurence (ed. Colin Nicholson), 1990 (det finns fler 
undersökningar i samma volym med analyser av The Stone Angel i vilka åldrande inte 
diskuteras), Hildegard Kuesters The Crafting of Chaos. Narrative Structure in Margaret Laurence's 
The Stone Angel and The Diviners (1994) samt New Perspectives on Margaret Laurence. Poetic 
Narrative, Multiculturalism, and Feminism (ed. Greta M.K. McCormick Coger), 1996. 
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Förklaringarna till populariteten hos The Stone Angel är antagligen flera och 
det går inte att bortse från att Margaret Laurence är en viktig kanadensisk 
författare. Det stärks av Mike Hepworths påpekande, att litteraturgeronto-
logi främst är ett kanadensiskt och nordamerikanskt forskningsområde, 
även om det finns forskare exempelvis Merete Mazzarella, som har gjort 
försök att lansera svenskspråkiga motsvarigheter till Margaret Laurence, 
Barbara Pym, Doris Lessing och Philip Roth. 

I analyser av huvudpersonen Hagar Shipley framställs hon på ett motsä-
gelsefullt sätt både som representativ och unik. Å ena sidan är gestaltning-
arna av livet som en gammal kvinna realistiska och insiktsfulla. Å andra 
sidan är The Stone Angel oundviklig i en undersökning av åldrande i skön-
litteratur eftersom gestaltningen av den gamla kvinnan är ganska ensam i 
sitt slag. Sally Chivers är en av dem som menar att Hagar Shipley 
återkommer i litteraturanalyser just därför att det inte finns så många andra 
äldre huvudpersoner som är kvinnor att välja på. Har Sally Chivers rätt i att 
Hagar Shipley är ett unikt porträtt inom skönlitteratur? Merete Mazzarella 
gör en sökning i den svenskspråkiga litteraturen i artikeln ”Fram träder de 
förträffliga fruntimren – Merete Mazzarella finner att äldre kvinnor äntligen 
får en rejäl plats i litteraturen” i Dagens Nyheter 1997. Redan artikelrubriken 
avslöjar resultatet.  

Kerstin Ekmans romankaraktär Oda Arpman i Gör mig levande igen är ett 
exempel på gestaltningar av äldre huvudpersoner som är kvinnor i nordisk 
skönlitteratur. Andra exempel är litterära gestalter i Solveig von Schoultz´ 
novellistik och lyrik, Ulla i Gerda Anttis Fjärrvärme (1991), men även Merete 
Mazzarella nämner Barbara Pym och Doris Lessing vilka används flitigt av 
litteraturgerontologer.273 De kvinnliga huvudpersonerna i Pyms respektive 
Lessings författarskap framställs dock som antingen förebilder eller mot-
bilder: 

De kvinnor Oda samlar omkring sig i sin lilla samtalsgrupp är 
ju yngre än hon men unga är de ingalunda och liksom Oda är 
de tyngda av sina minnen. De har mycket gemensamt med de 
förträffliga fruntimren i mången brittisk vardagsskildring – till 
exempel Barbara Pyms. Liksom Pyms huvudpersoner är de 
stillsamt tjänande – de är socialarbetare eller jourhavande 

                                                             
273 Merete Mazzarella: ”Fram träder de förträffliga fruntimren. Merete Mazzarella finner att 
äldre kvinnor äntligen får en rejäl plats i litteraturen”, Dagens Nyheter 1997-01-18. 
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medmänniskor, de står på Norrmalmstorg och räcker fram 
insamlingsbössan för Kvinna till kvinna, de utför restaurerings-
arbeten. Liksom Pyms huvudpersoner är de också i grunden 
marginaliserade.274 

Som alternativ till den rådande normen eller föreställningen om äldre 
kvinnor och sexualitet lyfter Mazzarella fram Doris Lessings roman Love, 
again (1996). Mazzarella menar att i Lessings roman finns kontrasterande 
gestaltningar till den rådande föreställningen i skönlitteratur att äldre 
kvinnors erotiska glädje ska vara tillbakahållen och att äldre kvinnor ska 
hålla sig till äldre män: 

Den som djärvt utmanar den föreställningen är Doris Lessing. I 
sin senaste roman, ”Kärlekens teater” (1996), skildrar hon hur 
en sextiofemårig kvinna, den framgångsrika teaterproducenten 
Sarah Durham, drabbas av häftigt uppflammande åtrå, först till 
en ung man, sedan till en annan.275 

Mazzarella drar slutsatsen att det äntligen finns utrymme inom skönlittera-
tur för mångfasetterade gestaltningar av äldre kvinnor. Det Mazzarella 
också gör är att visa exempel på andra romaner och andra genrer som kan 
vara givande att analysera. Det är en av mina förhoppningar med förelig-
gande avhandling, att ett oväntat val av romaner ska bidra till att urvalet av 
skönlitteratur breddas och att fler genrer kan komma ifråga i undersök-
ningar av åldrande i skönlitteratur.  

 

Slutsatser av analysen av Värme, Korta och långa kapitel samt 
En simtur i sundet 
Jag har rubricerat avhandlingens slutsatser som huvudpersonens ringa bety-
delse för gestaltning av åldrande, minnesmönstrens betydelse samt kronologins 
styrning av skönlitteratur och analysingångar. Jag kommer att gå in på respek-
tive slutsats närmare i avsnitten med samma namn som följer nedan. Efter-
som att jag diskuterar snarare än redovisar vad jag har kommit fram till i 
analyserna av trilogin och drar vissa konklusioner utifrån analysresultaten, 
så tar jag mig friheten att exemplifiera med nya citat ur romanerna. Det 

                                                             
274 Mazzarella 1997-01-18. 
275 Mazzarella 1997-01-18. 
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innebär inte att det är en ny argumentationslinje som presenteras. Innan jag 
kommer in på slutsatserna mer i detalj vill jag på ett övergripande sätt 
diskutera slutsatserna av analysen av Värme, Korta och långa kapitel samt En 
simtur i sundet. 

Analysen av trilogin visar att Göran Sager-Larsson är ett tidsmässigt typ-
exempel, på sätt och vis en modern motsvarighet till antikens exemplum. Den 
egentliga betydelsen av det latinska ordet är prov, föredöme eller mönster, 
och som litterär term åsyftas en kort berättelse för att åskådliggöra en mora-
lisk tes. Men under antiken framställdes gärna författare som en förebild, 
exemplum.276 Min slutsats knyter an till denna antika förebild genom att 
gestaltningen av Göran Sager-Larsson inte syftar till att framställa en individ 
som liknar en verklig människa, utan Göran Sager-Larsson är ett tidsexempel 
eller snarare tre stycken i tre romaner. Som sådana bidrar gestaltningarna av 
Göran Sager-Larsson till att synliggöra olika samtider och tidsuppfattningar. 
Jag utvecklar det påståendet något i det följande och jag kommer att 
exemplifiera med avsnitt ur Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i 
sundet. 

Göran Sager-Larsson definierar sig själv i Värme som hörande till ”efter-
krigstidens tongivande generation” (V, 17). Det innebär inte att han hör till 
den klokaste, vackraste eller ens till den som ”frambragt flest begåvningar” 
(V, 17). Nej, det som karaktäriserar Göran Sager-Larssons generation är att 
den är ”infärgad med tillstånden i världen” och att hans ålder och åldrande 
är förankrad i tidsandan. Göran Sager-Larssons egna tidsåldrar så som 
medelålder är sammansvetsade med andra förändringar än hans individu-
ella utveckling: ”Svaga konjunkturer – medelålder” (V, 17).  

Berättelsen om Göran Sager-Larsson börjar i och med att han har blivit 
medelålders och börjar få sitt första ”distansminne” (V, 17). Det är i linje 
med att åldras i Värme gestaltas som ett inordnande i kronologier, i faser och 
att livets helheter uppenbarar sig. Man kan sortera tider, spjälka upp nu och 
då och som i Värme stapla historiens notiser till en lång räcka med årtal och 
datum (V, 193-198). Det är först i tillbakablickandet som ungdomen och 
barndomen med en tillsynes oundviklig nödvändighet konstrueras som 
helheter: ”Man talar om ungdom… I tillbakablick berättar man alltid om 
samma sak – vilka av de förbirusande bilderna som lagt sig synligt i hjärnan 
                                                             
276 Carina Burman: ”Biografisk litteraturforskning”, Litteraturvetenskap - en inledning (red. Staffan 
Bergsten), Lund 1998, 67. 
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och bildar medvetandet” (V, 192). På så vis kan man säga att hela 
framställningen av Göran Sager-Larssons barndom och ungdom möjliggörs 
av att han som 38-åring kan sortera tider, spjälka upp nu och då.  

Göran Sager-Larsson är inte själv ett exempel på det som han ser hos sina 
genrationskamraters tillbakablickande i system och helheter, för Göran 
Sager-Larsson minns framför allt detaljer. När man har levt något längre, 
menar Göran Sager-Larsson, har man förlorat ”sin ungdoms tillyxade 
överblick” (V, 17). Ungdomens överblick byts mot sönderfallande detaljer: 

– – – Världen kan inte längre räddas med helhetslösningar 
(”ekonomisk tillväxt”, ”revolution” eller annan religion), som 
med en knuff på första dominobrickan fäller hela serien av 
svartvita problem. Nej, man måste verka i detaljen, inom sin 
verkliga radie, med moral. Och moral är inte längre den 
materiella, automatiska moralen utan genomtänkt moral. Så 
mina medelålders insikter sammanträffar åter med tillståndet i 
världen. Och det finns ingen anledning att avundas ungdomen, 
förmodligen har ingen vettig människa någonsin avundats 
ungdom.   
(Värme, 17) 

Göran Sager-Larssons åldrande sammanfaller med andra skeenden än de 
personliga. Hans åldrande är knutet till större skeenden och förändringar. 
Göran Sager-Larsson vänder sig mot byggandet av system av minnena och 
att se ”det allmängiltiga och följdriktiga i varje ögonblick” (V, 18). Det är inte 
att minnas levande. Att minnas levande är att minnas detaljer. För att kunna 
göra det krävs en viss stagnation:  

Så detta att minnas levande, det kommer av stämningar i 
medelåldern; det stämmer med konjunkturer av stagnation; det 
behövs för att man skall observera rörelser i stagnationen.   
(Värme, 20). 

