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I trilogins centrum – analys av fiktionens verktyg i ge-

staltandet av levnadslopp 

 

AnnaLena Hållner 

 

Vad är det litteraturvetenskapliga perspektivet på åldrande? Hur ser fusio-

nen i litteraturgerontologi ut? Jag vill inledningsvis göra några kritiska an-

märkningar som utgångspunkt för detta kapitel. Margareta Mellberg (2001) 

diskuterade i Historisk Tidskrift tendensen att använda skönlitteratur som 

historiska källor med ‖tämligen dilettantiska kunskaper om de metoder som 

litteraturvetare använder för att närma sig materialet‖ (2001, s. 347). Mell-

bergs huvudinvändning är att historiker ‖bedömer den text de läser som ett 

exakt uttryck för författarens avsikter‖ (2001, s. 347).15 Hennes slutsats är 

att den skönlitterära texten förblir obearbetad. De svagheter Mellberg pekar ut är, 

å ena sidan användandet av skönlitteratur för att bekräfta teorier, idéer eller 

antaganden som är dragna från andra sammanhang, å andra sidan kontextu-

alisering av skönlitteraturen i ett socialt eller kulturellt sammanhang men 

aldrig i ett litteraturvetenskapligt, som Melberg menar är ett språkligt sam-

manhang (2001, s. 350). 

Gestaltandet av åldrande i skönlitterära framställningar anammar gärna 

självframställningens grepp. Merete Mazzarella menar exempelvis att de 

genrer som framför allt inbjuder till reflexion kring åldrandet är memoarer 

och essäistik (2000, s. 65). Sally Chivers (2003) menar i sin tur att litteratur-

gerontologisk forskning egentligen bygger på självbiografisk forskning sna-

rare än litteraturvetenskaplig. Peter Simonsen (2006) skriver i sin artikel 

‖Litterær gerontologi og gerontologisk litteratur‖ att litteraturgerontologins 

                                                           

15 Mellberg exemplifierar med Birgitta Odéns ‖Ofelias självmord och Hamlets galenskap‖, 

essä i Leda vid livet. Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia (1998) och Arne Jarricks 

studie om självmord, Hamlets fråga (2000). 
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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 af, hvad det betyder og inde-

bærer at blive gammel‖ (2006, s. 83). De exempel som han ger på geronto-

logisk litteratur är alla romaner med exempelvis en 82-årig berättare, om 

minnen från en sjuksäng och om en döende cancersjuk mans sista dagar på 

ett sjukhem. Gerontologisk litteratur är prosa om ålderdomen som exempel-

vis Philip Roths Everyman (2006), vilken enligt Simonsen fokuserar på krop-

pens förfall.  

Varför söka sig till skönlitteraturen för att hitta beskrivningar av åldrandet 

som sjukdom, krämpor och ett förfall? Min utgångspunkt är att utan reflex-

ioner kring vad skönlitteratur som material har för möjligheter och vad det 

får för konsekvenser leder den litteraturgerontologiska analysen enbart till 

en typ av bekräftande av redan rådande fakta som Mellberg pekade på. På 

så vis kommer den gamla gerontologiska bilden av åldrandet att leva kvar i 

litteraturgerontologi. Ett viktigt sätt att ta tillvara på det litterära uttryckets 

möjligheter är att just sätta fokus på fiktionens verktyg och det språkliga 

sammanhang som Mellberg efterlyste. 

I Sigrid Combüchens trilogi Värme (1980), Korta och långa kapitel (1992) och 

En simtur i sundet (2003) tematiseras åldrande på olika sätt både formmässigt 

och innehållsmässigt. Romanerna talar om åldrandet som något som börjar 

om på nytt om och om igen – men också som något som finns i olika vari-

anter. Initialt är det framför allt huvudpersonen Göran Sager-Larsson som 

gör att man kopplar samman åldrande med trilogin. Han återkommer i tre 

romaner och har åldrats i samma takt, det vill säga han är 39, ska fylla 40 i 

den första delen, är 52 i den andra och 63 år i den tredje. Det ger ett tillfälle 

att studera en gestaltning av ett levnadslopp i skönlitteratur. 

