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Inledning
”Till Uppsala kommer man för att hitta dom rätta böckerna och träffa dom rätta människorna.”1
Detta citat som protagonisten Saga i Gun-Britt Sundströms roman Student -64 får höra ringar i en
mening in hela hemligheten bakom varför tusentals och åter tusentals studenter sökt sig till staden
med det tvådelade kyrktornet och Fyrisån som klyver stadskärnan itu. Det är här som grunden ska
läggas för resten av framtiden, såväl akademiskt som personligt. Uppsala är en station på vägen, ett
uppehåll där man stannar till på sin resa för att inhämta något väsentligt för framtiden som inte går
att finna på någon annan plats. I Uppsala finns ”det rätta”, oavsett vem man är.
Föreställningar som dessa ingår i myten om Uppsala. Tillsammans bygger de upp en
struktur av staden Uppsala som lägger sig som ett lager utanpå dess faktiska geografiska
utformning. I grunden finns en och samma gator och byggnader, men för den som kommer till
Uppsala med myten om studentstaden för ögonen kommer dessa att te sig annorlunda och därmed
få en annan innebörd och funktion än för den som bott i Uppsala hela sitt liv. Alla människor som
kommer nya till en stad börjar långsamt sätta samman en egen mental karta av platser och vägar,
som till slut bildar ett mönster som inte liknar någon annans och inte går att tyda i sin helhet av
någon annan.2 Att försöka utreda hur denna mentala karta påverkas av den redan befintliga
stadsmyten, och vidare hur stadsmyten bidrar till att forma en mental karta som ska bli gemensam
för ett kollektivt medvetande hos generationer av studenter är mitt fokus i denna uppsats. En
undersökning av hur just Uppsala gestaltas litterärt i modern litteratur är också något som är
förhållandevis outforskat i tidigare forskning.
I Student -64 tycks platsen Uppsala fungera som en grundläggande katalysator för resten
av handlingen. Då få böcker gör ett så tydligt anspråk på att redovisa de platser som gestalterna
befinner sig på är Student -64 ett intressant exempel att studera med avseende på hur stadsmyter
och mentala kartor kan byggas upp litterärt och i verkligheten. Romanen publicerades dessutom
under vad som idag betraktas som en tid då brottet mellan gammalt och nytt var ovanligt påtagligt
och aktuellt i och med den politiska utvecklingen under 1960-talet – en strömning som Sundström
själv var en del av både som observatör och aktör.
Ambitionen är att denna uppsats kan vara ett bidrag till en pågående diskussion om hur
platser och människor i en svensk kontext interagerar, till exempel huruvida det är platsen som
möjliggör vem människan där kan vara, eller om människan skapar platsen med sin närvaro och
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Gun-Britt Sundström, Student -64, Stockholm: Bonnier 1966, s. 35.
Olivia Laing, Den ensamma staden. Om konst, ensamhet och överlevnad, Göteborg: Daidalos 2016, s.16.
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sina handlingar. Forskningen om detta är för närvarande i ett tidigt skede och fortfarande finns
mycket att utforska om universitetsstadens betydelse för vuxenblivande och intellektuell mognad.

Syfte och frågeställning
Min utgångspunkt är att det finns en närmast mytisk idé om Uppsala som studentstad, och att
denna idé såväl avspeglas som återskapas i konsten, i detta fall skönlitteraturen. Studentstadsmyten
kan utifrån detta tänkas bli ett verktyg som unga människor använder för att träda in i en situation
för bildning både på ett akademiskt och personligt plan. I denna uppsats har jag utgått ifrån GunBritt Sundströms roman Student -64 från 1966. Romanen blir så mitt studieobjekt för att
exemplifiera hur en författare kan beskriva en stads olika platser och sedan genom att låta olika
gestalter röra sig inom och använda sig av dessa, skapa såväl en viss bild av platsen som av gestalten
i sig.
Syftet med denna uppsats är således att undersöka och analysera gestaltningen av Uppsala
som studentstad i Student -64. Min primära frågeställning blir hur Sundström formulerar
”Uppsalamyten” genom beskrivningar av olika platser och rum, och vilken slags studentidentitet
som konstrueras i och med denna gestaltning. Kort sagt: vilken funktion kan myten om staden ha
för studenten?

Metod och material
Uppsatsen är en motivstudie av rumsliga teman och av karaktärsgestaltningar relaterade till dessa.
Metoden kan beskrivas som en rumslig närläsning, men kombinerad med vad som enligt den
italienska litteraturvetaren Franco Moretti kan kallas för en form av fjärrläsning.3 Morettis teorier
om fjärrläsning handlar egentligen främst om att man istället för att läsa ett fåtal texter väldigt
ingående och detaljerat granskar ett större antal texter utifrån dess gemensamma tematiska
strukturer, ofta med hjälp av digitala hjälpmedel. Detta för att kunna belägga större och mer
övergripande samband mellan litterära verk ifrån olika tider och platser, och även för att kunna
inkludera fler verk än de som vanligtvis får plats i litteraturforskningens kanon. Min metod är alltså
en variant av Morettis på så vis att den inkluderar en digitaliserad sökning som behandlar verket på

Franco Moretti, ”Hypoteser om världslitteratur”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Johan
Svedjedal, Lund: Studentlitteratur 2012, s.301.
3
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ett mer översiktligt sätt. Förutom den tematiska läsning av texten kommer jag alltså också att
genomföra en digital sökning i e-bokversionen av Student -644 för att kunna sammanställa en lista
av hur ofta vissa ord med koppling till plats som till exempel gator, byggnader, nationer, caféer och
så vidare förekommer. Dessa kommer sedan ligga till grund för en kartläggning av Sundströms
Uppsala. Med detta som bakgrund går jag vidare och analyserar vad dessa mönster blottlägger.
Jag har valt att utgå ifrån endast en roman. Detta för att i detalj kunna genomföra en
gedigen analys, och vidare statuera ett exempel på hur man med hjälp av denna metod kan närma
sig en förståelse av temat rumslighet. Min uppsats kan genom denna exemplifiering visa på
tendenser man kan finna i andra romaner, och framtida studier skulle kunna undersöka ett större
korpus på samma sätt och på så vis komplettera och utvidga denna undersökning.