I Värme markerar Göran Sager-Larsson ett visst avstånd både till sina gene-
rationskamrater, men också till vissa tidsfenomen som att alla ”börjar berätta 
sin barndom” (V, 18). Han vänder sig mot användandet av minnen för att 
förklara och karaktärisera det egna livet eller människor ur det förflutna. Jag 
diskuterade i ”Minnet av tiden” hur Göran Sager-Larsson är i ofas på olika 
sätt med resten av omgivningen. Göran Sager-Larsson smälter inte samman 
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med gestaltningen av tidsandan som råder i respektive roman, utan tvärtom 
sticker han ut och viker av på olika sätt. Jag menar att det är just därför att 
Göran Sager-Larsson som huvudperson är i ofas med sin generation och 
med tidens tempo som gör att olika sätt att räkna tiden blir synliga. Bristen 
på synkronisering med omvärlden gör gestaltningen av Göran Sager-
Larsson tidsmässig. Ett av de sätt att räkna tiden som synliggörs är 
åldrande.   
 Bristen på sammansmältning med sin omgivning (tid och landskap) 
synliggörs också genom att Göran Sager-Larsson betraktar det som finns 
omkring honom så som han gör i Korta och långa kapitel. Det är som om 
Göran Sager-Larsson händelsevis möter några av de andra huvudpersonerna 
(Heidi och Bengt) i romanen, men framför allt ser han saker från en sido-
plats. I En simtur i sundet sitter Göran Sager-Larsson kvar medan annat om-
kring honom förändras, försvinner eller, som sambon Vera, simmar iväg. 
Denna stiltje eller stagnation är som jag ser det en förutsättning för att rörel-
ser, nyanser och detaljer i tiden eller snarare tiderna (dåtid, nutid, framtid) 
ska bli synliga.  

Med gestaltningen av Göran Sager-Larsson som både i tidsmässig ofas 
och som bredvidsittande menar jag att man får uppslag till åtminstone två 
nya ingångar till undersökningar av åldrande i skönlitteratur. Det ena är 
synen på åldrande som en plattform för att minnas. Constance Rooke menar 
att det är närheten till slutet på livet som gör tillbakablickandet möjligt. Det i 
sin tur bygger på antaganden och utgångspunkter kopplade till Robert N. 
Bulters begrepp life review.   
 Simone de Beauvoir å sin sida menar att det är fullständigt ointressant 
med en gammal huvudperson som inte har någon tid framför sig utan all 
bakom sig. Både de Beauvoir och Rooke utgår från att åldrande är en slutfas, 
en permanent stiltje, som gör det möjligt att minnas och att det är det enda 
som man kan göra eftersom så lite av livet återstår.   
 Åldrande som en slutfas eller ett sista stopp i ett livslopp behöver inte 
vara den stagnation som krävs för att minnas. Stagnation kan för det första 
vara kopplad till annat än den individuella kronologin och för det andra kan 
man ha stagnation eller stiltje som Göran Sager-Larsson i 40-, 50- och 60-
årsåldern. Det öppnar för att analysera åldrande som något som inte nöd-
vändigtvis måsta kopplas till en viss ålder eller en viss fas i livet, utan som 
något som kan analyseras i skönlitteratur med huvudpersoner i olika åldrar. 
Det är det andra nya uppslaget, och det tredje är betydelsen av detaljer 
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istället för enhetlighet och kontinuitet i litteraturanalyser. Detaljerna synlig-
gör andra samband än kronologiska och att problematisera kronologi i 
åldrandeanalyser är en annan möjlighet att diskutera åldrande utifrån.  
 Åldrande behöver inte nödvändigtvis betraktas som en slutfas eller ett 
sista stopp i ett livslopp och det är något som synliggörs i analysen av trilo-
gin och framför allt i En simtur i sundet. Den stagnation som Göran Sager-
Larsson befinner sig i behöver inte tolkas som en gestaltning av åldrande 
utan som jag nämnde tidigare kan den vara kopplad till annat än den indi-
viduella kronologin. Jag skulle snarare vilja lyfta fram att det handlar om 
Göran Sager-Larssons funktion som tidsexempel och vidare att uppfatt-
ningar om tid utgår från någon punkt i tillvaron. Göran Sager-Larsson har 
sin ”utkiksplats” varifrån han betraktar sitt tidsmässiga landskap. Denna 
plats gör att han kan minnas och gå bakåt i tiden, men den begränsar honom 
också. I Värme är han del av en generation och hans individuella tidsålder är 
sammankopplad med andra tidsmässiga rörelser exempelvis konjunkturer. I 
Korta och långa kapitel är Göran Sager-Larssons observationsplats 
kringskuren och begränsad. I En simtur i sundet slutligen ser Göran Sager-
Larsson inte längre än till horisonten och knappt det med tanke på de 
svårigheter han har med att se och acceptera Öresundsbron. Sammanfatt-
ningsvis menar jag att de tidsmässiga utkiksplatserna i trilogin under-
minerar åldrande som ett särskilt läge då tillbakablickar och livsgransk-
ningar (life review) sker. Istället har varje roman sitt tidsmässiga läge. Göran 
Sager-Larssons olika åldrar i de tre romanerna är ett sätt att synliggöra att 
varje tidsålder har sin tidsmässiga utkiksplats. Dessa utkiksplatser är tre 
möjligheter att förstå förändringar inom tidshorisontens gränser. 

I de följande avsnitten kommer jag att diskutera slutsatser av undersök-
ningen utifrån huvudpersonens respektive minnesmönstrens betydelse för 
gestaltning av åldrande.   

Huvudpersonens ringa betydelse för gestaltning av åldrande 

Min huvudsakliga slutsats av analysen av gestaltningen av Göran Sager-
Larsson i trilogin är dennes ringa betydelse för gestaltning av åldrande, men 
däremot Göran Sager-Larssons centrala betydelse för framställningens olika 
tidsmönster. Med det menar jag att åldrande i trilogin är effekten av föränd-
ringar i förhållande till tidsanda eller tidsepok, snarare än utveckling på en 
individuell nivå. Göran Sager-Larssons åldrande är en föränderlighet i ett 
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större tidsmässigt hänseende än som ett uttryck för individuell kronologi.  
 Göran Sager-Larssons temporala bestämning i En simtur i sundet är inte 
bara att han är över 60 år utan också att han befinner sig i ett skifte mellan 
olika millennier, att han är en del av ett kulturhistoriskt sammanhang och 
att han inte är i fas med sin tid som den gör sig påmind. Att enbart upp-
märksamma betydelser av Göran Sager-Larssons ålder som 60-åring vore att 
begränsa sätt att analysera gestaltningen av Göran Sager-Larsson som finns i 
trilogin. Om man beaktar andra tidsmässigheter möjliggörs fler betraktelse-
sätt av åldrande i skönlitteratur än som en kronologisk utveckling. Tidsord-
ningar i vid bemärkelse, som sätt tider organiseras, struktureras och 
beskrivs på, menar jag kan vara en del av det som undersöks för att beskriva 
åldrande. Resultatet av min analys av trilogin öppnar för att betrakta 
åldrande ur andra tidsordnande aspekter eller ur flera samtidigt.   
 Ett försök att gestalta en person i Göran Sager-Larssons ålder innebär ett 
involverande av fler tidsdimensioner eller fler sätt att mäta och räkna tiden 
på än som individuell ålder. Hur är det att vara drygt 60 år? Vilka erfaren-
heter har Göran Sager-Larsson av att åldras? Det är den typ av frågor som 
återkommer i litteraturanalyser av åldrande. Analysen av trilogin visar att 
gestaltningen av hur det är att vara över 60 år gammal kompletteras med 
gestaltningar av hur det är att leva 1999 och hur det är att leva i och med 
förändringar. De erfarenheter Göran Sager-Larsson har av att åldras inne-
fattar även samhälleliga förändringar men också det tidstypiska här och nu.  

Genom att komplettera frågeställningarna om huvudpersonens ålder 
med flera om andra tidsmässiga aspekter byggs analysen ut och det 
individuella åldrandet får en temporal kontext. Den temporala kontexten 
bäddar inte bara in det individuella åldrandet utan bidrar till att 
komplettera kronologiska mönster med tidsmässigheter som inte bara kan 
mätas som en utveckling från en punkt till en annan. Kontexten förändrar 
gestaltningen av det individuella åldrandet.   

På väg till Malmö högskola kliver Göran Sager-Larsson omkring i det 
halvfärdiga området kring hamnen och han ser hus som är nybyggda, reno-
verade och utrymda. Det är ett område i förändring och utveckling: 
”Omvandlingen är inte helt genomförd, men på väg” (E, 50). Det samman-
fattar även det som analysen av trilogin synliggör, att vara på väg men att 
inte riktigt vara där i ett specifikt åldrande och att åldrande i dessa romaner 
är mycket mer att vara på väg. Det innebär att Göran Sager-Larsson inte 
befinner sig i en specifik fas bara för att han är medelålders eller i 60-års-
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åldern. Gestaltningar av landskap och minnen i trilogin bidrar till att 
beskriva detta att vara på väg och att vara i förändring. 