Dispositionen av detta kapitel bestäms av de två tendenser i trilogin som jag 

vill tydliggöra. Den ena är personifieringen av Göran Sager-Larsson, och 

hur denna personifiering är kopplad till Göran Sager-Larsson som en ut-

gångspunkt för åldrande. Den andra tendensen är det som motsätter sig 

konstruktionen av Göran Sager-Larssons livslinje. Jag kommer att lyfta 
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fram den livslinje som skapas i trilogin och som framför allt grundläggs i 

Värme. Den följer ett kronologiskt mönster, ger läsaren biografiska fakta 

och förser oss med en livsberättelse kopplad till Göran Sager-Larsson. Den 

litterära illusionen kommer jag sedan att demontera för att diskutera ge-

staltning av åldrande som en fastlagd kategori utifrån en kronologisk ord-

ning och en gestaltning som har en repetitiv struktur. Nagelfarandet av 

Göran Sager-Larsson synliggör trilogins konstruktioner, därför är gestalt-

ningarna av trilogins huvudperson avgörande för analysen av åldrande i 

Sigrid Combüchens tre romaner.  

Göran Sager-Larsson i centrum 

I Värme tänker Göran Sager-Larsson tillbaka på sin barndom i Sundsvall 

och ungdomstid i Malmö en sen kväll i väntan på sin 40-årsdag. Människor, 

omgivningar, specifika händelser återges som minnen. 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.  

Avsikten med att lyfta fram självframställningar är att visa hur framställ-

ningen får stöd av olika retoriska mönster och litterära genrer, och att vi 

som läser trilogin därmed har lättare att acceptera Göran Sager-Larsson 

som en huvudperson som åldras. I och med igenkännandet från andra litte-

rära verk eller från andra uttrycksformer som bloggandet är vi läsare med 

på noterna och förstår vad som pågår i exempelvis Värme. Utöver att själv-

framställningar har en form som är bekant innebär de innehållsmässigt ett 

iscensättande av ett liv.  

En kritiker menade att hon inte var bekant med huvudpersonen i En simtur 

i sundet eftersom hon inte hade läst de två föregående delarna. Agneta Ro-

sendal (2003) i Nerikes Allehanda formulerar det på följande sätt i recensio-

nen 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 
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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. 

 

Här läses Göran Sager-Larsson som en självklar huvudperson som är någon 

som man är eller inte är bekant med, dessutom kopplar hon samman Göran 

Sager-Larssons ålder med de tidigare utkomna romanerna, att han har 

‖funnits med‖ som 40- och 50-åring. På så vis tar hon fasta på det i trilogin 

som kan ses som kontinuitet och utveckling, att varje del i trilogin genererar 

kunskap om Göran Sager-Larsson och dennes åldrande. Rosendals läsning 

utgår från antagandet att det finns någon att lära känna, och att förståelsen 

av En simtur i sundet är beroende av denna någon. Perspektivet som kritikern 

representerar utgår också från, att för varje del genereras för läsningen vär-

defull information, att det finns en början och ett slut i organisk ordnings-

följd. Om kritikern hade läst trilogin i ‖rätt‖ ordning så hade hon varit mer 

upplyst eller haft mer på fötterna när det gäller Göran Sager-Larsson och 

förståelsen för vad En simtur i sundet handlar om.  

Jag tänker i det följande vaska fram ‖Göran Sager-Larsson-fakta‖ med den 

enkla utsikten att skapa en biografisk bild av en fiktiv gestalt. Vilka perspek-

tiv på åldrande ger en gestaltning som har självframställning som grund?  