Teoretiska perspektiv
Denna undersökning utgår ifrån ett litteratursociologiskt perspektiv, i och med mitt grundläggande
antagande om att litteratur och dess betydelse skapas i ett samspel mellan litteraturen och det
omgivande samhället.5 Författaren och verket är inte att betrakta som autonoma enheter, istället
går det alltid att finna spår av författaren liksom av omvärlden i verket. Inom litteratursociologin
används olika sociopoetiska teorier om hur speglingen mellan samhället och litteraturen går till.
Gemensamt för alla dessa teorier är att de intresserar sig för vilken bild av verkligheten som skildras
och förmedlas genom litteraturen till läsaren, och vilka samhälleliga identiteter som skapas utifrån
detta.6
Framför allt kommer den franska filosofen Henri Lefebvres teori om sociala rum vara
viktig i min framställning. ”Rum” är ett vagt begrepp vars definition beror på kontext och historia,
men som ofta används i relation till ”plats” för att illustrera skillnaden mellan olika nivåer av
betydelse och innebörd. Ett förenklat sätt att beskriva skillnaden mellan dem båda är att platser är
materiella och stabila medan rum är abstrakta och föränderliga, eller att plats är något konkret
upplevt medan rum är abstrakt uttänkt.7 Rum kan förklaras som det som finns mellan platser, men
rum kan också omvandlas till platser när vi stannar upp och fyller dem med betydelse genom att
till exempel namnge dem eller utföra vissa specifika handlingar, och på så vis avgränsar dem. Just
Gun-Britt Sundström, Student -64, 1:a e-boksuppl., Albert Bonniers förlag 2016.
Johan Svedjedal (red.), ”Det litteratursociologiska perspektivet”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle,
Lund: Studentlitteratur 2012, s.78.
6 Ibid. s.87–89.
7 Alexandra Borg, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897–1916, (diss. Uppsala) Stockholm: Stockholmia 2011,
s.28.
4
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eftersom plats är beroende av denna betydelse kan därför samma rum bestå av olika platser
beroende på vem som betraktar eller befinner sig där. Platser är alltså något som skapas av
människor, och i och med detta börjar platsbegreppet att närma sig det Lefebvre menar med sociala
rum.8
Att enbart tänka i dikotomin rum - plats kan av den anledningen vara begränsande, och
Lefebvre har därför tillfört ytterligare ett perspektiv till uppdelningen mellan det upplevda och det
uttänkta. Detta för att kunna analysera hur rum skapas och förändras beroende på sociala relationer,
och ytterligare problematisera tanken på rum som något givet eller konstant. Lefebvre har kommit
fram till tre olika sätt att erfara rum som i sin tur representerar tre olika sätt som rum kan skapas
på: den fysiska erfarenheten, den mentala erfarenheten och den sociala erfarenheten. Den
fysiska erfarenheten får vi genom rumsliga praktiker på en viss plats utifrån dels dess materiella
utformning, dels hur vi rör oss och handlar där. Vi får alltså fysisk erfarenhet genom hur vi med
vår kropp upplever och förnimmer rummet. Mental erfarenhet av rum förmedlas till oss genom
olika representationer av rummet. Dessa representationer är produkter som visserligen är
abstrakta, men som i och med att de skapats av en viss producent får ett konkret uttryck som
befäster en viss representation av ett rum. Ritningar, kartor, romaner och liknande är sådana
representationer som konkretiserar och bidrar till att ge ett visst rum en viss innebörd. Den sociala
erfarenheten får vi slutligen genom det representationella rummet som består av de tänkta
föreställningar och så småningom myter som finns om ett visst rum. Dessa föreställningar är inte
lika konkreta som representationerna av rummet, men de är baserade på kollektiva berättelser som
under tid bidrar till att skapa en viss identitet hos ett visst rum.9 Analysen i denna uppsats går ut på
att undersöka hur Sundström i Student -64 använder sig av dessa tre olika sätt att förstå rum, framför
allt det representationella rummet.
Även Franco Morettis teorier om rummets betydelse för litteraturen är användbara för att
i ett vidare perspektiv förklara hur geografiska platser faktiskt påverkar det litterära verkets
uppbyggnad. Moretti menar att geografi har en direkt inverkan på den narrativa strukturen i en
roman och möjliggör vissa scenarion och gestalter medan det utesluter andra. Genom att kartlägga
städer utifrån litterära skildringar visar Moretti på sambanden mellan geografi och handling och
hur författarna inte bara använder platsen som en dekorativ bakgrund utan att detta medverkar till
att forma berättelsen på djupet.10

Tim Cresswell, Place – an introduction. Second edition, Oxford: John Wiley & Sons 2015, s.15–17.
Borg 2011, s.28.
Henri Lefebvre presenterar dessa teorier i The Production of Space, Oxford: Basil Blackwell 1991, (se till exempel s.33
och s.38), men jag kommer främst använda mig av Alexandra Borgs svenska översättningar och förklaringar av
begreppen eftersom Lefebvre själv inte finns översatt till svenska i särskilt hög utsträckning.
10 Franco Moretti, Atlas of the European Novel, London: Verso 1999, s.3–8.
8
9
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Tidigare forskning
Student -64 skriver in sig i en inte alltför stor men ändå tydlig genre av universitetsromaner, och för
att undersöka på vilket sätt den gör det har jag haft användning av litteraturforskaren Claes Ahlunds
avhandling Den skandinaviska universitetsromanen 1877–1890 ifrån 1990. Ahlund utreder i den de
generaliserande definitioner som finns för universitetsromanen, och menar att dess mest specifika
kännetecknen är att den huvudsakligen utspelar sig i en miljö som består av både en offentlig
universitetsmiljö och en privat studentmiljö, till skillnad ifrån till exempel en utvecklingsroman som
bara delvis behandlar universitetslivet. Till den offentliga miljön räknas universitetets vardagliga
verksamhet bestående av studentens dagliga föreläsningar, seminarier och examinationer samt även
rektorers och lärares aktiviteter. Detta både på en mer formell nivå som exempelvis invigningar,
ceremonier och promotioner och en mer informell där lärarna figurerar i egenskap av privatperson.
Den privata miljön utmärks av skildringen av studenten på sin lediga tid. Här återfinns studentens
funderingar och diskussioner om livsfrågor både ensam och i grupp, utelivet på krogar och nationer
och liknande.11 Ahlund presenterar även en modell över hur intrigen i de romaner som studerats
ofta utvecklas. Denna modell speglar även vilken bild av universitetslivet som förmedlades, vilket
har varit användbart för min undersökning.
A. Hjälten anländer till universitetet med stora förväntningar.
B. Studentkollektivet visar sig bestå av auktoritetsundfallande egoister och själlösa cyniker.
C. Hjälten distanserar sig ifrån dessa studentkamrater.
D. Professorer eller övriga lärare avslöjar sin intolerans, okunnighet och inskränkthet och
demonstrerar härigenom universitetets efterblivenhet.
E. Hjälten tar avstånd ifrån universitet och de värderingar det representerar.
F.

Hjälten avfaller i religiöst avseende.

G. Hjälten avfaller i politiskt avseende.
H. Hjälten lämnar universitetet för politiken, det fria författarskapet eller praktiskt
samhällsnyttigt arbete. Folkupplysningsambitioner spelar en viktig roll i beslutet.12

En annan undersökning med beröringspunkter till denna uppsats är litteraturforskaren Marta
Ronnes avhandling Två världar – ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904–1943.

Claes Ahlund, Den skandinaviska universitetsromanen 1877–1890, (diss.) Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen
1990, s.18–19.
12 Ibid. s.268.
11
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En genusstudie ifrån 2000. Ronnes avhandling beskriver bland annat hur de tidigare studier av
universitetsromanen som hon granskat alla utgår ifrån det grundläggande kriteriet att romanen på
något sätt ska skildra ”universitetslivet” men att det därefter skiljer sig ganska mycket åt ifråga om
definitioner. Både kvantitativa kriterier, som att titta på fördelningen mellan material som har
koppling till universitet och sådant som inte har det i romanen samt mer estetiskt kvalitativa, som
att försöka avgöra hur väl författaren lyckas med att göra universitetstemat dominerande,
tillämpas.13 Dock dröjer Ronne lite extra vid en avgränsning av universitetsromanen som innebär
att den ska behandla både universitetet som en institution och som del av samhället samt relationen
dem emellan, en relation som dessutom ofta är komplicerad eftersom universitetet tenderar att
uppfattas som en avskärmad del av samhället som enbart är öppen för en vetenskaplig och kulturell
elit. Det är alltså snarare detta som karaktäriserar genren än till exempel en återkommande
huvudgestalt.14 Ronne har också använt sig av Ahlunds avhandling och modellen som han
presenterar, men hon har efter genomförd undersökning gjort sin egen variant som åskådliggör ett
antal skillnader.
1.

Protagonisten tar studentexamen.

2.

Protagonistens första möte med universitetet som recentior/novitie: stora förväntningar
beträffande den efterlängtade studenttillvaron.

3.

Protagonistens första besvikelse över verklighetens akademiska miljö.

4.

Professorer eller övriga lärare visar sig vara inskränkta och demonstrerar en konservativ syn
på bildning.

5.

Hjälten distanserar sig ifrån vissa personer och värderingar.

6.

Protagonisten radikaliseras i kontakt med vissa idéer.

7.

Protagonisten i konflikt med familjen och sin omgivning rörande livssyn eller val av
yrkesbana.

8.

Protagonisten söker att förverkliga sig intellektuellt vid sidan om studierna eller utanför
akademin.

9.

Protagonisten genomgår en livsåskådningskris.