Omvandling är Göran Sager-Larssons landskap. Minnet är en del av 
landskapet och en del av vad innebär att vara en person i Göran Sager-
Larssons ålder: 

En människa i Göran Sager-Larssons ålder tänker så när de hör ordet 
hamnkvarter: minnet sotar upp tegelfasader vid Themsen.  
Hela landskap av övergivna dockor, där en gång Joseph Conrad 
styrde in varsamt, för att inte sticka ut fönster med masternas rår. 
Filmminnet visar ödslighet på pirer,  
bakgränder vid East River.   
Barndomsminnet den gråa, vida Elbe, giraffkranar och slocknat 
dagsljus. Rask genomresa.   
Från här och där och utan namn minns han gator utan belys- 
ning, heller inte gator egentligen – eller ens gränder.   
(En simtur i sundet, 50f) 

Så här skulle en person i 60-årsåldern kunna tänka. I citatet betonas det all-
mängiltiga med en människa i Göran Sager-Larssons ålder och det specifika 
ligger i ålder, i den bemärkelsen att det är tiden som får sin bestämning och 
inte i första hand personen. Det Göran Sager-Larsson minns är inte det som 
är specifikt för Göran Sager-Larsson, utan typiskt för någon som är född på 
1940-talet eller för någon som lever på 1990-talet. Det allmängiltiga syns 
också i citatets nästsista rads ”minns han gator” med pronomet ”han” som 
är här mer allmänt syftande likt pronomet ”man”.   
 Det är ett tidstypiskt minnestänkande för en man i Göran Sager-Larssons 
ålder, men minnet definierar inte honom mer än så och säger inget specifikt 
om Göran Sager-Larsson och vem han är. Han är ett tidsexempel snarare än 
en person med unika erfarenheter av att åldras. Det är ett annat sätt att se på 
minnet än som en gestaltning av life review-tematiken.   
 Resultatet av att i analysen försöka utvinna kunskap om vem Göran 
Sager-Larsson och vilka hans erfarenheter är, är att Göran Sager-Larsson 
snarare måste betraktas som en tidsprofil eller tidsguide. Det innebär att 
mitt resultat avviker från litteraturanalyser av åldrande som leder fram till 
konstateranden om åldrande som en positiv eller negativ utvecklingsfas.  
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Minnesmönstrens betydelse  

Mina huvudsakliga resultat av analysen av minnesmönstren i trilogin kan 
sammanfattas i tre punkter: För det första behöver åldrande i skönlitteratur 
inte gestaltas som en kronologisk utveckling, utan det finns fler tidsmässiga 
aspekter att diskutera. För det andra visar analysen av trilogin nya sätt att 
tänka kring åldrande som nyanserar synsättet på åldrande som en slutfas 
och som ett resultat av det levda livet. Jag menar att de tidsmässiga utkiks-
platserna i trilogin underminerar åldrande som ett särskilt läge för tillbaka-
blickar och livsgranskningar. Göran Sager-Larssons åldrar synliggör varje 
ålders tidsmässiga sammanhang. För det tredje förstärker fokuseringen i 
litteraturanalyser på huvudperson anknytningen till det som Gullette kallar 
för kroppsbaserat (body-based) synsätt på åldrande.   
 Jag har redan visat att Göran Sager-Larssons åldrande är en föränderlig-
het i ett större tidsmässigt hänseende än som ett uttryck för individuell 
kronologi. På ett flertal punkter håller sig inte gestaltningen av Göran Sager-
Larsson inom ramen för förmedling av åldrande som en individuell erfarenhet. 
Både individ och erfarenhet problematiseras vilket blir tydligt när jag har lyft 
fram självframställningsmönster i analysen.  

Åldrande som en erfarenhet gestaltad med kronologiska mönster visar 
sig i min analys inte innehålla den koppling mellan linjäritet och utveckling 
som betonas inom litteraturgerontologi. Det räcker inte med att utgå från att 
romaner handlar om åldrande baserat på att en huvudperson har tre olika 
åldrar i respektive roman. Att Göran Sager-Larsson närmar sig 40 i Värme, 
att han är över 50 i den andra och att han i den tredje romanen är en bit över 
60 år gammal är inte skäl nog att dra slutsatser om erfarenheten av 
individuellt åldrande. Däremot menar jag att andra perspektiv än det som 
fokuserar på huvudpersonen öppnar för diskussioner om åldrande. 

Minnesmönstren i trilogin är en del av den samtidsväv som delarna 
uppvisar. Det sker bland annat genom minnenas förbindelse eller brist på 
förbindelse mellan olika tider som nutid och dåtid. I både Värme och En 
simtur i sundet är det nuet som på olika sätt sätter igång tillbakablickandet. 
När Göran Sager-Larsson sitter och väntar i Värme på födelsedagssamtalet 
från mamman, har han ”skäl att minnas just detta, just nu” (V, 20, min kurs.): 

Katten hoppar upp på bordet framför mig och sätter sig 
naturligt på exakt det ställe jag läser. Den knådar och spinner 
och stångas. Den tillgivna, egoistiska värmen återkallar minnet 
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av en liten flicka, som jag återsåg idag, trettio år äldre. Karin var 
det hon hette.   
(Värme, 31) 

Nuet och det närvarande är plattformen för tillbakablickandet så som i cita-
tet ovan eller som i En simtur i sundet där stiltjen i nuet ger utrymme för 
Göran Sager-Larsson att tänka tillbaka. Men jag menar också att minnes-
mönstren i trilogin gestaltar tidsmässighet på flera sätt än att enbart syn-
liggöra ett förlopp mellan nu och då och därigenom gestalta åldrande. I 
trilogin är tillbakablickande något som utgår från olika tillfällen i nuet och 
inte enbart den sista fasen i livsloppet. Att minnas skulle vara en del av att 
åldras finns det även vissa belägg för i exempelvis Värme. Dock med det 
förbehållet att minnas liksom att åldras inte är en företeelse förbehållet den 
sista fasen i livet.   
 I trilogin finns andra typer av gestaltningar av minnet än som ett 
individuellt tillbakablickande. I Korta och långa kapitel är minnen frikopplade 
från den som minns såtillvida att minnena är verktyg i en tingsrättsförhand-
ling, fotografier i ett skåp hemma hos Casimir (en av Heidis hemtjänsts-
klienter) och en minnesring som är en present från professorskan till Heidi 
för att hon hjälper till att anordna en fest hemma hos professorskan. Jag har 
exemplifierat detta närmare i analysen av trilogins andra del om Casimirs 
fotografier i ”Minnet av tiden”. 

Heidi menar att ingen gillar ”gammeldags, anonyma fotografier”, alltså 
andras minnen. Heidi menar till och med att man är rädd för minnen som 
inte är ens egna: 

 ”Ingen annan”, ingen annan tycker om den influensa i 
själen, eller i känslan, som kommer fram ur mörka minnen som 
inte är ens egna. Inte heller tillhör någon man känt och inte ens 
har historisk prestige. Fullkomligt främmande minnen, ”inte 
ens fingertoppsvis” rör de vid ens erfarenheter.   
(Korta och långa kapitel, 157) 

Det som markeras med citattecken är den allmänna uppfattningen om 
andras minnen, att de inte ens en gång ytligt rör vid ens personliga erfaren-
heter. Men fördelen med andras minnen är, enligt Heidi, att de är starkare 
eller mer levande än ens egna, privata erfarenheter kan vara: 
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Rätt ofta när man följer ett personligt minne tillbaka till kärnan 
händer det att man – knipsar av! redan vid första skymten av 
det vitala. Man vet – man vet att om man låter sig fångas in så 
börjar man gå i cirklar. Mala och älta och minnas. Egentligen 
skall man inte ta reda på vad det är som – vad heter det? – får 
en att ticka. What makes you tick. Det får en att gå i cirklar. You 
won´t make sense. Främmande minnen – främmandes – 
minnen går på utsidan. Ändå upplever du (jag) dem starkare.  
(Korta och långa kapitel, 157f) 

Det är en aning bakvänt eller det går i alla fall emot den allmänna meningen 
om egna och andras minnen, att som Heidi uppleva andras minnen starkare. 
Heidis åsikter utmanar enligt min mening uppfattningen att minnen först 
och främst är självframställningar och återspeglingar av ens egna erfaren-
heter. De egna minnena som ska innehålla svaren på hur och varför man 
fungerar som man gör är emellertid i citatet bara förvirrande.  

Om minnesmönster ska vara en del av gestaltningar av åldrande i skön-
litteratur måste även andra perspektiv på minne ges plats och diskuteras. 
Bland annat behövs en diskussion av andra betydelser som gestaltningar av 
minne kan ha än ett återspeglande av en persons ”insida”. I citatet ur Korta 
och långa kapitel berörs detta med människans ”insida” och ”utsida”. Heidi 
upplever ju främmande minnen starkare även om de ”går på utsidan”. 
Heidis förhållande till egna och främmande minnen går därmed stick i stäv 
med minnets funktion i life review. Livsgranskning genom minnen behöver 
inte leda fram till det som ”får en att ticka”, utan tvärtom: ”You won´t make 
sense”.   
 Jag delar uppfattningen att litterära gestaltningar av minnen och minnet 
kan synliggöra åldrande, så som tidsperspektiv, att tiden har gått och att 
tidsmässiga förutsättningar är förändrade. Men jag motsätter mig kopp-
lingen mellan gestaltning av åldrande och kronologisk ordning och att det är 
ordningen, att det ena leder till det andra, som är själva grundbulten i det 
som vi betraktar som åldrande. I Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur 
i sundet synliggörs genom minnet olika tidsperspektiv och det är på så sätt 
som åldrande gestaltas i trilogin. Åldrande finns dock inte separat och 
avskilt från andra tidsmässigheter.   
 Med den föreliggande avhandlingen har jag velat ifrågasätta den krono-
logiska grunden som sällan diskuteras i litteraturgerontologi och som verkar 
tas för given i analyser av åldrande. Ett av tillvägagångssätten har varit att 
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diskutera trilogins minnesmönster. Minnesmönstren i trilogin bidrar till att 
utmana gränsdragningen mellan framför allt dåtid och nutid, och proble-
matiserar uppfattningen av tiden som linjär. Minne följer på minne ”utan 
anledning, det är bara tidsbesläktat” (E, 23): 

När Göran Sager-Larsson frågar minnet vet han inte hur det 
kommer att svara. En gång – eller förr   
när han var dummare – och mer helgjuten   
– var svaret bekräftande, svar på fråga: ja så ”var” det.   
Nu i stället något slags shuffle i hjärnan och kryptiska kommentarer.  
Alltså förklarade detta här minnet inte längre   
att han blev usel bilförare, varför han blev usel bilförare 
(En simtur i sundet, 22f) 

För att kunna utvinna svaret ”ja så ’var´ det”, om det ens är möjligt, så måste 
minne och åldrande gestaltas linjärt, där händelser följer på varandra och 
leder vidare till nästa. För i slutet av ett linjärt orsakssammanhang finns 
svaret eller resultatet av det som har försiggått. Men i trilogin gestaltas inte 
tidens flöde som ett pärlband av faser, händelser, år eller månader vare sig 
när det gäller minnesmönster eller när det gäller gestaltningen av Göran 
Sager-Larsson. Frigörelsen från kronologi sätter vidare fokus på andra tids-
mässiga samband.  