”I natt har det gått mer än trettio år” (Värme) 

Värme handlar om när Göran Sager-Larsson, natten till sin 40-årsdag väntar 

på det årliga födelsedagssamtalet från mamman, börjar tänka och minnas 

några tidiga barndomsepisoder i Sundsvall och sedan en ungdomstid i 

Malmö. I Värme skapas bilden av Göran Sager-Larsson genom ett mönster 

som börjar med berättelser om barn- och ungdomstid. Det mönster som 

finns i Värme leder in läsningen i en speciell riktning. Gestaltningarna av 

Göran Sager-Larssons kamrater och flickvänner ger i sin detaljrikedom med 

förankringar i Sundsvall och Malmö en kontext till Göran Sager-Larsson, 

eller en bakgrund och biografi. Det ger skenet att han har haft klasskamra-

ter som påminner om Annifrid Lyngstad och som har mostrar med par-
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fymaffärer (V, s. 11).16 Den litterära påklädnaden befäster gestaltningen av 

Göran Sager-Larsson som en person med minnen och ett åldrande. Formu-

leringar i Värme som ‖[i] Sundsvall där jag bodde ett år som barn‖ (V, s. 36) 

bidrar till förväntningar att man som läsare ska lära känna Göran Sager-

Larsson och få insyn i hur hans uppväxttid tedde sig på 1950-talet. Trots 

den biografiska mallen för gestaltningen av Göran Sager-Larsson så fram-

står han som anmärkningsvärt otydlig och endimensionell i Värme. I ge-

staltningen av Göran Sager-Larsson råder en fullständig avsaknad av psyko-

logiska och känslomässiga karaktäristika, och istället är det snarare kontex-

ten som Sundsvall 1947 eller Malmö på 1950-talet som träder fram.  

”Göran är över femtio” (Korta och långa kapitel) 

I Korta och långa kapitel är Göran Sager-Larsson huvudperson tillsammans 

med Heidi, som är hans granne i en förort till Lund. Det är egentligen inte 

så mycket Göran Sager-Larssons liv som är i handlingens centrum som 

Heidis och hennes sysselsättning inom hemtjänsten. Göran Sager-Larsson 

finns mer vid sidan om som betraktare eller avlyssnare. Han har givit ut en 

bok (i Värme arbetar han som lärare) och får åka iväg på diverse författarre-

laterade resor, men det är Heidis extraarbete inom hemtjänsten och familje-

förhållanden som står för handlingen. Det är svårare att sila fram GSL-fakta 

ur Korta och långa kapitel. Inte minst visar pronomenet ‖han‖ i framställning-

en att gestaltningens perspektiv är förändrat; som en uppmaning att betrak-

ta Göran Sager-Larsson ur ett annat perspektiv. En hastig slutsats skulle 

kunna vara att ‖han‖-formen utestänger läsaren från att få kunskap om 

Göran Sager-Larsson. Men som jag indikerade ovan innebär jag-formen i 

Värme inte att Göran Sager-Larsson framställs som en psykologisk karaktär.  

I Korta och långa kapitel får vi reda på mer om vad Göran Sager-Larsson gör, 

att han har ett lärarjobb (K, s. 44), att han har givit ut en bok och blivit 

recenserad (K, s. 147), att han skrivit en samtalsessä med Lisbeth Larsson 

                                                           

16 Jag använder för enkelhetens skull förkortningar av romanerna i den löpande hänvisning 

till sidor. V = Värme, K = Korta och långa kapitel och E = En simtur i sundet. 
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(K, s. 284) och så finns en lång beskrivning av Göran Sager-Larssons ar-

betsresa till London (K, s. 283, 301, 341). Dessa reseavsnitt liksom helgre-

san till Vera är gestaltade som specifika, enskilda resor med detaljer kring 

miljöer, samtal och händelser samtidigt som upplevelsen är att det är något 

som brukar ske. Mieke Bal kallar det för ‖iterative presentation‖, en repre-

sentation av något som brukar ske regelbundet (1997, s. 112). Det skapar 

illusionen av att vi vet hur Göran Sager-Larssons liv ser ut, och det bidrar 

till upplevelsen att man vet mer om vem han är.  