10. Protagonistens privatliv kompliceras.
11. Besvikelsen över universitetets kunskapsuppfattning eller sin egen begåvning tilltar, ev.
orsakad eller förstärkt av komplikationerna i känslolivet.
12. Protagonisten gör en eller flera kortare resor utanför universitetsmiljön som blir
vändpunkten i hans/hennes kunskapssökande.
13. Protagonisten finner en egen livsåskådning eller livsbana.

Marta Ronne, Två världar – ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904–1943. En genusstudie, (diss.)
Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen 2000, s.37.
14 Ibid. s.36–38.
13
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14. Protagonisten börjar ett nytt liv, antingen genom att lämna universitetsstaden eller genom
att anpassa sig och stanna kvar.15

På ungefär samma sätt som hos Ahlund bidrar också Ronnes avhandling till att beskriva och
förtydliga genren universitetsroman, men vad som också är gemensamt för dem båda och ännu
mer intressant för denna uppsats är att dessa modeller anknyter till och indirekt använder sig av
den myt om studentlivet som finns. I modellerna kan man utläsa hur myten är utformad och vilken
betydelse detta har för studenten, men utan att denna myt förankras i en särskild stad eller
undersöks i relation till en viss stad. Den här uppsatsen kan därför vara en smalare fortsättning på
deras respektive studier som framför allt tar tillvara på de resultat de kommit fram till om hur
studentlivet skildras och fungerar litterärt, och sedan försöker förklara detta utifrån ett
rumsteoretiskt perspektiv.
Utifrån dessa teorier om rumslighet finns litteraturforskaren Alexandra Borgs avhandling
En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897–1916 ifrån 2011.16 I den undersöker Borg hur texter
representerar rummet, och hur ett modernt stadsrum kan föreställas och förmedlas genom både
föreställda och levda erfarenheter. På samma sätt som i denna undersökning utgår Borg ifrån att
textens skildringar av rummet formas och samlas i ett kollektivt medvetande, ett representationellt
rum, som ger erfarenheten av staden en viss innebörd. Resultatet visar att synen på staden påverkar
den litterära stilen, och att det Stockholm som växte fram under tidigt 1900-tal till en modern
storstad kan sägas ligga bakom en helt ny genre som i sin tur bildar en ny stadsidentitet. Författarna
befinner sig i och skapar staden på samma gång. Borgs förklaring och användningar av Lefebvres
teorier har varit till stor hjälp då hans arbete inte finns översatt i särskilt stor utsträckning. Denna
undersökning tar i hög grad vid i de teoretiska perspektiven men byter ut Stockholm mot Uppsala
och storstaden mot studentstaden, samt att den utgår ifrån en annan aspekt på så vis att den
fortsätter med att studera identiteten som staden möjliggör för människan, i detta fall specifikt för
studenten, snarare än själva stadens identitet.
Ett liknande teoretiskt ramverk som Borgs har Lydia Wistisen använt i sin avhandling
ifrån 2017, Gångtunneln – urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010, i vilken hon också
undersökt hur rum gestaltas i litteratur.17 Mer exakt har Wistisen analyserat hur urbana erfarenheter
integrerats i svensk ungdomslitteratur, för att bland annat försöka visa att ungdomslitteraturen har

Ronne 2000, s.41.
Borg 2011. För ytterligare ett liknande teoretiskt tillvägagångssätt, denna gång applicerat på kriminallitteratur, se
även Borgs undersökning ifrån 2012: Brottsplats: Stockholm. Urban kriminallitteratur 1851–2011, Stockholm:
Stockholmia.
17 Lydia Wistisen, Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010, (diss.) Stockholm: Stockholms
universitet 2017.
15
16
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en egen version av stadsmyten om Stockholm och därmed ett eget sätt att förhålla sig till staden.
Hon utgår också ifrån att rummet inte är determinerande för uttrycket utan snarare en del av en
ständigt pågående meningsproduktion. Skönlitteraturen bidrar till processen som skapar,
upprätthåller och förändrar den historiska och samtida verkligheten, och Wistisen tar även hon
upp Lefebvres teorier om rum som något som skapas av mänskliga och sociala relationer. Precis
som för Borgs avhandling så påminner min undersökning mycket om Wistisens, återigen med
skillnaden att jag byter ut Stockholm mot Uppsala och ungdomen mot studenten.
För att återgå till mitt studieobjekt så kan man konstatera att forskningen om Gun-Britt
Sundströms författarskap i allmänhet och romanen Student -64 i synnerhet är jämförelsevis
begränsad. Främst består den av uppsatser publicerade på kandidatnivå som behandlar de mer
välkända romanerna Maken (1978) och För Lydia (1973). Exempelvis finns Linnéa Hammarstrands
Förra århundradets kärlekskrig ifrån 2016 som utreder hur gestalterna i För Lydia och Den allvarsamma
leken skildras utifrån traditionella och normbrytande mönster för genus, för att sedan kunna jämföra
dessa med varandra.18 Dessutom finns Jamen jag då av Thea Ahlner ifrån 2011 som analyserar vilka
normer som bryts inom ramarna för Maken, framför allt i fråga om tvåsamhet.19 Min uppsats är
därmed ett komplement till forskningen om Gun-Britt Sundström i allmänhet och om Student -64
i synnerhet, då Sundström i egenskap av att vara en läst och omtyckt författare borde synliggöras i
högre grad än för närvarande.
Ur ett internationellt perspektiv talar man ofta om genren campusroman,20 som dock är
betydligt yngre och anses ha sitt första exempel i Mary McCarthys The Groves of Academe ifrån 1952
och därefter bland annat består av Stoner av John Williams (1965), The Rules of Attraction av Bret
Easton Ellis (1987) och The Secret History av Donna Tartt (1992).21 Särskild vikt ligger även här vid
att romanen utspelar sig rumsligt på ett campus eller universitet, vilket ofta har vidareutvecklats till
ett resonemang om campusromanens uppkomst och särskilda funktion och hur ett campus på ett
speciellt sätt erbjuder en tydligt avgränsad miljö med egna interna hierarkier och maktordningar.22
I och med detta kan man i campusromanerna ofta urskilja ett slags tema som kan sammanfattas
som ”escape from the everyday world”.23 Det tycks alltså finnas en viss förskjutning ifrån det
”verkliga” samhället och det som ryms inom campusvärlden eller åtminstone inom det litterärt
Linnéa Hammarstrand, Förra århundradets kärlekskrig. En komparativ genusanalys av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma
leken och Gun-Britt Sundströms För Lydia, Kandidatuppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala
Universitet 2016.
19 Thea Ahlner, "Jamen jag då": Heterosexualitet och tvåsamhet i Gun-Britt Sundströms Maken, Kandidatuppsats framlagd vid
Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola 2011.
20 Min egen översättning ifrån engelskans “campus novel”.
21 Wikipedia, ”The campus novel”, https://en.wikipedia.org/wiki/Campus_novel, (2017-11-13 13:44)
22 Aida Edemariam, ”Who’s afraid of the campus novel?”, The Guardian, 2004-01-07,
https://www.theguardian.com/books/2004/oct/02/featuresreviews.guardianreview37 (2017-11-23 20:01).
23 Ibid.
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skildrade campuset. Det går också att iaktta hur campusromanen under åren förändrats i sin ton
till att bli mer kritisk och melankolisk, vilket kan ses som ett nostalgiskt uttryck för en idé om hur
ett campus eller universitet borde vara.24 Detta tyder i sin tur på att det alltså kan finnas en viss
föreställning om vilken funktion ett universitet ska ha, och att campusromanen direkt eller indirekt
gör det till sin uppgift att förmedla denna.
Begreppet generationsroman ligger dock också nära till hands för att beskriva Student -64,
vilket kan sammanfattas som romaner som i sin skildring av en specifik tidsanda samtidigt tycks
förmedla en känsla av tidlöshet och igenkänning oavsett vilken efterkommande kontext som
romanen läses inom. Man kan också lägga till beskrivningen att generationsromaner ofta är
”romaner om unga vuxna som identifierar sig själva som vilsekomna i en stor värld”.25 Detta tema
kan ganska enkelt tänkas knytas till resonemanget om universitetsromanen och idén om
universitetet som ett sammanhang där man får en tillfällig fristad ifrån den verkliga, vuxna världen.
Ofta listas också Sundströms mest välkända roman Maken ifrån 1976 som ett svenskt exempel på
en generationsroman,26 vilket är intressant då det stundtals finns stora likheter mellan Maken och
Student -64. Bägge romanerna behandlar en ung kvinnas liv vars identitet som just student är
avgörande för hennes självförståelse, samt att de geografiska referenserna får ta en stor plats i båda
även om Maken utspelar sig i Stockholm och Student -64 i Uppsala. Begreppet generationsroman
kan alltså ofta appliceras på en universitetsroman, även om det inte är något som gäller uteslutande.
Bildningsromanen och utvecklingsromanen är i sin tur mycket lika i sin struktur och
uppbyggnad, då de båda utgår ifrån en ung och outvecklad ungdom som följs genom livet på väg
mot den vuxna mogenheten och där vad som händer i gestaltens inre är viktigare än den omgivande
handlingen. Däremot är bildningsromanens motiv ofta mer idealistiska och utvecklingen sker
genom aktivt kunskapsinhämtande ifrån olika slags livsåskådningar och skolor medan utvecklingen
i en utvecklingsroman snarare beror på omständigheter i arv och miljö.27 Precis som Ahlund redan
nämnt