I trilogin finns inte gestaltningar av livet som en linjär tidslinje, utan som 
en mängd olika tidslinjer som går härs och tvärs genom tillvaron. Det, om 
inte utesluter så åtminstone, ifrågasätter en enda dominerande tidsuppfatt-
ning, att det finns en början som leder vidare utifrån denna början till nästa 
stadium för att slutligen nå ett slutmål. Sammanfattningsvis öppnar 
minnesmönstren i trilogin också mot en tolkning av minnen som relaterade 
till flera sätt att räkna tiden, alltså inte bara till den individuella kronologin 
utan även till samtiden, 90-talet eller till olika definitioner av tidsepoker så 
som modernism eller postmodernism. Med det menar jag att åldrande har 
fler innebörder än att omfatta en individuell ålder. Åldrande är ett sätt att 
gestalta tid på men som finns i en större kontext där även andra definitioner 
av tid ryms som exempelvis decenniebeskrivningen av 90-talet.  
 I Värme ger Göran Sager-Larsson uttryck för sin generations minnesfixe-
ring genom att hävda att i ”tillbakablickar berättar man alltid om samma 
sak” (V, 192). Det är ett uttalande som skulle kunna gälla som rubrik för 
litteraturanalyser av åldrande. En utgångspunkt i litteraturanalyser av 
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åldrande är att i gestaltningar av åldrande berättar huvudpersonen om sitt 
liv och det som har lett fram till nuet. Analyser av romaner med äldre 
huvudpersoner har fokuserat på att minnet gestaltar erfarenheten av att 
åldras. Constance Rooke är inte ensam om att använda Robert N. Butlers 
livsgranskning i analys av åldrande, men hon har också gjort livsgransk-
ningen till en del av vad som är åldrande i skönlitteratur. Som jag ser det var 
det ett sätt att lyfta fram äldres erfarenheter i skönlitteratur som värdefulla 
och visa på att slutet av livet har sitt värde i och med att man kan minnas 
och blicka tillbaka. Med analysen av minnesmönstren i Combüchens trilogi 
vill jag åskådliggöra andra sätt att analysera minnesgestaltningar än som en 
livsgranskning och problematisera sambanden mellan minne och ålder.  
 Sammanhanget som citatet om tillbakablickar är taget ur är en inre 
monolog i Värme där Göran Sager-Larsson irriterat konstaterar att hans 
generationskamrater använder minnet till samma sak vilket är att bekräfta 
en utvecklingslinje som leder fram till vilka de är idag. Minnesmönstren i 
trilogin synliggör snarare en väv av tidslinjer och samband mellan vävens 
olika trådar än en rak utvecklingslinje. I trilogin finns istället andra sätt att 
ordna tidsförlopp så som slumpmässighet, samtidighet och omtagning och 
därför är det snarare fråga om en väv av tidsmässiga förbindelser.   
 Slutsatsen av min analys är att åldrande i trilogin är ett sätt att gestalta 
tidsmässiga förändringar. Åldrande är i trilogin ett tidsflöde som kan 
beskrivas i år så som Göran Sager-Larssons olika åldrar i respektive roman 
eller i förhållande till andra tidsflöden. Därigenom sätts åldrande i ett tids-
mässigt sammanhang och samtidigt synliggörs olika sätt att räkna och 
gestalta tidsflöden på. Kronologisk ordning med villkorssammanhang är ett 
sätt medan trilogin synliggör andra sätt så som omvänd ordning eller om-
tagning.   
 Trots att jag är kritisk till vissa grundläggande antaganden inom littera-
turgerontologi så rubricerar jag likväl min undersökning som litteratur-
gerontologisk eller inspirerad av litteraturgerontologisk forskning, diskus-
sion och kunskapsbildning. Jag sällar mig till dem, bland andra Anne M. 
Wyatt-Brown och Thomas R. Cole, vilka menar att det är viktigt att utveckla 
den humanistiska sidan av gerontologi och där har litteraturgerontologi en 
viktig roll att spela. Det har den inte minst genom att visa att litteratur-
gerontologi är en utvecklingsbar inriktning som är öppen för nya perspektiv 
på äldre och åldrande och som kan fortsätta att visa vikten av litteratur-
analys som metod och skönlitteratur som undersökningsmaterial. En av 



Avslutning                   207 

 

litteraturgerontologins viktigaste uppgifter är att vara aktiv i utvecklingen 
av gerontologiska frågeställningar inom humaniora och att flytta gränser för 
den humanistiska gerontologins område och vidare anta utmaningar från 
nya forskningsperspektiv. 

Kronologins styrning av skönlitteratur och analysingångar 

Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att visa hur skönlitte-
ratur kan bidra till forskning om åldrande och hur litteraturanalys som 
metod kan utveckla litteraturgerontologi. Vidare har jag haft som syfte att 
problematisera hur man gör litteraturstudier om åldrande och det ska syn-
liggöra antaganden om åldrande i skönlitteratur. Jag vill inte att antaganden 
ska synliggöras för synliggörandets skull utan för att jag kan argumentera 
för att dessa antaganden påverkar både hur och vad man väljer att under-
söka i litteraturgerontologi.   
 Det är inte orättvist att påstå att litteraturgerontologer i stor utsträckning 
har intresserat sig för två företeelser i skönlitteratur: det ena är gestaltningar 
av huvudpersoner och det andra är gestaltningar av ett liv i olika faser, som 
ofta har analyserats som antingen en positiv eller en negativ utveckling. Jag 
har i avhandlingen rest frågan huruvida man kan tala om en kronologisk 
mall för gestaltningar av åldrande. Det som jag menar är en kronologisk 
mall gör sig gällande på tre olika sätt. För det första har huvudpersonens ålder 
fått stor betydelse för om en roman ska komma ifråga i en undersökning om 
åldrande. För det andra ska romanens struktur ge illusionen av att huvud-
personen ser tillbaka på sitt liv för att erfarenheter av att åldras ska syn-
liggöras. Och till sist, gestaltningen av huvudperson och tidsmönster ska 
följa en utvecklingsordning som leder fram till resultatet åldrande. Det som 
jag identifierar som en kronologisk mall för åldrandeanalyser ser jag som 
bakgrunden till den kritik som flera litteraturgerontologer riktar mot andra 
litteraturforskare, att äldre och åldrande är osynliga i litteraturvetenskapliga 
undersökningar. Min slutsats är att det är resultatet av hur och vad man 
definierar och identifierar som åldrande i skönlitteratur.  

Ytterligare ett problem med den kronologiska mallen är konsekvenserna 
som den får för litteraturgerontologi. Två olika hållningar har utkristalliserat 
sig sedan 1970-talet när det gäller vad som är litteraturgerontologi och hur 
dess gränsdragning ska se ut. Den ena hållningen representeras exempelvis 
av Anne M. Wyatt-Brown och består av en bejakande inställning till littera-
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turgerontologins utveckling och anammande av andra forskningsområden 
så som cultural studies. Wyatt-Brown betonar också vikten av att utveckla 
den humanistiska gerontologin som helhet och riktar kritik mot undersök-
ningar där gerontologiska teorier överförs utan diskussion eller problemati-
sering på skönlitteratur.  

Den andra hållningen representeras framför allt av Constance Rooke och 
den innebär snarare ett tydliggörande av åldrandelitteraturens karaktäris-
tika och tillika åldrandeanalysens komponenter. I en strävan att synliggöra 
äldre som värdiga huvudpersoner har hennes genrebestämningar snarare 
bidragit till en begränsning av vilken typ av skönlitteratur som kan komma 
ifråga i litteraturgerontologi.  

I bilden nedan från Rookes kapitel ”Old Age in Contemporary Fiction: A 
New Paradigm of Hope” i Handbook of the Humanities and Aging illustreras 
det som Rooke menar är kopplingen mellan genre och fas i livet. Både 
Bildungsroman och Vollendungsroman har uppstått eftersom ”they treat 
critical phases in the life cycle”.277 Rooke menar vidare att ”figure 10.1” 
synliggör hur människan kommer ur det universella och föds in i det parti-
kulära: 

Commonly, we regard the first phase of the life cycle 
(childhood and youth) as a preparation for life in society. The 
matter of the bildungsroman is accumulated in this phase; such 
novels typically end with the protagonist poised on the brink of 
the next quadrant, having made at least preliminary moves on 
such vital issues as love and work. The middle phase (the prime 
of life) allows participation in society and the exercise of our 
developed powers. The last phase (old age) involves leaving the 
social stage, or disengagement; here the Vollendungsroman 
begins.278 

 
 
 
 
 
                                                             
277 Constance Rooke: ”Old Age in Contemporary Fiction. A New Paradigm of Hope”, i Handbook 
of the Humanities and Aging, Aging (eds. Thomas R. Cole, David D. Van Tassel & Robert 
Kastenbaum), New York 1992, 245. Bilden är från sidan 246 i samma bok. 
278 Rooke 1992, 245. 
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Figuren ovan är ett exempel på de idéer och tankesätt som finns i litteratur-
gerontologi om åldrande som en kronologisk utveckling. Jag menar att detta 
fastställer både urvalet av skönlitteratur och frågeställningar om en krono-
logisk ordning så som den illustreras i figuren. Figuren väcker också frågor 
om mittemellanfasernas betydelse eller avsaknad av betydelse i skönlittera-
tur och vad det är som gör vissa faser eller övergångar mer kritiska än 
andra. Illustrationen tydliggör gränser för vad som kan betraktas som 
åldrande respektive vad som kan betraktas som skönlitteratur om åldrande. 
Dessutom ser man hur dessa idéer leder till slice-of-life-tänkande, där varje 
fas i livet har sin litterära gestaltningsgenre. Jag återkommer till detta i 
kapitlets sista avsnitt.  
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Rooke konstaterar att huvudpersonens höga ålder blir oviktig om den 
endast fungerar som en ram för gestaltningen. Konstaterandet från Rooke är 
ytterligare ett sätt som hon drar upp gränser på för åldrandeanalyser.279 För 
att gälla som åldrandelitteratur måste vissa strukturella faktorer uppfyllas så 
som life review-tematik.280 Det påverkar strukturen såtillvida, enligt Rooke, 
att huvudpersonen befinner sig i nutid och förflyttas sedan med minnet 
tillbaka i tiden: 

The issue here is not only the duration of the memory, but also 
the mode of representation, the extent to which we remain 
aware of the filter that memory supplies. Sustained flashbacks, 
however, can create an additional – sometimes equally 
important – dimension of the plot. At the other end of the 
continuum, the protagonist’s old age may become inconse-
quential if it functions simply and briefly as a narrative frame. 
(In this case, of course, the term Vollendungsroman would cease 
to be applicable.)281 

Gestaltning av minnet framstår som ofrånkomligt i åldrandelitteratur, och 
likaså förbindelsen mellan tillbakablickar och utvärdering av livet för att 
synliggöra erfarenheter av att åldras. 