Det är typiskt för Korta och långa kapitel, jämfört med Värme och En simtur i 

sundet, att informationen om Göran Sager-Larsson framför allt framkom-

mer i dialog eller gestaltat i ett möte såsom i citatet nedan, snarare än ge-

nom en inre monolog. Under en Londonresa har han stämt ett arbetsmöte 

med en professor, som är försenad på grund av hennes ‖old mum‖ (K, 

305). I förbigående frågar professorn om Göran Sager-Larssons föräldrar 

fortfarande lever: 

 

– No. My father died when I was a small kid. He was one of the 

few Swedish casualities 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 cul-

ture. 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, s. 305f) 

 

 



69 

  

Genom att formen i Korta och långa kapitel förändras och gestaltningen av 

Göran Sager-Larsson utgår från ett ‖han‖ istället för ett ‖jag‖ och att Gö-

ran Sager-Larssons inre monologer, samtal med sig själv och minnen, inte 

längre finns med så bjuds vi alla in till att studera och betrakta Göran Sager-

Larsson, medan han är tyst och inte längre får ‖tala i egen sak‖ (K, s. 38).  

”En människa i Göran Sager-Larssons ålder” (En simtur i sundet) 

I En simtur i sundet är Göran Sager-Larsson och hans sambo, Vera, på väg 

till Skanör för en simtur. Han är inte tillbakablickande på samma sätt som i 

Värme även om minnet är ett viktigt tema även i denna sista del. Han är inte 

heller vid sidan om handlingen som i Korta och långa kapitel. Formmässigt är 

denna framställning den som mest gestaltar Göran Sager-Larsson inifrån. 

En simtur i sundet domineras av bokslut över ett 60 år gammalt liv och över 

ett årtusende (simturen äger rum i september 1999) gestaltat utifrån en 

simtur i Öresund där bron väntar på att bli byggd. Simturen och Göran 

Sager-Larsson placeras in ett tydligt tecknat kulturhistoriskt perspektiv med 

Öresundssimningar, besök på fotoutställningen ‖Ecco Homo‖, demonstra-

tioner i Malmö och poesiuppläsningar i New York.  

Jag var inne på det redan i avsnittet ovan angående Korta och långa kapitel, att 

berättandet om Göran Sager-Larsson i Värme inte hade honom som ut-

gångspunkt trots jag-formen, medan han-formen i Korta och långa kapitel 

egentligen gav oss läsare mer berättande om Göran Sager-Larsson. I Korta 

och långa kapitel fick Göran Sager-Larsson framför allt kontur i avsnitt när 

andra eller annat gestaltade honom. I En simtur i sundet utgår berättandet 

mer från Göran Sager-Larsson än i de föregående delarna, och den bidra-

gande effekten till detta är att den sista delen så gott som uteslutande består 

av Göran Sager-Larssons inre monolog och medvetandeströmmar. Det 

innebär att man får på ett annat sätt än i de tidigare delarna ta del av hans 

tankar, funderingar och känslor. Den litterära effekten blir en intimare själv-

framställning än den som jag lyfte fram angående Värme. Även om En sim-

tur i sundet inte är berättad i jag-form så blir effekten att den är en berättelse 

om Göran Sager-Larsson.  
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I citatet nedan sitter Göran Sager-Larsson på en badflotte i vattnet vid 

Skanör där han och sambon är och tar ett höstdopp, och hon har för länge 

sedan simmande lämnat honom efter sig: 

 

Nu har han tänkt detta under en tystnad som inte ens innehöll na-

turljuden. 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 arro-

gant och kraftfull. (En simtur i sundet, s. 134) 

 

Den inre monologen i citatet ovan är ett grepp för att gestalta en inre med-

vetandeström.17 På detta vis är berättandet i tredje person mer intimt än i 

Korta och långa kapitel och till och med intimare än jag-berättandet i Värme.  

En av de komponenter som lockar till att läsa trilogin som en berättelse om 

Göran Sager-Larssons liv är att den till stora delar handlar om minnen. 