så

skiljer

sig

alltså

både

bildningsromanen

och

utvecklingsromanen

ifrån

universitetsromanen eftersom dessa två spänner över betydligt längre tidsspann medan
universitetsromanen ju avgränsar sig till den utveckling som sker medan gestalten befinner sig i
universitetsvärlden. Hur detta uttrycks i Student -64 kommer jag visa i undersökningen. De

Edemariam 2004.
Wikipedia, ”Generationsroman”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Generationsroman (2017-11-13 14:00).
26 Ibid.
27 Nationalencyklopedin, ”Utvecklingsroman”
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utvecklingsroman, (2017-12-18 12:45),
Nationalencyklopedin, ”Bildningsroman”,
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bildningsroman, (2017-12-18 12:42).
24
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bildningsideal som uttrycks och den osäkerhet som finns inför vilken väg man ska ta i livet i ett
visst skede kan dock ändå ses som grundläggande och gemensamma drag för alla de tre genrerna.

Bakgrund
Författaren och staden
Gun-Britt Sundström är född år 1945 i Stockholm, som den yngsta systern av två och dotter till en
hemmafru och en pastor samt redaktör för Missionsförbundet och dess veckotidning. Sundström
tog examen vid Stockholms universitet år 1967 och vid Journalisthögskolan år 1969, varav hon
blev utnämnd till hedersdoktor vid den förstnämnda år 2003. Därefter var hon verksam som
kulturjournalist på Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen under 1970- och 80-talet, innan hon
huvudsakligen började sysselsätta sig som översättare av skönlitteratur vid sidan om det egna
skrivandet. Sundström romandebuterade med Student-64 1966, och har sedan dess gett ut ett
femtontal böcker varav de mest kända framför allt är förhållanderomanen För Lydia ifrån 1973 och
Maken ifrån 1976, som är en parafras på Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken (1912). Hon har
även varit svenskexpert i Bibelkommissionen och styrelseledamot i Svenska Språknämnden.28
Sundström gick med i Socialdemokraterna 1976, och beskriver sig själv som en del av
”sextiotalsvänstern”.29 Hon är även enligt egen utsago en förespråkare för finkulturen eller
kvalitetskulturen, som motsats till populärkulturen, eftersom hon betraktar denna som en minoritet
i dagens samhälle.30 Sundströms uttalade identifikation med de som inte inordnar sig under det som
anses vara norm i samhället kan överlag ses som ett tema även i hennes romaner, i och med att de
ofta handlar om människor i dagens välfärdssamhälle som i sin vardag kritiserar och utmanar
förgivettagna sanningar och konventioner som annars lägger grunden för hur en ska leva.31
Gemensamt för nästan samtliga hennes romangestalter tycks vara att de längtar ut, de anar sig ha
upptäckt sprickorna i fasaden hos samtidens normer och har beslutat att försöka se vad som finns
på andra sidan. Ofta är det också porträtt av ensamhet som skildras i och med denna insikt ensamheten i att tycka sig ha upptäckt något som ingen annan har. Även om denna insikt kanske
är personlig är dock upplevelsen av den ofta inte det, vilket Sundström själv sätter fingret på i ett

Julia Svensson, ”Den ironiska moralisten”, Sydsvenskan, 2008-07-12, https://www.sydsvenskan.se/2008-0712/den-ironiska-moralisten (2017-11-15 11:23).
29 Ibid.
30 Lina Kalmteg, ”Gun-Britt bit för bit”, Svenska Dagbladet, 2008-05-25, https://www.svd.se/gun-britt-bit-for-bit
(2017-11-13 15:06).
31 Lena Malmberg, “I välfärdens skugga”, Nordic Women’s Literature, 2011-01-04,
https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/i-valfardens-skugga/ (2017-11-13 15:17).
28
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citat ifrån en intervju 2008: ”När jag skrev min första bok, Student -64, var jag nog övertygad om
att jag var den enda studenten som kände sig ensam och missanpassad. Jag lärde mig av
mottagandet av den att det alltid fanns andra likadana.”32 Att dessa tankar riskerar att drabba
studenter är också ett återkommande tema i Sundströms litteratur, delvis för att studentmiljön i sig
är sceneri för flera av hennes böcker. Men överlag finns även hos Sundström en respekt för
utbildning och det värdefulla i att vara insatt i en viss typ av kanon, något som går hand i hand med
hennes försvar för finkultur som redan nämnts och även kan utläses i såväl Student -64 som Maken.
Sundström tog som nämnt examen vid Stockholms universitet, men studerade precis som
huvudpersonen Saga filosofi och litteraturhistoria i Uppsala dessförinnan. I vilken grad romanen
kan betraktas som direkt självbiografisk är oklart, men Sundström har i intervjuer bekräftat att det
i vissa sammanhang funnits mer eller mindre uppenbara förlagor både till händelser och personer
som förekommer i romanen. Till exempel ska den manliga gestalt som i Student -64 är viktigast ha
varit ”lätt igenkännbar för deras gemensamma bekanta i Uppsala”.33
Uppsala var under den tiden som romanen utspelar sig, det vill säga 1964–1965, en stad
med drygt 100 000 invånare (att jämföra med dagens ca 214 000 invånare).34 1960-talet, bör nämnas,
var en brytpunkt i den svenska utbildningens historia då antalet gymnasieutbildningar som gav
behörighet till högskola och universitetet hade utökats kraftigt och betydligt fler fortsatte att studera
på högre nivå. Detta innebar även att andelen studenter ifrån medel- och arbetarklasshem ökade,
medan antalet studenter med akademikerbakgrund fortsatte vara relativt oförändrat.35 I Uppsala
mer än fördubblades antalet studenter under 60-talet och gick från 8 000 till 21 000. Även i andra
delar av landet grundades nya högskolor och universitet, vilket gjorde att det totala antalet svenska
studenter ökade, men att Uppsala universitets unika betydelse och position minskade.36
Det var även under denna period som den filosofiska fakulteten delades upp i tre olika
fakulteter: den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga.37 Stora
satsningar gjordes på framför allt de naturvetenskapliga utbildningarna under slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet, vilket fick inverkan även på de andra ämnesinriktningarna och bidrog till
att nya ämnen tillkom och redan befintliga förändrades i sin form och inriktning. Exempelvis bytte
ämnet Litteraturhistoria med poetik namn till Litteraturvetenskap och fick då en betydligt mer