Flera av denna studies frågeställningar berör vad som är åldrande i skön-
litteratur och vad som styr urval av skönlitteratur, frågeställningar och 
angreppssätt i litteraturgerontologiska analyser. Jag såg en möjlighet att 
diskutera det litteraturgerontologiska forskningsområdet genom att utmana 
stereotyper om åldrande som har haft inverkan på vilka teorier som har 
använts inom litteraturgerontologi och vilken skönlitteratur som har 
använts. Varför begränsas analyser av åldrande till en viss sorts skönlitte-
ratur? Vad finns det att vinna på det?   
 Constance Rooke och Barbara Frey Waxmans genrebegrepp har satt sin 
prägel på litteraturgerontologin och de kriterier som de lyfter fram som 
typiska för åldrandelitteratur på 1990-talet finns fortfarande kvar i under-
sökningar utförda på 2000-talet. Det får till följd att man å ena sidan alltför 
enkelt kan avfärda somliga romaner, litterära genrer eller litterära ström-
ningar och å andra sidan att det finns en mall för vad som är åldrandelitte-

                                                             
279 Rooke 1992, 253. 
280 Rooke 1992, 253. 
281 Rooke 1992, 253. 
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ratur. Att utgå från The Stone Angel som ett typexempel eftersom den har rätt 
sorts kriterier är ett problematiskt betraktelsesätt. En problematisering av 
vad åldrandelitteratur är och vad som är åldrande i skönlitteratur är en 
konsekvens av denna studie.   
 Avhandlingens upplägg har centrerats kring ett bemötande av litteratur-
gerontologiska antaganden om gestaltningar av äldre huvudpersoner som 
förmedlare av erfarenheten av att bli gammal med frågor om huvudperso-
nens funktion och konstruktion. Jag ville åstadkomma tre saker med min 
undersökning av Sigrid Combüchens trilogi. Det första är en analys av de tre 
romanerna utifrån huvudperson och tidsmönster. Det andra är att sätta in 
trilogin i ett litteraturgerontologiskt sammanhang för att diskutera person-
gestaltningar och kronologiska mönster. Det tredje är att öppna för fler syn-
sätt på åldrande i skönlitteratur och därmed för ett bredare urval av skön-
litteratur i litteraturgerontologi.   
 Även om romanerna i trilogin inte hör till Vollendungs- eller Reifungs-
roman skulle ett förväntat resultat ändå kunna vara att Göran Sager-Larsson 
med sina tre olika åldrar i respektive roman är en gestaltning av erfarenhe-
ten av individuellt åldrande som följer ett kronologiskt utvecklingsmönster. 
Men åldrande i trilogin handlar snarare om förändring i förhållande till 
tidsanda eller tidsepok än om utveckling på en individuell nivå. Som jag 
nämner i ”I trilogins centrum” förändras Göran Sager-Larssons funktion 
från att existera mer i egen rätt i Värme till en av flera huvudpersoner i Korta 
och långa kapitel och i En simtur i sundet sitter han ensam med sina tankar och 
minnen på en strand.  

I Värme kommenterar Göran Sager-Larsson tidens tendenser, 
generationskamraternas förtjusning i minnesframställningar och i ett flertal 
återkommande episoder betraktar Göran Sager-Larsson barndomsvännen 
Karin på tåget, i affären och på ett kafé. I Korta och långa kapitel är det Göran 
Sager-Larsson som betraktas och studeras av omgivningen. Mer till synes av 
tillfälligheter hamnar han emellanåt i händelsernas centrum tack vare 
exempelvis grannen Heidi. Slutligen i En simtur i sundet sitter Göran Sager-
Larsson på den skånska stranden som ett landmärke eller ett minnesmärke 
över en föränderlighet som hans tankeströmmar vittnar om.  
 I kapitlet ”I trilogins centrum” påstår jag att man inte kan dra sådana 
slutsatser av gestaltningen av Göran Sager-Larsson att man kan svara på hur 
Göran Sager-Larsson upplever åldrande. När jag analyserar gestaltningarna i 
de tre romanerna av Göran Sager-Larsson kan jag konstatera att det finns ett 
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skelett av data om ålder, familj, sysselsättning, och detta skelett förändras i 
varje del. Men informationen byggs inte på automatiskt för varje del utan 
den är beroende av vilken roll Göran Sager-Larsson har i respektive roman 
och den tid som han är placerad i. Trilogin är ingen följetong om Göran 
Sager-Larssons liv, men det innebär inte att trilogin inte kan säga något om 
åldrande.  

 

Framåt i litteraturgerontologin 
Anne M. Wyatt-Brown har gjort två översikter av de viktigaste forsknings-
strömningarna i litteraturgerontologi. I den nyaste översikten från år 2000 
har hon identifierat fem kategorier av litteraturgerontologiska undersök-
ningar: attityder till åldrande i skönlitteratur, late style-analyser, kulturveten-
skapliga analyser av åldrande som en positiv eller negativ utveckling, analy-
ser av life review och självframställningar samt undersökningar av känslor i 
skönlitteratur.282 I detta avslutande avsnitt av avhandlingen kommer jag att 
utgå från hennes översikt för att blicka vidare i litteraturgerontologin. 

När Wyatt-Brown blickar framåt ser hon exempelvis hur Simone de 
Beauvoirs La Vieillesse från 1970 skulle kunna fungera som en modell för 
framtida litteraturgerontologiska studier.283 de Beauvoirs undersökning är 
en bred genomgång av våra uppfattningar om äldre, som sträcker sig över 
tusen år och omfattar inte bara västvärldens uppfattningar. Undersökningen 
mynnar ut i en tämligen pessimistisk syn på äldre när hon redogör för det 
som hon kallar för samhällets hemliga skam, det vill säga hur gamla måste 
genomlida och utstå separation och avstånd från sociala gemenskaper. I det 
som är slutet av den svenska och förkortade versionen av La Vieillesse 
(Ålderdomen) förklarar de Beauvoir varför ålderdomen och inte döden är livets 
motsats: 

Och faktiskt är det så att det är ålderdomen, snarare än döden, 
som man måste ställa upp som motsats till livet. Ålderdomen är 
en parodi på liv, medan döden förvandlar livet till öde; man 
skulle kunna säga att döden räddar livet genom att förläna det 
dimension av ett absolut.284 
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Simone de Beauvoir vill visa att det finns samband mellan behandlingen av 
äldre och de värderingar som finns och de prioriteringar som görs i 
samhället. Att de Beauvoirs studie är negligerad av litteraturgerontologer 
beror på dess negativa och pessimistiska resultat, menar Wyatt-Brown. Men 
det är den breda och tvärvetenskapliga ansatsen som gör den till en förebild 
för litteraturgerontologisk forskning i Wyatt-Browns ögon.  

Margaret Morganroth Gullette och Stephen Katz diskuterar i sin 
respektive undersökning fördelarna och nackdelarna med La Vieillesse vilka 
Wyatt-Brown sammanfattar på följande sätt: 

Gullette criticizes Beauvoir´s findings but praises her argument 
that our attitudes toward aging are social not biological in 
origin. In fact, she uses Beauvoir´s idea of social construction to 
attack the very decline theory of aging that Beauvoir endorsed. 
Stephen Katz in Disciplining Old Age (1996) has pondered 
Beauvoir´s failure to influence gerontologists. He comments 
upon her unfamiliar mixing of philosophical, artistic, literary, 
and autobiographical sources with sociological and economic 
ones. According to Katz, her negative assessments of old age 
and her unconventional tactics put ”her work outside of 
gerontology and perhaps dangerously close to exposing its 
borders”.285 

de Beauvoirs undersökning handlar om åldrande som ett fenomen ur ett 
antal olika perspektiv och i sin argumenterande ton är den tämligen befriad 
från en diskussion av vad som egentligen är studiens objekt. Det finns van-
ligtvis en tydlig vattendelare mellan att använda skönlitteratur för att 
studera äldre respektive för att studera åldrande. Roberta Maierhofer menar 
att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan ”age studies” och ”ageing 
studies”. Den första tar hänsyn till hur skillnader uppstår utifrån exempelvis 
diskursiva formationer och sociala praktiker, medan den andra utgår från 
åldrande som ett kontinuum av en åldersdiskurs som inkluderar ett livs-
loppsperspektiv. Man skulle också kunna uttrycka det så att det som skiljer 
inriktningarna åt är synen på åldrande som en kulturell konstruktion eller 
som ett kronologiskt-biologiskt faktum.286  

                                                             
285 Wyatt-Brown 2000, 44. 
286 Roberta Maierhofer: ”Third Pregnancy. Women, Ageing and Identity in American Culture. 
An Anocritical Approach”, i Old Age and Ageing in British and American Culture and Literature 
(ed. Christa Jansohn), Münster 2004, 156 not 5. 
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Wyatt-Brown vidhåller att den största förändringen inom litteraturgeronto-
logi mellan 1992 och 2000 är det som hon kallar ”cultural studies of 
aging”.287 Den undersökning som Wyatt-Brown framför allt lyfter fram som 
exempel på denna inriktning är Margaret Morganroth Gullettes Declining to 
Decline (1997). Inriktningen som Gullette står som frontfigur för är också den 
inriktning som Roberta Maierhofer lyfter fram, det vill säga en forskning 
som vidgar fältet för hur åldrande kan studeras och vad som relateras till 
åldrande. Det innebär exempelvis att man studerar åldrande som något som 
påverkas av kulturella faktorer framför exempelvis biomedicinska, men 
också att man nyanserar föreställningen om åldrande som en ensidigt nega-
tiv livsfas.  