Göran Sager-Larssons minnen är liksom jag-formen en självreflekterande 

gestaltning som stärker illusionen av Göran Sager-Larsson som en individ 

med minnen. En annan komponent är att ålder och åldrande kopplas till 

Göran Sager-Larsson på samma sätt som minne, det vill säga accepterar 

man gestaltningen av Göran Sager-Larsson som en person med barndom, 

föräldrar och så vidare, så accepterar man också att åldrandet i trilogin utgår 

från honom. 

                                                           

17 ‖Stream of consciousness‖ myntades av William James i Principles of Psychology (1890) ‖to 

denote the flow of inner experiences‖ and ‖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 (1999). Ed. J.A. Cuddon, 4. ed. rev. by C. E. Preston, Penguin: 

London, s. 866. 
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Gestaltningen i centrum 

Utgångspunkten för kapitlet är att det finns två tendenser i trilogin som jag 

har valt att följa för att analysera verksamma litterära verktyg i gestaltandet 

av ett levnadslopp. Om det i den förstnämnda tendensen handlade om 

igenkänning av retoriska mönster och iscensättning av en kontinuitet (åld-

rande, minnen) knuten till Göran Sager-Larsson, handlar den andra tenden-

sen om omtagning och upprepning som grund för gestaltning och litterär 

framställning. Avvikelser från kronologi i form av omtagning och upprep-

ning problematiserar gestaltningen av Göran Sager-Larsson som en ut-

gångspunkt för åldrande och minne, och för berättandet.  

Formmässigt präglas trilogin av oregelbundenhet och förändring, exempel-

vis genom den språkliga utformningen som skiljer sig åt i varje del av trilo-

gin. Den första delen har en tämligen konventionell språklig form. Korta och 

långa kapitel har istället en mindre homogen utformning och i likhet med En 

simtur i sundet mer karaktär av kollage genom insprängda fraser på engelska, 

diktfragment, utdrag ur mejl, dokumentärt material om historiska händelser 

och personer.  

Namnet Göran Sager-Larsson återkommer i de tre romanerna och det i sig 

sätter fokus på kontinuitet och progression, och i och med att han har olika 

ålder i de tre delarna väcks frågor huruvida trilogin gestaltar ett åldrande 

och levnadslopp genom Göran Sager-Larsson. I det ovanstående har jag 

visat på hur gestaltningen av Göran Sager-Larsson och dennes livslinje 

byggs upp, men jag har också indikerat att det finns ett motstånd i fram-

ställningarna mot att Göran Sager-Larsson fungerar som en enhetlig gestalt 

som fortsätter och utvecklas i varje del av trilogin.  

  

Enligt Michail Bachtins genomgång av de antika litterära genrerna är grun-

den för uppkomsten av självbiografiska och biografiska former en typ av 

biografisk tid och ‖en ny, specifikt uppbyggd bild av människan, tillrygga-

läggande sin levnadsbana‖ (1997, s. 53). De självframställningsmönster och 

de biografiska ‖fakta‖ som jag ovan presenterade utifrån varje del av trilo-
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gin återspeglar drag i den utveckling av den antika självbiografin som Bach-

tin tecknar. Det Bachtin tar fasta på är en genreutveckling, som går från en 

självgestaltning i offentliga samtal med sig själv till ensamma, privata samtal 

med sig själv. En kronologisk konstruktion av Göran Sager-Larssons lev-

nadslopp omprövas genom att gestaltningen av Göran Sager-Larsson istäl-

let är gestaltningar och varianter. De paralleller som finns mellan självfram-

ställningsmönstret i trilogin och det utvecklingsförlopp som den antika 

självbiografiska genren genomgår visar på andra förklaringar till förändring-

ar i gestaltningarna av Göran Sager-Larsson i trilogin än kronologiskt åld-

rande och utveckling i ett levnadslopp. Porträtteringarna av Göran Sager-

Larsson är systematiska och intentionella och följer en retorik och logik. 