Kalmteg 2008-05-25.
Ibid.
34 Uppsala kommun, ”Befolkningsstatistik”, 2017-03-09, https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/kartor-ochstatistik/befolkningsstatistik/ (2017-12-01 14:30).
35 Donald Broady & Mikael Palme, ”Inträdet”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Johan Svedjedal,
Lund: Studentlitteratur 2012, s.411.
36 Uppsala universitet, ”Kort historik”, https://www.uu.se/om-uu/historia/kort-historik/ (2017-12-01 15:21).
37 Ibid.
32
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teoretiskt vetenskaplig förankrad grund.38 Överlag kan man i och med universitets demokratisering
och breddning se en omvandling i fråga om universitetsstudiernas innebörd och syfte – mer och
mer började universitetet i vissa avseenden anta en roll som en framför allt yrkesförberedande
institution snarare än en förmedlare av allmänkulturella kunskaper som skulle ge inträde till ett
särskilt intellektuellt sammanhang. I största allmänhet sker en förflyttning ifrån att dessa viktiga
intellektuella miljöer tidigare tillhört universitetet och till och med inkluderat dess
grundutbildningar, men numera kanske istället utgörs av tidskrifter, forskargrupper och andra mer
offentliga diskussionsrum eller styrelser.39
Uppsalas nationsliv har funnits i olika former ändå sedan år 1663, och syftar på de idag
tretton olika organisationer som grundades och fortfarande organiseras av studenter. Det
ursprungliga syftet var att kunna erbjuda inflyttade studenter ett sammanhang i Uppsala där de
kunde umgås med studenter hemifrån. Mellan 1849 och 1967 byggdes flera av nationernas stora
hus som fortfarande är kännetecknande för Uppsalas stadssiluett. Nationerna har en viktig funktion
för studenterna i och med att de erbjuder till exempel studiemiljöer, boende, stipendier och tidigare
även lånekassor för fattiga studenter, men är framför allt också en plats för personlig utveckling
och umgänge där man ofta anordnar stora fester och danser. Under 1960-talet förändrades
nationslivet på grund av massuniversitetens uppkomst och många gamla traditioner rensades ut,
vilket så småningom fick till följd att nationslivets aktiviteter ökade i popularitet och även lades på
en mer vardaglig nivå i form av pubar, matservering och liknande. 2010 avskaffades
nationsobligatoriet vilket innebar att det blev fritt att välja huruvida man vill tillhöra en nation, och
numera väljs nationstillhörighet oftast baserat på vänner och intressen snarare än efter hemorten.40

Handlingsbeskrivning
Romanens handling utspelar sig under tre terminer och inleds med att huvudpersonen Saga
anländer till Uppsala och flyttar in i ett rum i utkanten av Svartbäcken. Hon anmäler sig till en kurs
i teoretisk filosofi och påbörjar sina studier samtidigt som hon utforskar Uppsalas caféer, nationer,
pubar med mera. På helgerna liftar hon ofta till de städer i Sverige där hennes vänner ifrån
gymnasiet numera befinner sig. Efter hand bygger hon upp en bekantskapskrets i Uppsala
bestående av framför allt ett gäng personer som har Göteborgs nations studentpub Galejan som

Nationalencyklopedin, ”Litteraturvetenskap”,
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/litteraturvetenskap (2017-12-01 16:04).
39 Broady & Palme 2012, s.415.
40 Lars Burman, Vältaliga studenter. Studentnationerna i Uppsala som retoriska miljöer 1663–2010, Uppsala: Acta
Universitatis Upsaliensis 2013, s.17–25.
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sitt stammisställe. Ute på nation träffar hon också Kent och Sven, som båda blir föremål för Sagas
kärleksintressen under en tid.
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Undersökning
Undersökningen kommer vara disponerad på så vis att jag inledningsvis kommer att presentera en
kartläggning av de viktigaste och mest frekvent återkommande platserna i Student -64. I detta avsnitt
kommer platsernas sammanhang och placering i texten att diskuteras: hur introduceras och
beskrivs de? Vilket symbolvärde får de olika platserna har i romanen och vilka representationella
rum skapar Sundström? Med detta som bakgrund analyserar jag hur personerna gestaltas i relation
till detta, för att framför allt kunna diskutera hur studentidentiteten hänger ihop med de rumsliga
och geografiska beskrivningarna. Undersökningsdelen kommer avslutas med att undersöka mytens
funktion närmare, och hur svaren på de två ovanstående frågorna om staden och studenten i
romanen kan relateras till staden och studenten ”i verkligheten”.

En karta över Uppsala
Gun-Britt Sundströms och huvudpersonen Sagas Uppsala går att läsa som en karta över staden
som existerar utöver den officiella, neutrala kartan som annars får representera staden. Huruvida
det finns något sådant som en neutral karta är såklart en diskussion för sig, stor nog att fylla en
egen uppsats. Att kartor och platsbeskrivningar överhuvudtaget är ett uttryck för makt och vem
som har rätt att definiera en plats betydelse är inte något som jag i denna uppsats vill förneka genom
att jämföra en mer allmängiltig stadsbeskrivning med en mer personlig, utan snarare vill jag med
denna undersökning lyfta fram att alla representationer av platser är mer eller mindre personligt
konstruerade i grund och botten och att därmed även den ”officiella” kartan går att dekonstruera.
Precis som vi alla rör oss enligt vissa mönster och skapar vanor och rutiner för vilka
platser vi besöker låter Sundström även Saga göra detta, och en snabb sammanställning av de
platser som förekommer mest och/eller är av särskild betydelse för handlingen kan resultera i en
karta och tabell liknande de nedan.
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Antal gånger plats X nämns:
Romanen uppgår totalt till 192 sidor.
Uppsala

45 ggr

”Staden” (syftat på Uppsala)

39 ggr

Sysslomansgatan

6 ggr

S:t Larsgatan

1 gång

Skolgatan

1 gång

Galejan (studentkrog på Göteborgs nation)

45 ggr

”Nation” (även i kombination med andra ord)

13 ggr

Engelska parken

2 ggr

”Filosofen” (som plats)

6 ggr

Filosofiska + institutionen

8 ggr

Tempo (varuhus)

4 ggr

Alma (café)

11 ggr

Ofvandahls (café)

11 ggr

Waldenströmska (studenthem)

3 ggr

Kalmars (nation)

4 ggr

Värmlands (nation)

2 ggr

Domtrappkällaren (restaurang)

2 ggr

Rackarbergsgatan
Fyristorg

1 gång
5 ggr
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S:t Olofsbron

2 ggr

Svartbäcksgatan

2 ggr

”Slott”

3 ggr

Slottsbacken

2 ggr

Sagas Uppsala är koncentrerat till centrala Uppsala väster om Fyrisån, kanske precis som förväntat
i och med att universitetet och platser med anknytning till detta också är placerat enligt denna
struktur. Många nyinflyttade studenter får lära sig att detta är ”den rätta sidan av ån”, ett mer eller
mindre skämtsamt uttryck men som i grund och botten ändå illustrerar att studentens Uppsala
sällan sträcker sig bortanför Fyrisåns östra sida. De mest avlägsna platserna i romanen är
Svartbäcksgatan där Saga flyttar in i handlingens början, Rackarbergsgatan och Engelska parken
där Sagas studier vid först Filosofiska institutionen, också enbart kallad Filosofen, och sedan inom
litteraturhistoria är förlagda. I övrigt är Sagas rörelser i staden ganska snävt centrerade kring
korsningen S:t Larsgatan–S:t Olofsgatan där flera av nationshusen är placerade i närheten, så som
till exempel Södermanlands-Nerikes nation, Uplands nation, Göteborgs nation, Smålands nation
och Västmanlands-Dalas nation. Även caféet Ofvandahls och restaurangen Domtrappkällaren
återfinns inom några hundra meter. På så sätt formar staden litteraturen på ett väldigt
grundläggande sätt enligt Morettis teorier – Uppsalas utformning avgör hur Sundström kan
beskriva Sagas rörelser, men litteraturen återverkar också på staden i och med att den mentala
kartan befästs enligt de mönster som Saga rör sig till fots.
Romanens kapitel inleds påfallande ofta med en rumslig referens, oavsett om de är mer
direkta och hänvisar till ett rum liknande de i listan: ”Lät mej bjudas på Domtrappkällaren av den
här amerikanen jag träffade på Värmlands förra veckan (saknar helt en domtrappkällarnorm).”41
eller mer diffusa: ”Jag satt på trädgårdsbänken under äppelträdet vid det röda staketet och läste lite.
Det är sånt där riktigt septemberväder, sol som fortfarande värmer, astrar i rabatten, äppellukt,
blåblå himmel.” (s.16–17). Rumsangivelsen antyds på så vis vara en förutsättning för den
kommande handlingen, även om många av de scenarion som utspelas sedan är relativt lika
varandra; Saga som sitter någonstans och läser, filosoferar eller tillsammans med någon bara diggar
in rummet: ”– Kom hit och utgör en smart människa som sitter och diggar mitt rum, sa jag till
Karla, och det gjorde hon. Att digga det rummet möter inget motstånd. Vi drack öl och spelade
poker om hushållspengarna i fotogenlampans ljus.” (s.21). Var Saga befinner sig tycks alltså bli
avgörande för hur själva situationen uppfattas, eftersom handlingen i sig inte egentligen beror av