Margaret Morganroth Gullette ser det som en framtida uppgift att bryta 
dominerande åsikter om ålder som något naturgivet, utan ett historiskt 
sammanhang och något som är ”kroppsbaserat”.288 Gullette ställer också age 
studies mot ”slice-of-life studies” och ett exempel på det sistnämnda är just 
ageing studies. Istället anser Gullette att ”some critics and theorists need to 
study and relate all parts of the life-course imaginary, so that all of us may 
work with a sense of the problematics of the whole”.289 

Ett resultat av influenser från cultural studies är Sally Chivers undersök-
ning From Old Woman to Older Women i vilken hon ifrågasätter att skönlitte-
ratur enbart gestaltar ett individuellt perspektiv. Chivers menar att skönlit-
teratur är ett kulturellt uttryck som inte bara förmedlar individens upplevel-
ser utan är uttryck för kulturella uppfattningar. Chivers anser att skönlitte-
raturens huvudsakliga uppgift är att få oss läsare att tänka kring ålder, göra 
oss åldersmedvetna och medvetna om olika sätt att betrakta äldre och åld-
rande: 

I do not mean to suggest that reading narratives of aging 
provides readers with the experiences of aging. Rather, 
narratives of old age can offer ways of thinking about the 
experience of late life that could change how readers interact 
with the elderly and with themselves as they age. Narrative 
fiction deserves scrutiny in this regard because it engages 
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Humanities and Aging (eds. Thomas R. Cole, Robert Kastenbaum & Ruth E. Ray, second edition), 
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readers on slightly different premises than do overt personal 
narratives. Further, the rich investment in language that literary 
forms require provides fertile ground for the revision of the 
strong cultural narratives that otherwise might make age a 
frightening, or at very least uninteresting topic.290  

Det är möjligt att denna del av litteraturgerontologi kommer att utvecklas än 
mer och bli mer av ”study of cultural ageing” än specifikt litteraturgeronto-
logiska undersökningar. Kulturellt åldrande som paraplybegrepp verkar 
kunna inkorporera olika disciplinära inriktningar, och disciplinärt gräns-
överskridande är något som Gullette tycker är väsentligt, och detta ansluter 
sig Chivers till. Däremot saknas hos Chivers en diskussion av huruvida hon 
egentligen undersöker äldre snarare än åldrande eller möjligen både och. 
Chivers menar nämligen att det är viktigt att skönlitteraturen lyfter fram 
kvinnliga erfarenheter och därför är det viktigt att huvudpersonen är en 
kvinna. På så vis anser jag att hon fortsätter på en inslagen väg i litteraturge-
rontologi med analys av gestaltningar av personer. Min kritik riktar sig mot 
fokuseringen på gestaltningar av enskilda huvudpersoner, och huruvida det 
är en manlig eller kvinnlig huvudperson är inte det centrala.   
 En av avhandlingens slutsatser är att inriktning på personal narratives har 
bidragit till uppkomsten av specifika genrer för åldrandelitteratur. Katego-
riseringen av framför allt romaner sker utifrån bestämda kriterier. Flera 
litteraturgerontologer har varit måna om att lyfta fram genrer för åldrande-
litteratur med syftet att synliggöra skönlitteratur överhuvudtaget och för att 
inkorporera litteraturanalyser i humanistisk gerontologi. De vill visa på 
tendensen att allt fler romaner med äldre huvudpersoner ges ut till följd av 
bland annat att fler författare skriver om åldrande.  
 Rita C. Cavigioli använder sig av begreppet ”new life-course-genres” för 
att diskutera genrer som omfattar skönlitteratur om en individs utveckling i 
förhållande till att individen blir äldre. Begreppet omfattar också skönlitte-
ratur som har teman som knyter an till den sista fasen i livet eller skönlitte-
ratur som innehåller biografiska porträtt. Gemensamt är att ålder är en 
viktig del av gestaltningen av huvudpersonen.  

Jag har visat att Bildungsroman, Vollendungs- och Reifungsroman är 
livsloppsgenrer. Teresa Mangum argumenterar för att Science Fiction också 
borde beaktas när man analyserar ålder och åldrande. SF-litteratur 
                                                             
290 Chivers 2003, xxxviii. 



                    Kapitel 5 216 

 
 
 

 

problematiserar en förlust-tematik som hon menar ofta sammankopplas 
med gestaltningar av åldrande och äldre: 

In this genre, elaborate technologies counter the threat of loss, 
whether of earth, of oxygen, of freedom, of life, or of 
humanity.291 

Den vanligast förekommande typen av förluster i SF-litteratur är kopplade 
till döden. Den typen av förlusttema är så frekvent att den bildar en egen 
undergrupp till SF-genren. Ett vanligt mönster i denna undergrupp är 
berättelser om odödlighet vilka ofta knyter an till myten om Tithonus. 
Tithonus är en yngling som enligt den grekiska mytologin rövas bort av 
gudinnan Eos som gör honom till sin make. Gudinnan ber Zeus ge Tithonus 
evigt liv, men glömmer bort att be om evig ungdom. Till sist blir Tithonus så 
skröplig att Eos överger honom.292 Mangum ser myten som ett exempel på 
föreställningen om att människan består av två delar, och tudelningen blir 
extra tydlig när man är gammal: 

The narrative drive is a desire built upon Western conceptions 
of a mind/body split which would allow one to rejuvenate the 
“body” while keeping the “mind,” equated with memory, 
intact. With searing scepticism, rejuvenescence narratives insist 
that readers imagine the consequences should technology 
succeed in reversing the aging process.293 

En annan grupp av romaner med livsloppsproblematik är föryngrings-
romaner (rejuvenescence narratives). I föryngringsromaner finns gestaltningar 
av medicinska, vetenskapliga och teknologiska möjligheter som skyddar 
mot åldrande. Dessa föryngringsromaner har en kampen-mot-tiden-tematik, 
och var framför allt vanliga i slutet av 1800-talet samtidigt som bildnings-
romanen var en populär genre. Likheten mellan de båda genrerna är att 
handlingen fokuserar på huvudpersonens liv under de första decennierna. 
Den bakomliggande anledningen till denna tidsmässiga centrering är syn-

                                                             
291 Teresa Mangum: ”Longing for Life Extension. Science Fiction and Late Life”, Journal of Aging 
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sättet på människans första årtionden som de viktigaste och mycket mer 
intressanta än de som kommer senare.294  

Undersökningar av genrer och genrers karaktäristika kopplade till fråge-
ställningar om åldrande skulle kunna öppna mot ett bredare litteratururval. 
Risken är det som Gullette varnade för, ett ”slice-of-life”-tänkande som 
kommer att påverka kategoriseringen av skönlitteratur. Ett problem med 
detta skulle kunna vara att man isolerar litteraturanalyser av åldrande till 
romaner ur genrerna Vollendungs- och Reifungsroman.  

En annan tendens som möjligen kommer att prägla kommande littera-
turgerontologiska undersökningar är en historisering, i linje med Fredric 
Jamesons uppmaning att alltid historisera.295 All skönlitteratur, alla förfat-
tare och alla läsare befinner sig inom en historisk horisont. I Jamesons per-
spektiv är det historiska perspektivet på allt studerbart grunden för allt 
tolkande och för all förståelse. Teresa Mangum föreslår i Handbook of the 
Humanities and Aging (2000) att det litteraturgerontologiska intresset borde i 
större utsträckning riktas mot litteraturhistoriska undersökningar. Med det 
menar hon att den litteraturgerontologiska forskningen om attityder skulle 
få en historisk bakgrund genom studier av äldre skönlitteratur. Andra förde-
lar är att ”the literary past can provide insight into the current experience of 
aging, of being old, and of interacting with an older person positioned as an 
object of study, a client, or a patient”.296 Sambanden mellan det förflutna och 
det närvarande säger något grundläggande om att vara människa och därför 
borde den litteraturhistoriska inriktningen få större utrymme i litteratur-
gerontologi.297  

Mera specifikt menar Mangum i ”Literary history as a Tool of 
Gerontology” att analyser av äldre skönlitteratur av exempelvis Charles 
Dickens eller Anthony Trollope synliggör en kulturhistorisk bakgrund till 
föreställningar om åldrande. Den äldre skönlitteraturen kan inte, lika lite 

                                                             
294 Mangum 2002, 71. 
295 "Historisera alltid!" Det är en devis som sammanfattar Jamesons hela produktion. Grunderna 
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som det förflutna överhuvudtaget, ge en ”direct progression to the present”. 
”Juxtaposing the past to present representations and practices, however, 
demonstrates repetition and differences that shift us to a new point of view, 
a telling synthesis, or unsuspected alternatives to heretofore unquestioned 
assumptions”.298 Synliggörandet av de komplexa bakomliggande orsakerna 
till kulturella och social företeelser idag stärks av att äldre skönlitteratur 
ingår i analysen. Litteraturhistoriska analyser kan ge en tidsmässig distans 
(och eventuellt förklaring) till rådande föreställningar om äldre och 
åldrande.  

Det finns redan en tidsdimension i mycket av det som görs idag inom 
litteraturgerontologi i och med intresset för minne och life review. I Mangums 
resonemang ser jag, trots brasklappen om att det inte är tal om en direkt 
utveckling fram till nuet, tendensen att låta det förflutna förklara nuet. Arvet 
från litteraturhistorien kan inte erbjuda fullständiga förklaringar till varför 
gestaltningar av åldrande ser ut som de gör. 