Värme blir i detta perspektiv inte en framställning av den intimaste formen 

av självgestaltning med jag-form och centralperspektiv, utan snarare tvärt-

om, en framställning av hur en offentlig och publik gestaltning av ett liv 

görs (såsom i memoar- och bekännelselitteratur). Självframställningar i 

trilogin är inte i första hand kopplade till livsberättelser, utan försök till 

framställningsformer för en undflyende tid. Det som ger trilogin kronolo-

gisk stabilitet är inte förbindelsen till Göran Sager-Larssons levnadslopp, 

utan till historiska händelser och den samtid som är utgångspunkt för varje 

del i trilogin.18 Om man läser trilogin i kronologisk följd och förväntar sig 

ett fortlöpande sammanhang så finns det ett flertal saker som överraskar. 

Istället för att tänka i utvecklingslinje och kronologi får gestaltningen av 

Göran Sager-Larsson en annan belysning i framlyftandet av de temporala 

aspekter som tematiskt löper genom romanerna. Både när det gäller tiden 

gestaltad som historisk bakgrund eller som samtidsbaserad inramning är 

omtagning en viktig del i framställningen. Med upprepning som en del av 

gestaltningen så uppstår fler tolkningsmöjligheter eller varianter. Likaså för 

de aspekter av tid som gestaltas som Göran Sager-Larssons åldrar eller 

minnen. Exempelvis menar jag att gestaltningen av Göran Sager-Larsson 

inte fortsätter i del två och tre utan på ett antal sätt snarare börjar om på 

                                                           

18 Göran Sager-Larssons åldrar är olika i varje del, men även tiderna förändras. Varje del har 

en förankring i en samtid som är 1980-tal i Värme, 1990-tal i Korta och långa kapitel och 2000-

tal i En simtur i sundet. 
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nytt och tar ny sats. Den nya versionen är på det formella planet realiserad i 

en ny språklig utformning. Mycket av den fortsättning som vi ser är egen 

utfyllnad och logisk slutledning. Det finns ingen förklarande resumé av vad 

som händer mellan Värme och Korta och långa kapitel, respektive Korta och 

långa kapitel och En simtur i sundet. I Värme bor Göran Sager-Larsson i Lund 

och sedan i Malmö i En simtur i sundet:  – så någonstans mellan 40- och 60-

årsåldern måste han ha flyttat? Istället för att betrakta inkonsekvensen i 

formspråket som ett experimenterande från författarens sida kan man se 

det som att varje ny del i trilogin kräver ett nytt (form)språk och uttrycks-

sätt i försök att beskriva en ny samtid, 1980-, 1990- eller 2000-tal och en ny 

ålder; 40-, 50- eller 60-årsåldern (Elam 1997).  

”en god historieberättare berättar alltid sin historia för första gången” 

– om omtagning  

Det självframställningsmönster som jag har diskuterat handlar framför allt 

om skapandet av en självbild, men inte av den enda eller den slutgiltiga ver-

sionen. I början av Värme väntar Göran Sager-Larsson på det årliga födel-

sedagssamtalet från mamman: 

 

Klockan är snart tolv, midnatt. Om några timmar fyller jag trettio-

nio år. Jag känner det exakta klockslaget eftersom jag är född i en 

anekdot. Som jag har hört kanske trettiofem gånger regelbundet 

och ett oräknat antal gånger improviserat. Om en stund blir det än 

en gång – autentisk, trovärdig – en god historieberättare berättar 

alltid sin historia för första gången. (Värme, s. 20) 

 

Här understryks det återkommande, det som berättas regelbundet men 

också att Göran Sager-Larsson berättas och finns i olika versioner, att han i 

själva verket är född i en anekdot, som per se är en muntlig berättelse som 

berättas om och om igen. En berättelse blir inte en anekdot om den bara 

berättas en gång, utan uppnår sin status i just upprepningen. Anekdoten är 

också den lilla historien som belyser ett stort sammanhang. Göran Sager-

Larssons levnadslopp är den lilla historien som får belysa 1980-tal i Värme, 
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1990-tal i Korta och långa kapitel och 2000-tal i En simtur i sundet. Gestaltning-

en av Göran Sager-Larsson är anekdoten i en större temporal kontext än ett 

levnadslopp. De samtider som han knyts till i de olika delarna är lika viktiga 

som de biografiska hållpunkterna i den livslinje som jag konstruerade ovan.  