41

Sundström 1966, s.25. I fortsättningen kommer sidhänvisningar till citat ifrån Student -64 att ske löpande i texten.
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själva rummet. Rummet är frivilligt valt av symboliska skäl snarare än ”praktiska”, men får därmed
stor betydelse för gestaltningen av handlingen för läsaren.
I och med att rummen presenteras så systematiskt och frekvent uppfattas också Sagas
rörelser tydligt i läsarens medvetande. Ibland är detta omkringdrivande beskrivet i texten:
Jag har haft några sköna dagar i Uppsala alldeles ensam – tillräckligt få för att vara enbart sköna. Staden
är vintrig och stilla, välgörande fri från studentliv. Den väntar lugnt såhär dagarna innan alla kommer
tillbaka. Jag driver på stan och tycker om den. Äter ute, hänger på Ofvandahls med näsan över Jan
Myrdals Bekännelser (Jenny lånade mej den en kväll när vi satt och var intellektuella). (s.51).

Ofta blir rörelserna dock endast till hos läsaren vartefter man läser igenom boken och får pussla
samman återkommande platser och rum som Saga rör sig på. Kapitlen är indelade i korta stycken
och beskriver ofta en tanke, handling eller händelse på en viss plats under en viss tid, innan nästa
stycke tar vid och fokus förflyttas vidare. Ibland skiftar rummet inom stycket, men sällan mer än
från en plats till en annan och detta redovisas alltid. Trots att det alltså är en handling som i hög
grad utgår ifrån Sagas betraktande perspektiv och hennes inre dialog, finns hennes fysiska
erfarenhet av rummet alltid med.
Att en stadsmyt är något som skapas och befästs varje dag genom i grund och botten
människors sätt att leva, och därmed i högsta grad är något aktivt och ständigt närvarande, motsäger
inte att det också är något mycket diffust och outtalat:
Visst är det något visst. Bara att minnas hur vi satt här och undrade över framtiden.
Uppsala, sa alltid Jenny om mej, Uppsala ”och en typ som är precis som du”. Uppsala, tänkte jag,
och visste egentligen ingenting om vad det innebar: ett namn, en stad, gator och vita mössor. (s.52)

Uppsala nämns första gången i romanen som en speciell stämning, underförstått en påminnelse
om forna tider och ett historiskt, studentikost arv i kontrast till dagens moderniteter. Det som här
beskrivs som ”uppsalastämning” kan nog tänkas vara ungefär samma sak som själva stadsmyten
om Uppsala studentstaden.
Första dagen ägnade jag åt att se mej lite om i staden. Jag har inte riktigt bestämt vad jag ska tycka om
den ännu. Centrum är givetvis helt förstört, med tårtpapperstempo och otäcka moderna jättehus, men
i andra områden kan man nog vädra uppsalastämning. (s.10)

Redan i detta stycke kan man iaktta hur Sagas förväntningar på Uppsala etablerar en skillnad mellan
Uppsala som studentstad och Uppsala som vanlig stad – gammalt ställs mot nytt, det kommersiella
stadslivet mot det intellektuella livet. Vissa områden lever upp till myten medan andra inte gör det
och dessa upplevs därför mindre lockande för studenten Saga, som alltså enbart vid första
anblicken av staden har börjat forma sin mentala karta genom att sålla bort vissa rum och
uppmärksamma andra. Citatet speglar hur subjektivt en stadsbild formas – man finner det man
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letar efter, och skulle det man letar efter inte finnas är det som finns där istället något som är fel
eller otillräckligt. Det är nödvändigt för Saga att hitta uppsalastämningen om hon ska trivas. När
hon väl gör det, är detta också direkt kopplat till en viss händelse på en viss plats:
En fin sensommarsöndag med sol och lite dis. Staden är större än man skulle ha trott, brer ut sej
långt åt alla håll. Man ser sej runtom, jaha, klättrar ner igen och kan återvända till kondiset med bevarad
prestige.
Jag tittade till på en man med en liten gosse i barnvagn: var har jag sett det där utseendet? Är det
inte Lars Gustafsson som ser ut så där – är det han rentav? Jag drog dit Jenny som sakkunskap och vi
stod bakom och spetsade öronen när han förklarade sej ”behöva fem wienerbröd” – rösten var också
hans så det var ingen tvekan. Jag har träffat Lars Gustafsson. På Ofvandahls.
Detta är Uppsala. (s.12–13)

Att träffa författaren Lars Gustafsson på just caféet Ofvandahls, grundat 1878 och sedan dess en
välkänd mötesplats för inte minst olika generationer av intellektuella i Uppsala som till exempel
Gunnar Wennerberg, Karin Boye, Hjalmar Bergman och Gustaf Fröding, är något som bara kan
hända i Uppsala och som i sig införlivar uppsalastämningen i sådan grad att det fastslår existensen
av den stad som Saga letar efter.42 Ofvandahls är ett typiskt exempel på en sådan plats som trots
att den egentligen inte har något med universitetsverksamheten att göra, ändå gått i arv mellan
generationer av studenter tack vare sitt rykte om att ha varit besöksmål för en viss grupp människor
som de nya vill kunna förknippas med i någon mån. Caféet blir som ett mellanting av hem och
skola, en plats för alltifrån att umgås med vänner och läsa kultursidorna i Dagens Nyheter (s.172)
till att hänga över kursböcker alternativt Jan Myrdals Bekännelser (s.51), eller fördriva tid genom
att dricka iskaffe för tre kronor under sommaren (s.120).43 Att Sundström låter Saga besöka
Ofvandahls regelbundet beskriver lika mycket Saga som person och hennes bild av staden, som
vilken myt om Uppsala Sundström ser framför sig och vill använda sig av. Hela tiden
uppmärksammas vi på när denna myt uppenbarar sig och förverkligar sig:
Det har småsnöat hela dagen, jag hade väntat på att få se Uppsala i snöfall, och när det nu föll riktiga,
stora flingor på kvällen, så skyndade jag mej ut och tittade.
Uppsala i snöfall var precis så smart som man kunde ha väntat sej, eller ännu smartare. Ån och
domkyrkan och det hela. (s.44)

Uppsalas klassiska landmärken klädda i ett täcke av snö är en sådan bild som anknyter till myten
om studenttillvaron, kanske för att det är ett tidlöst fenomen som förmår att åtminstone för
stunden dölja samtidens tecken i staden och skapa en illusion av det eviga Uppsalamotivet.
Rutnätet på kartan som avslöjar Sagas vanligast rörelsemönster i Uppsala består av de
gator som nämns i romanen, där Sysslomansgatan är den gata som förekommer allra mest. Utefter
Ofvandahls hovkonditori, ”Historia”, http://www.ofvandahls.se/historia.html (2017-12-06 15:11).
”Jan Myrdals Bekännelser” syftar mer exakt på författaren och den politiska debattören Jan Myrdals Samtida
bekännelser av en europeisk intellektuell som publicerades 1964.
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den ligger bland annat tidigare nämnda Ofvandahls, men även Uplands nation och VästmanlandsDala nation.
På Sysslomansgatan mötte jag Studentlivet. Det var på väg till nationsdans och sa åt mej att följa med.
Jag skrattade lite och hade kanske lust: när man nu äntligen träffar Studentlivet, efter att så länge ha
frågat sej var det egentligen är det håller till. Men sen kom jag på att det inte gick, för jag hade stövlar
på mej. Man dansar inte gärna i stövlar med Studentlivet. Så det drog vidare till nationen, och jag lunkade
vidare åt mitt håll. (s.44)