När Anne M. Wyatt-Brown ser framåt ser hon emotionology som ett nytt 
inslag inom litteraturgerontologi. Emotionology eller vetenskapen om känslor 
handlar bland annat om att undersöka känslor i historiska, sociala eller 
antropologiska sammanhang. Starten för denna forskningsinriktning kom 
med Peter N. Stearns och Carol Z. Stearns Emotionology – Clarifying the 
History of Emotions (1985). Men det finns alltså även litteraturstudier i 
emotionology och ett exempel på det är ”Emotionology in prose – A study of 
descriptions of emotions from three literary periods” från 2001.299 

Emotionology var år 2000 redan en påbörjad inriktning och Wyatt-Brown 
visar i sin översikt att det finns undersökningar i litteraturgerontologi som 
handlar om känslor hos gamla.300 Ett syfte med inriktningen är att göra ett 
avsteg från synsättet på åldrande som kroppsbaserat och fokusera mer på 
känslor. Wyatt-Brown exemplifierar med studier av de brittiska sociolo-
gerna Mike Hepworth och Mike Featherstone, och de betonar just vikten av 
lyfta fram gestaltningar där äldre har befriat sig från sina åldrande kroppar: 

They describe the efforts of elders to free themselves from their 
aging bodies. In another essay Hepworth (1998) challenges the 
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assumptions that the elderly are necessarily nostalgic or 
emotionally rooted in the past, although younger people often 
assume that they are. Drawing upon the work of literary 
gerontologists who have studied the creative imagination, he 
explores the sometimes unruly emotions that emerge in later 
life.301 

Jag ser denna inriktning som en direkt fortsättning på fokuseringen inom 
litteraturgerontologin på huvudperson och hur huvudpersonen i en roman 
gestaltar erfarenheten av att åldras. Det är också en fortsättning på det 
representationstänkande som jag har velat utmana i min studie. 

Wyatt-Brown nämner också undersökningar av specifikt kvinnliga 
erfarenheter av att åldras och som har fokus på kvinnors känslor och 
upplevelser av att åldras. I en feministiskt influerad forskningsinriktning har 
forskare som Barbara Frey Waxman och Roberta Maierhofer istället visat på 
skönlitteraturens möjligheter att påverka läsarens känslor. I kombination 
med emotionology kommer kanske skönlitteraturens möjligheter att påverka 
läsarna att känna empati och förståelse för äldre att undersökas vidare.   
 Avslutningsvis vill jag säga något om avhandlingens hypotetiska 
fortsättning. Min undersökning är både en fortsättning på en forsknings-
inriktning om åldrande i skönlitteratur och en del av en ny inriktning med 
frågeställningar som behöver vidareutvecklas. Som jag nämnde ovan är 
tidsdimensionen ständigt närvarande i analyser som tar fasta på exempelvis 
minne och life review. Jag menar dock att det finns en kronologisk form för 
hur tidsförlopp, åldrande och minne analyseras och den behöver syn-
liggöras i större utsträckning. Anledningen till detta är att den kronologiska 
formen får konsekvenser för vad som betraktas som åldrande i skönlittera-
tur, men i förlängningen får den konsekvenser som sträcker sig utanför litte-
raturgerontologi.   
 Den påverkan som litteraturgerontologi framför allt har är på narrativ 
gerontologi. Om litteraturgerontologi öppnar för exempelvis andra tids-
mässiga mönster för åldrande än det individuellt kronologiska kommer det 
att få effekt på narrativ gerontologi. Det i sin tur kommer att påverka 
tolkningarna av hur människor berättar om sina liv, om olika tidsförlopp 
eller åldrandets successionsordning. En förhoppning är att det ska leda till 
att man inte bara betraktar åldrande från andra tidsmässiga perspektiv utan 
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att man också berättar om och gestaltar åldrande utan en kronologisk mall 
som tvingar in förlopp och erfarenheter i en viss ordning och i en viss för-
klarande struktur.  
 Jag drar den slutsatsen från både min inledande litteraturgerontologiska 
forskningsbakgrund och Anne M. Wyatt-Browns båda översikter, att olika 
inriktningar har vuxit fram för att bredda och nyansera forskningen, men att 
förankringen i gestaltningar av huvudpersoner som Hagar Shipley (The 
Stone Angel) kvarstår som förebild. För att komma fram till de bakom-
liggande orsakerna till varför det är på det viset krävs en granskning av hur 
det gerontologiska forskningsfältet har vuxit fram och det faller utanför 
denna avhandling. En möjlig fortsättning är att undersöka persongestalt-
ningar och tidsgestaltningar i andra gerontologiska undergrupper än litte-
raturgerontologi för att följa upp mitt påstående att det finns grundläggande 
antaganden om äldre och åldrande som är svåra att befria sig från därför att 
de anses som självklara.   
 Det jag har lyft fram som problematiskt med fokuseringen på analys av 
en äldre huvudperson och sammankopplingen mellan åldrande och utveck-
lingsmönster är att kärnan i litteraturanalyserna inte är skönlitterära eller 
litteraturvetenskapliga. Syftet med att använda skönlitteratur blir alltmer 
godtyckligt eller oväsentligt. Steven Weilands kritik av litteraturgerontologi 
känns igen, likaså känner jag igen resonemangen inom litteraturgerontologi 
om sökandet efter exempelvis sanning, känslor och attityder i skönlitteratur. 
I kapitlet ”Trends of Twentieth-Century Criticism” i Concepts of Criticism 
(1963) kritiserar René Wellek en litteraturkritik eller litteraturvetenskap som 
i alltför stor utsträckning ”[is] aiming at a philosophy of meaning, human 
behavior, and action whose center is not in literature at all”.302  

Jag menar att när det gäller just litteraturanalyser så diskuteras inte vad 
som undersöks på samma sätt som det görs i gerontologi i övrigt. Med en 
liknande diskussion som förs inom andra gerontologiska inriktningar skulle 
verktygen kunna anpassas till litterärt material och utvecklas i litteratur-
gerontologiska analyser. Utan denna anpassning och utveckling finns risken 
för stagnation. Det innebär i förlängningen att forskningsområdet ”äldre och 
åldrande” fortfarande riskerar att vara statiskt på det sätt som Anne M. 
Wyatt Brown och Steven Weiland menade i början av 1990-talet. Senare har 
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Wyatt-Brown framför allt kritiserat tendensen i litteraturgerontologiska 
undersökningar att använda skönlitteratur för att tolka och förklara sam-
hälleliga tendenser.303 Men jag anser att det viktigaste är att lyfta fram hur 
sättet att analysera skönlitteratur hämmar en utveckling av det litteratur-
gerontologiska området. Därför är det viktigt att utmana stereotyper om 
åldrande både i det skönlitterära urvalet och i valet av analysverktyg. 
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2000, 42. 
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SUMMARY 
 
 
 
Introduction 
This dissertation discusses ageing and reminiscence in Sigrid Combüchen’s 
novels Värme, Korta och långa kapitel and En simtur i sundet. The overarching 
aims of the project is to show how the literary arts can contribute to ageing 
studies and to show how literary analysis could help expand an area of 
research that primarily uses literary works as its material in exploring issues 
about ageing – that is, literary gerontology. 

I see ageing not merely as a topic for medical- or social scientific research, 
but also as something that bears cultural meanings that the humanities can 
help shed light on. The dissertation is presented to the multidisciplinary 
National Institute for the Study of Ageing and Later Life (NISAL) at 
Linköping University. At NISAL, the interaction between the cultural, social, 
political, health-related and technical aspects of ageing is studied within the 
context of a constantly changing society. This is the academic context for this 
study. 

My point of departure is, that without reflecting on the possibilities and 
limitations of the use of literary material, research within literary 
gerontology risks merely confirming already prevailing norms. There is also 
a risk that literary gerontological research may not see beyond, or even hold 
on to, obsolete gerontological ideas about ageing. An important means by 
which to learn the possibilities of literary expression is to focus on the 
literary form. It can thus be said that the primary aims of this dissertation is 
to show how the literary arts can contribute to ageing studies and also to 
open a discussion about literary gerontology.   

Literary gerontology is a specialization within humanistic gerontology 
where literary works are used as the source of data on ageing and the old. 
Within ageing studies, North American researchers such as Margaret 
Morganroth Gullette, Constance Rooke, Kathleen Woodward and Anne M. 
Wyatt-Brown, as well as the British sociologist Mike Hepworth, have laid 
the grounds for how ageing can be thought of and discussed in an area that 
intersects sociology, gerontology, and literary studies. 
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Research on how to expand our understanding of ageing through the 
literary arts had an argumentative tone in the 1990s, and it argued, for 
example, that literary gerontologists should attempt to question prevailing 
conceptions about ageing. The idea to be opposed was mainly that which 
characterized ageing as a string of problems, while the ideal to strive after 
was to see ageing as ”a developmentally interesting phenomenon”.304 In so 
doing, literary narrations of ageing would not help reify already prevailing 
views but rather, if possible, challenge them. However, in literary 
gerontology, there is a lack of discussion about literature’s preconditions 
and complexity; instead, literature is used chiefly as an illustration. This is a 
critique that has already been put forward in the early 1990s by, among 
others, the critical gerontologist Steven Weiland. Steven Weiland criticized 
how literary works were used in literary gerontology, calling it the 
”mainstream of literary inquiry”.305  

The belief in the literary arts’ ability to reflect or reproduce reality must 
be problematized through incorporating literary theory into analyses. 
Weiland suggests that the most significant shortfall is that analyses seldom 
tackle problems about narration and representation. If theoretical problems 
are not discussed, analyses can never escape from simplifications such as to 
say that literary narration merely reflect reality. This would be a failure to 
take full advantage of literary studies, for it is a discipline that, according to 
Weiland, could help expand our views in gerontology with regards to 
literary constructions, epistemological problems and the ”social meanings of 
literature”. 306 

Literary gerontologists have mainly been interested in two phenomena to 
be found in literature. The first is the construction of the main characters, 
and the second is the construction of a life story undergoing different 
phases. The latter has often been analyzed as either having a positive or 
negative development. Research in this direction had developed in such a 

                                                             
304Anne M. Wyatt-Brown: “Introduction”, i Aging and Gender in Literature. Studies in Creativity 
(eds. Anne M. Wyatt-Brown & Janice Rossen), Charlottesville 1993, 3.  
305 Steven Weiland: ”Criticism between Literature and Gerontology”, i Voices and Visions of 
Aging. Toward a Critical Gerontology (eds. Thomas R. Cole, W. Andrew Achenbaum, Patricia L. 
Jakobi & Robert Kastenbaum), New York 1993, 78. 
306 Steven Weiland: ”Criticism between Literature and Gerontology”, i Voices and Visions of 
Aging. Toward a Critical Gerontology (eds. Thomas R. Cole, W. Andrew Achenbaum, Patricia L. 
Jakobi & Robert Kastenbaum), New York 1993, 77. 
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way that there is reason to wonder about the existence of a chronological 
model for how ageing is represented. 