Göran Sager-Larsson känner till det exakta klockslaget eftersom han har 

hört det berättas så många gånger. Det är omtagningen som alstrar mening 

inte fortsättandet av en historia eller ifyllandet, utan genom att den uppre-

pas. Avsnittet är centralt eftersom det som betonas är egentligen skälet till 

varför Göran Sager-Larsson återkommer i ytterligare två romaner: han 

måste berättas om för kunskap genereras inte automatiskt utan genom en 

gestaltningsprocess som måste börja om på nytt.  

Combüchens tre romaner är trots allt inte fristående utan hänger samman 

genom Göran Sager-Larsson.  Indelningen i trilogin i en första, andra och 

tredje del innebär inte å ena sidan att gestaltningen av Göran Sager-Larsson 

växer oproblematiskt från första delen till den sista. Å andra sidan finns i 

trilogin som organisationsform koppling till levnadslopp och kronologiska 

indelningar av livet i barndom, ungdom, vuxenhet och ålderdom. Ovan 

betonade jag hur den kronologiska ordningen problematiseras av omtag-

ning och upprepning, men även innehållsmässigt diskuteras utvecklingsbar-

heten i det som följer på varandra. I Värme menar Göran Sager-Larsson att 

generationerna bara bygger på varandra rent tekniskt, eller som en organisa-

torisk princip. Det är egentligen inte en fråga om utveckling eller förändring 

utan om upprepning. Uppdelningen i generationer är schematisk utan att i 

sig generera kunskap och insikter: 

 

Vad som gör mig mest modfälld, egentligen, är att generationerna 

bygger på varandra bara rent tekniskt, medan varje ny kull måste 

återupptäcka insikter som upptäckts tusen gånger innan; måste gå 

samma varv, in i varje stickspår, genom varje benbrytande gen-

vägsterräng – och tro att de trampar nya vägar. Material för insik-

ter växer till ytterst långsamt, över många varv, många generatio-

ner som återupptäcker det tusen gånger upptäckta, behövs för att 

lägga ett nytt lager till materialet. Vad som gör mig så modfälld är 
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att långsamheten går baklänges i en värld där den tekniska utveck-

lingen löper amok. Den ena räddningen skulle vara att generatio-

ner började bygga på varandra insiktsmässigt, men naturlagen sä-

ger att nya stjärnor föds ur gamla, en ny tulpan – nästan likadan 

som den gamla – kommer ur samma lök. Varje människa återupp-

täcker uppror och resignation och uppror igen. (Värme, s. 88f.) 

 

Meningen med att lyfta fram omtagningar i trilogin är inte enbart för att 

visa på fiktionens verktyg. Utan jag menar att omtagningar är ett medel i 

skönlitteratur för att problematisera och synliggöra det för givet tagna i en 

kronologisk struktur. Effekten av detta verktyg blir ett motstånd till gestal-

tandet av levnadslopp som en fast kategori baserad på kronologi. Levnads-

loppet blir, med Arne Melbergs ord, en temporal term i repetitiv regi.19 

Både trilogins form och innehåll stärker det som jag har kallat för motrörel-

sen till att läsa trilogin som Göran Sager-Larssons livslinje från barndom till 

60-årsåldern. Att Göran Sager-Larsson återkommer i tre romaner fyller en 

viktig funktion. Det ställer trots allt gestaltandet av ett liv efter kronologiska 

principer på huvud genom att varje del utformas som en omstart med nytt 

formspråk och Göran Sager-Larsson i en ny position i romanen. Språkliga 

konventioner som retoriska grepp, språkliga mönster i trilogin motsätter sig 

läsningen av Göran Sager-Larsson som en unik och sammanhållen enhet, 

men bidrar inte bara till en nedmontering av gestaltningen utan också till 

alternativa gestaltningar av åldrandet. 