Sysslomansgatan tycks på sätt och vis vara en väg som leder in till tillvaron som student, en väg
som Saga vandrar fram och tillbaka många gånger men kanske aldrig riktigt når änden fullt ut på.
Att beskriva ”Studentlivet” som ett enhetligt objekt som i citatet ovan, när det i själva verket
troligen rör sig om en större grupp studenter, visualiserar också myten om studenten; oavsett
inbördes olikheter är den gemensamma egenskapen av att vara student det mest definierande.
Studentlivet är något specifikt som håller till bland annat längs med Sysslomansgatan, varav den
därför ingår i dess mentala karta. Alla studenter i Uppsala har med största sannolikhet någon gång
rört sig utmed Sysslomansgatan oavsett om man noterat gatans namn eller inte, speciellt eftersom
den idag numera även är adress för bland annat Studentbokhandeln samt pizzerian och krogen
Palermo.
Lika ofta som Uppsala nämns i romanen nämns Göteborgs nations studentkrog Galejan,
som är det rum i romanen Saga kommer att förhålla sig mest till nästan som ”ett andra hem”
(s.128).44 Galejan tycks för Saga bli en slags ofrivillig tillflyktsort; det är det självklara stället att gå
till men vars brister och nackdelar inte framträder mindre tydligt för det:
Jag var nere på Galejan på kvällen igen – ja jag medger att det var onödigt, men som Karla påpekade:
när allting ändå är så jävligt så kan man lika gärna gå på Galejan också. (s.77)

Framför allt är dock Galejan utgångspunkt för Sagas sociala liv och hennes reflektioner kring detta,
både i början när det inte händer något alls:
Jag visste inte jag visste inte att jag var så utsvulten! Hur jag har frusit och farit illa, jag har inte förstått
det!
Ändå har det ju funnits tecken. Att tillexempel gå på Galejan tre kvällar i en vecka, det visar ju att
man inte är riktigt som man ska.
– Eller häromdagen: en liten tant log till mej på S:t Olofsbron när vi stod och tittade på en grodman
som klev omkring i issörjan nere i ån, och jag blev alldeles varm i själen, och sen blev jag alldeles
förskräckt för att jag blev alldeles varm i själen bara för att en liten tant log till mej. (s.68)

Göteborgs nation är dessutom avbildat i förgrunden på omslaget till utgåvan av Student -64 ifrån 1966, med
Domkyrkan och S:t Larsgatan i bakgrunden.
44
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Under romanens andra del är ändå Galejan rummet där Saga finner sin studentgemenskap, från att
tidigare mest ha suttit där och avskytt folk:
Från Galejan medföljde jag Dag och Hasse hem till en flicka Marianne på Götgatan. Det tycks
sannerligen som om jag har etablerat vissa mänskliga kontakter i den här staden ändå – och det
bokstavligen och uteslutande genom Galejan. Märkligt. (s.107)

Galejan blir en självklar del av kartan över Sagas tillvaro, ibland så självklar att bara rummet i sig
kan representera handlingen och det därför ibland tycks tillräckligt för Sundström att bara göra en
notering i romanen att Saga befunnit sig på Galejan ett tag, innan resten av handlingen kan gå
vidare.
Dessutom är Galejan den plats som kommer att förknippas med Sven, föremålet för Sagas
kärleksintresse som börjar växa fram under romanens gång.
Jag satt alltså på Tempo; undvek tillochmed Alma på grund av min studentneuros. En mörk pojke i
kön hälsade på mej. Jag nickade tillbaka, lite förvånat. Hade bara skymtat honom på Galejan en gång –
minns bilden:
Porslinsklirret, stimmet, tobaksröken. Ett bord med mänskor som känner varandra och jag som
ingen känner. Vid bordsänden en mörk liten pojke som röker John Silver och tiger. Jag tänker att jag
kunde be honom om en cigarrett, men gör det inte.
Jag satte mej med ryggen åt kön för att slippa se honom gå och sätta sej någon annanstans, men till
min fortsatta förvåning står han ögonblicket efteråt där vid mitt bord och undrar om han får sitta ner
och beklaga sej en stund. Jag ler, visst.
Liten och spenslig, mörkt hår, bruna ögon, svart tröja. (s.79)

Saga pendlar mellan att undvika Galejan och att spendera all sin tid där på beroende på den rådande
situationen med Sven. Hans närvaro tycks kunna avgöra om den studentikosa tillvaron där är
tilltalande i och med att den i hans sällskap går att kritisera men också sätta sig över, till skillnad
från annars då den enbart är motbjudande just för alla sätt som den går att kritisera på. I
förlängningen påverkar detta Sagas relation till Galejan men även Uppsala överhuvudtaget. När
relationen med Sven inte tar den riktning och fart som Saga kanske hoppats på, börjar så
småningom också tankarna på att lämna Uppsala att gro på allvar.
Jag går inte på Galejan längre. Jag var där varje kväll en vecka och drabbades av en akut Galejneuros. –
Här sitter man, utbrast jag när Karla var med, här sitter man och vet att man är en av Sveriges största
begåvningar, och halvgamla halvfeta halvfulla studenter går förbi ens bord och smackar åt en –
Sex kvällar i rad och Sven kommer inte. Jag orkar inte mer. (s.141)

Sagas förhållande till Sven och hur detta relateras till såväl Galejan som Uppsala är ett exempel på
hur rum kan skapas men också snabbt förändras på grund av sociala relationer. När det finns en
positiv koppling till Sven är rummet ett annat än när associationen är negativ.
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Galejan går i ett mer allmängiltigt perspektiv att byta ut mot valfri annan nationsverksamhet,
och i sig kanske denna verksamhet är en symbol som representerar det typiskt Uppsaliensiska
studentliv som på gott och ont bildar sin egen lilla värld. Det är ett rum som när man har tillträde
till det kan vara en inneslutande och givande gemenskap, men som utifrån sett också kan verka
förlegat och trångsynt. Huruvida man har möjlighet till detta tillträde beror kanske i hög grad på
vilket slags representationellt rum nationerna är i den enskilda individens medvetande – vilken myt
som finns om nationerna och även studentlivet generellt.
Uppsala är Sveriges fjärde största stad, men för en student kan staden ändå upplevas som
liten kanske helt enkelt för att de representationer av rum och även de representationella rum som
studenterna har tillgång till är relativt begränsade i relation till stadens fulla utsträckning.
Studentdimensionen av staden är intensiv och koncentrerad. Även Saga uttrycker detta;
studentstaden och Sagas Uppsala är en stor småstad.
Varför tillbringar jag min gyllene ungdom med att nöta Sysslomansgatan? Ibland får jag en
förnimmelse av att befinna mej i exil här, i ett slags förnedringstillstånd. Detta är ofrånkomligt en
småstad, det blir samma gator varje gång man går ut: jag känner varenda centimeter av dem nu, vartenda
föremål som kan förekomma i synfältet. (s.102).

Sundström beskriver Sagas fysiska erfarenheter av rummet när hon skriver om sättet hon rör sig
på stadens gator och platser, helt enkelt hennes rumsliga praktiker, men låter dessa samverka med
den sociala erfarenhet som Saga redan bär med sig och som definierar vissa platser på ett specifikt
sätt kopplat till studenttraditionen, det vill säga gör dem till representationella rum. Genom att
upprepande använda sig av ett begränsat antal rum där vissa anknyter till en historisk studentmyt
medan andra är nya och därmed fortsätter bygga på myten, skapar Sundström både flera mindre
representationella rum runt om i Uppsala men också det övergripande representationella rummet
av Uppsala som studentstad. Att applicera Lefebvres teorier på ett litterärt verk på det här sättet
gör att dessa representationella rums myter kan beskrivas på ett väldigt påtagligt sätt och även
relateras tydligt till de rumsliga praktikerna.