The overarching questions in this study is, how is ageing expressed in 
literature?, and what governs the selection, issues, and angles of discussion 
in literary gerontological analyses? The specific research questions are: 
Which representations of ageing are to be found and not to be found in the 
trilogy Värme, Korta och långa kapitel and En simtur i sundet? Is the protagonist 
in the three novels, Göran Sager-Larsson, a representation of an ageing 
person? If so, in what ways? He is 39 years old in the first book in the 
trilogy; in the second, 50+; and in the third, a bit over 60. This is one way to 
measure the passage of time. What other ways are there in the trilogy, and in 
what way are these related to ageing? 
 
At the trilogy’s centre 
The first analysis, ”I trilogins centrum” (”At the trilogy’s centre”), shows 
how, at first glance, ageing and the main character are related. I focus on the 
segments of the novels that supply information about Göran Sager-Larsson 
as a biographical character – that is to say, segments that tell us who he is 
and what he does. I examine these segments more carefully than the other 
segments of the novels, and from them, I try to construct Göran Sager-
Larsson’s lifeline. By carrying this out, my aim is to make use of a common 
literary gerontological technique of making ageing visible through the 
reconstruction of the novel’s main character.  

The next phase of the analysis aims to put these segments in a wider 
perspective. Because I am dealing with three novels, much of this analysis 
has been accomplished through comparisons. I compare whether the 
narratives about Göran Sager-Larsson in each book contrast each other or 
not. These contrasts and similarities later become important details in 
analyzing whether Göran Sager-Larsson had changed, developed, and 
consequently, aged through the trilogy. My analysis of the trilogy flows into 
a discussion which Steven Weiland calls personal narratives. This means that I 
have focused on Göran Sager-Larsson and his functions as a main character 
in the novels Värme, Korta och långa kapitel and En simtur i sundet. 

My foremost conclusion is that it involves more than just a matter of 
identifying life occurrences to identify how Göran Sager-Larsson 
experiences ageing. The character Göran Sager-Larsson also lacks the 
continuity that would otherwise make it possible to analyze his past as a life 
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course made up of different chronologically ordered stages such as 
childhood, adolescence, middle age and old age. 

The narration of Göran Sager-Larsson, instead of supporting a cohesive 
account, changes through the three novels. There is skeleton of data 
consisting of his age, family and occupation, but this skeleton changes in 
each novel. The way in which information about Göran Sager-Larsson is told 
changes depending on what function he holds. This, in turn, is related to the 
aspect of time that dominates the accounts. Because the times change, the 
persona Göran Sager-Larsson also changes. I would not want to suggest that 
the information about him merely accumulates automatically per book; 
rather, it depends on what role Göran Sager-Larsson has in the particular 
time he appears in. When I consider the narration of Göran Sager-Larsson as 
it appears in the individual novels and examine how it has changed, it soon 
appears that we are dealing with different personas rather than a single 
unified persona from Värme to En simtur i sundet. With this I mean that 
despite Göran Sager-Larsson’s appearance in all three novels and despite the 
fact that he becomes subsequently older in each one, there is a discontinuity 
in that Göran Sager-Larsson has different roles in each novel, as he finds 
himself in a new point in time. I also examined what particular things in the 
novels give information or knowledge about Göran Sager-Larsson, and how 
these appear. This varies in all three books, which supports the idea that we 
are dealing with different personas of Göran Sager-Larsson instead of one 
single persona that runs through all three novels. 

An expected result could have been that Göran Sager-Larsson, differently 
old in each novel, represents the experience of individual, chronologically 
ordered ageing. However, my analysis of Göran Sager-Larsson’s persona 
showed that his ageing dealt with time-related changes in a much wider 
sense than mere individual chronology. Göran Sager-Larsson’s persona does 
not fall into the literary gerontological pattern for expressing ageing as an 
individual experience. Both the individual and experience are problematic, as 
made evident when we put his ways of self-presentation at the centre of 
interest. In my analysis, the experience of ageing conveyed from a 
chronological model does not show a relationship between linearity and 
development.  

The significance of chronology in literary gerontology is sometimes a 
problematic one when fixed ideas or literary characteristics become all the 
more fixed. Many analyses are still coloured by Constance Rooke’s and 
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Barbara Frey Waxman’s definition of fiction of old age, even though their 
genre designations have not quite gained popularity. By putting focus on the 
main character of the novel – it is almost always novels that are analyzed – a 
chronological model results. My analysis of the novels in the trilogy does not 
support chronology as a characterizing feature of ageing. Instead, I suggest 
that my analysis opens up a possibility for seeing ageing from many other 
time-related perspectives. 

 
The reminiscence of time 
In the chapter ”Minnet av tiden” (“The reminiscence of time”), my focus lies 
on patterns in the trilogy that relate to reminiscence. Consequently, this 
means that other aspects of time in the trilogy are made visible, especially 
the various timelines in the modes of reminiscence analyzed. By 
summarizing these modes of reminiscence found in the trilogy, we can 
discern, among other things, different ways of expressing the ever-changing 
present, not only through Göran Sager-Larsson’s memories but also through 
how this act of recollection takes place.  

What order events happen, such as to say that one thing leads to the next 
in a chain of events, are secondary and events such as those in Korta och 
långa kapitel, are in disarray. This shows that change doesn’t always have to 
be a result of cause and effect. The trilogy is therefore not a story about 
Göran Sager-Larsson’s evolution. Rather, through his appearance in the 
novels, he serves as a point of departure in time. Ageing and reminiscence 
are examples in the trilogy that have to do with individual experience and 
the personal experience of time. However, various mode of time exist 
simultaneously and they cannot always be categorized as “individual” and 
“collective”. A chronological timeline is then just one mode, but patterns of 
recollection reveal time’s other dimensions. In summary then, the trilogy 
contributes a complementary perspective on starting points for analyzing 
ageing in the literary arts, where reminiscence is used to express an old 
protagonist’s insights about his or her life. The starting point doesn’t always 
have to be a chronological model in which ageing is a final phase of the life 
course and in which reminiscence is a string of bygone events one looks 
back upon. 

In this chapter, I zoom into particular segments of each novel to show 
modes of reminiscence in the trilogy, and also to continue the discussion on 
the significance of chronology. I start with a discussion exploring why 
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reminiscence is often taken for granted in literary analyses as representing 
ageing. I conclude that this is caused by a strong focus on the importance of 
the main character, as well as time-related patterns that are often linked to 
ageing. The expression of reminiscence is often analyzed in literary 
gerontology as something that indicates ageing in literary works. By 
constructing the protagonist’s recollections, the account takes on a time span 
and we can identify that the protagonist has lived a long life. Constance 
Rooke suggests that the construction of reminiscence structures a novel 
about ageing so that recollections have a logical explanation. A life review 
therefore, is both something that defines what ageing is in literature, as well 
as an explanation for why accounts can go back and forth in time. The 
construction of reminiscence is also ”proof” that books about ageing and old 
people are interesting enough to analyze. In a chronological view of the life 
course, ageing is the last stop before death and there isn’t much left of life to 
talk about. In contrast, if ageing also dealt with bygone events, there would 
be endless things to talk about and it would become an advantage to be old 
and have a long life behind oneself.  

My critique of life review, in brief, is that it analyzes reminiscence from a 
limited perspective. Reminiscence becomes a means to evaluate the life 
course. In the same way that the strong focus on the main character leads to 
a very limited selection of literary works, life review results in a chronological 
model for the representation of ageing. There is indeed a relationship 
between ageing and time. On the other hand, there must be other ways of 
expressing ageing than as a generalized conclusion drawn from the accounts 
of reminiscence. My analysis of the modes of reminiscence in the trilogy 
demonstrates that there are other ways to mark the passage of time than 
simply reminiscing. It follows that ageing in literature need not be cast as a 
conclusion, nor a unity, of times gone by.  
 
Conclusions from the analysis of Värme, Korta och långa 
kapitel and En simtur i sundet 
The analysis of the trilogy shows that Göran Sager-Larsson is a typical 
temporal example, in some ways a modern equivalent of antiquity’s 
exemplum. In come back to this classical archetype in my conclusion by 
showing how the persona Göran Sager-Larsson is not an attempt for a 
character to imitate a flesh-and-blood individual. Rather, he is a temporal 
example, or to be precise, three such examples in the trilogy. As such, the 
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different personas of Göran Sager-Larsson make it possible for us to notice 
other understandings of time and the present. 

Göran Sager-Larsson does not seem to blend into his surroundings (time 
and place), but simply observes things around him, as he does in Korta och 
långa kapitel. It seems as if he meets the other main characters in the novel by 
circumstance, but mostly, he sees everything from the sidelines. In En simtur i 
sundet, he simply sits by while all others around him change, disappear or – 
like his partner Vera – swim away. As I see it, this inactivity or stagnation 
makes it possible to notice movement, nuances and details in time, rather 
than making time itself (past, present and future) visible. With Göran Sager-
Larsson’s persona in a temporal muddle, I suggest that there can at least be 
two new angles from which to study ageing in literature.  

The first is a view of ageing as a platform for reminiscence. Constance 
Rooke says that it is the nearness to the end of life that makes reminiscence 
possible. This in turn builds on assumptions and starting points from Robert 
N. Butler’s concept of life review. Simone de Beauvoir, for her part, says that 
there is nothing more uninteresting than an old protagonist who has 
everything behind him and nothing ahead of him. Both de Beauvoir and 
Rooke assume that ageing is a final phase of permanent inactivity that 
makes room for reminiscence – indeed it is the only thing left to do when 
there isn’t much life left to live. Ageing as a final phase or last stop, 
however, need not equate to stagnation that is taken for granted as essential 
for reminiscence. Firstly, stagnation can be linked to other things than 
individual chronology. Secondly, as with Göran Sager-Larsson, it is possible 
to experience stagnation or inactivity at one’s 40s, 50s and 60s. Indeed, the 
analysis of ageing need not be tied to specific ages or a specific life stage. 
Ageing in literature can be analyzed using protagonists of all ages.  

The second is the importance of details rather than coherence and 
continuity in literary analysis, as details reveal other connections than 
chronological ones. Putting chronology into question when analyzing ageing 
is yet another possibility from which ageing can be discussed. 
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