Påståendet i efterordet i En simtur i sundet, att samma historia har skrivits 

under tjugo år från 1980 och Värme fram till 2003 och En simtur i sundet 

motsägs av att gestaltningen av Göran Sager-Larsson är föränderlig och av 

                                                           

19 Jacques Derrida använder sig av begreppet ‖répetition‖ för att diskutera språkets och 

tecknets dubbelkaraktär. Ur tecknet kan inte en omedelbar närvaro härledas, utan närvaron 

härleds ur upprepningen. Melberg menar att Derridas användande av ‖fiktion‖ är just som 

en form av repetition (Melberg 1992, s. 193). Derridas resonemang är en av analysens ut-

gångspunkter såtillvida att det knyter upprepning till fiktion, och att fiktionen länkas till 

språktecknets ‖repetitiva struktur‖ (Melberg 1992, s. 195). Så som jag ser det är denna ‖repe-

titiva struktur‖ ett gestaltningens verktyg. 
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en splittrad språklighet. Omtagning slår ut kronologi som organisations-

princip för trilogin.  

Gestaltningen av Göran Sager-Larsson bygger just på motsatser till konti-

nuitet och unikhet, men inte i syfte att destabilisera eller fragmentarisera 

gestaltningen. Utan syftet med versionerna är att processen kan börja om 

på nytt och att upprepningsbarheten alstrar kunskap.20 Den kontinuitet som 

tiden, epoker eller levnadslopp utgör har olika språkliga uttryck i trilogin. 

Litteraturvetenskapliga perspektiv på åldrande 

Den genomgång som jag har ägnat Sigrid Combüchens trilogi har haft som 

syfte att synliggöra fiktionens verktyg för att problematisera kronologi som 

allenarådande organisationsprincip i gestaltandet av levnadslopp. Genom 

ett synliggörande av fiktionens verktyg har jag förhoppningsvis bidragit till 

en läsning av Göran Sager-Larsson som är problematisk, infallsrik, nyanse-

rad och mångtydig. Ett tillvägagångssätt som är baserat på litteraturveten-

skapliga perspektiv kan vidmakthålla det komplexa synsättet på åldrande, 

inte minst därför att skönlitteratur omfattar motsägelsefullheter och till och 

med får sin estetiska styrka genom dessa (Chivers 2003). 

I trilogin återfinns språkliga grepp som hör till självframställningar som 

berättande i första person (Värme), historiska händelser (bygget av Öre-

sundsbron i En simtur i sundet), autentiska personer (Lisbeth Larsson i Korta 

och långa kapitel) och beskrivningar av städer som ger lokalfärg (Lund i Korta 

och långa kapitel och Sundsvall i Värme) (Siivonen 2007). Om analysen av 

åldrandegestaltningar i likhet med analyser av självframställningar utgår från 

ett centralperspektiv och en gestaltning av ett ‖jag‖ finns risken att åldrande 

i skönlitterära framställningar måste hålla för autenticitets- eller trovärdig-

hetstester. Detta skulle innebära att gestaltningar av åldrande, även om ka-

raktären är fiktiv, måste framstå som autentiska och baserade på fakta, och 

                                                           

20 Upprepningsbarheten översätter Melberg Derridas ‖iterabilitet‖ med. Begreppet betecknar 

förändringsbarheten i upprepningen (Melberg 1992, s. 194f). 
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kanske framför allt kronologiska fakta om åldrandets biologiska faser. I 

detta finns en risk att gestaltningar av åldrande ges trovärdighet i analysen 

genom ett bekräftande eller dementerande av åldrande som en kronologisk 

process. Det var en av de farhågor som jag inledningsvis visade på och som 

får som konsekvens att det skönlitterära materialet inte används till fullo 

och förblir obearbetat. Mitt syfte har varit att tydliggöra det språkliga sam-

manhang som är så viktigt vid användandet av ett skönlitterärt material. 
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