Studentens gestalt
Romanen är skriven i jag-form utifrån Sagas perspektiv, som är ett mycket observant och
reflekterande sådant, och i och med att berättelsen stundtals nästan tar formen av en dagbok
skriven i dåtid fungerar ofta den inledande platsangivelsen i kombination med en tidsangivelse som
utgångspunkt och grund för ett minne som är tydligt kopplat till den specifika platsen.
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Flanören är ett välkänt motiv inom analyser av stadsskildringar just för att flanera på sätt
och vis är att läsa gatorna, och även Saga i Student -64 antar en slags flanörroll men utifrån sina
egenskaper som student.45 Att studenter på ett särskilt sätt är fria att röra sig jämfört med människor
som inte har studier som sin främsta sysselsättning gör att Uppsala i sin tur uppfattas som en
flanörsstad – här kan människor röra sig på ett mer oregelbundet sätt, oavsett tid på dygnet.
Nu klarar jag hela halva dagar. Vaknar med en liten grymtning av välbehag (universellt välbehag, eller
över att ha sovit och att vara vaken), läser snyggt en stund för skrivningen nästa vecka. Men fram på
eftermiddagen bryter rastlösheten fram och jag driver ut i stan, med eller utan förevändning.
Skolgatan, Sysslomansgatan, Drottninggatan, och sen. Tja, tillbaka igen.
Kanske stöter man på en bekant. Sist Axel och ett par andra typer, jag följde med dem en bit. Mindes
att driva runt på gator med gossar är något jag trivs med: jag går en bit före och hoppar lite på
trottoarstenarna. (s.151)

Just flanerandet eller omkringdrivandet är en viktig del i att befästa och markera vad som är
studentens Uppsala och att denna del, som vi såg i föregående kapitel, är så pass centrerad och
avgränsad geografiskt underlättar också själva flanerandet i sig. Att studenter dessutom är en grupp
som ofta färdas till fots eller cykel bidrar ytterligare till att staden blir gåvänlig, bara genom att det
att fotgängare helt enkelt är så vanliga. En snabb jämförelse med Sundströms andra roman Maken
som också behandlar studentlivet men i Stockholm, visar på att Makens protagonist Martina till
skillnad ifrån Saga snarare är en cyklist än en flanör och att hon inte lika mycket är förknippad med
de gator hon rör sig på. Att låta handlingen utspela sig i Uppsala som är en mindre stad och
dessutom har ett universitet som är mer integrerat i staden underlättar för Sundström att låta Saga
röra sig i staden och bli en slags flanör. Detta blir också ytterligare ett argument för Morettis teorier
om hur geografi påverkar narrativet i en berättelse.
Något av en kontrast till Uppsalatillvaron i romanen är Sagas ständiga liftande. På helger
och lov ställer hon sig ofta vid vägkanten och tar sig med främlingars hjälp bland annat till Lund,
Sundsvall och Noppikoski. Saga beskriver liftandet som en last: ”Vi hade blivit alldeles addicted.
Man känner sej inte avspänd förrän man sitter där i bilen igen, är på plats. Vidare, bara vidare.”
(s.98) Detta är också ett slags omkringdrivande mellan olika platser som bidrar till att skapa en myt
om studenten – även om liftande idag är sällsynt och svårt att genomföra så är studenter fortfarande
en grupp som reser lite under vilka omständigheter som helst och framför allt till minsta möjliga
kostnad.
Liftandet används för att skapa en kontrast till livet i Uppsala, men därmed också för att
definiera det:

För en utförligare beskrivning av flanören inom litteraturhistorien, se till exempel s.59–65 i Alexandra Borgs
avhandling En vildmark av sten ifrån 2011.
45
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Det är lärorikt att lifta ska jag säja dej, du träffar människor du inte visste fanns, människor som å
sin sida inte har något som helst begrepp om din värld, din lilla akademiska vrå till värld.
Att folk i allmänhet har ytterst vaga föreställningar om vad man egentligen gör vid ett universitet, det är
ju inte så underligt (vem har några klara föreställningar om det förresten). (s.22)

Saga mer eller mindre tvångsmässiga liftande blir ett sätt att se världen och försöka få perspektiv
på sin egen; en slags utvidgning av det reflekterande över platser som redan förekommer i fråga
om gator och caféer men som nu gäller hela tillvaron och staden. Att detta ofta är det mest primära
syftet med Sagas liftande, och att eventuella besök hos vänner eller familj blir sekundärt, visar på
hur Saga förhåller sig till sin egen plats i världen. För henne är Uppsala uteslutande studentstaden
med allt vad det innebär, men som oundvikligen också är något begränsat just eftersom hon bara
ser staden utifrån studentmytens perspektiv. Uppsala är ett tryggt alternativ, men det finns platser
utanför som väntar.
Jag trivs på min sittstjärt, ja jag trivs. Men vem sa att man skulle trivas? Världen finns. Länder och
böcker. Och det finns dom som slutar skolan när dom är sexton för att göra något meningsfullt.
Jennys anklagelser var för vaga för att bita på mej, men detta: om lifter genom världsdelar, om
människor i främmande städer, vänner i främmande städer, o hur blir man sån? Hur kommer man ut ur
det lilla, men framför allt: hur kommer man in i det stora? (s.61)

Liftandet kan dock också syfta till att definiera Saga i ett mer komiskt och lättsamt perspektiv, som
ändå säger mycket om vem hon är och illustrerar hur plats är ett ständigt närvarande element i
hennes medvetande:
Borta vid dörren lösgör sej ur dunklet en annan typ, en kompis han har med sej. – Ta på dej nånting
så åker vi till Kalmar, säjer Kent.
Kalmar – skrivningen imorgon klockan ett – hinner man verkligen fram och tillbaka? –
Yrvaken och med huvudet som alltid fullt av liftarplaner är det kanske inte oförklarligt att jag
spekulerar så – men det är nästan för typiskt. Vilken annan student skulle inte, om också aldrig så
yrvaken, ha fattat att det rörde sej om Kalmars nation? Jag frågar vilken. (s.90–91)

Att studenter överlag är ett rörligt folk som delar en karta med platser som kan knytas samman
gående till fots har redan konstaterats, men det finns också skillnader mellan hur olika kategorier
av studenter tycks röra sig i staden. Saga skriver in sig som student i teoretisk filosofi efter att ha
studerat latinlinjen på gymnasiet och definierar sig utifrån detta i en tydligt humanistisk tradition.
Detta också återspeglas i rummen hon rör sig på:
Vi blir sittande länge och pratar. Om studierna naturligtvis, han läser historia, och jag njuter ohejdat
vid att höra honom beskriva ”juristerna som man ser jäktat forsa fram på gatorna – allt medan vi
humanister går från fik till fik och bläddrar i tummade veckotidningar” – – ”dom tycks på något sätt
anse sej predestinerade till en viss status” – – ”när ska man egentligen läsa? antingen är man för deppad
eller också är man så glad att man bara vill gå på gator och se på mänskor” – […]
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Mitt rum, fönstren uppslagna för vårsolen, nya Beatlesplattan på högsta volym, och jag dansar på
brädgolvet och ropar till Karla i ett försök att överrösta den: Jag har träffat en besläktad själ! På Tempo!!
(s.79–80)

Genom Sagas konversation med Sven går det att utläsa i vilket sammanhang hon själv vill befinna
sig med hjälp av hennes reaktioner på Svens utläggning om skillnaden på jurister och humanister,
där han också tydligt ger uttryck för myten om i synnerhet studenter inom humaniora. Denna myt
innefattar bland annat att spendera mycket tid på stadens caféer, en myt som Saga både delar och
införlivar vilket vi även såg i tidigare avsnitt där bland annat Ofvandahls som symbolvärde och
identitetsmarkör diskuterades. Mer underförstått framgår också att varuhuset Tempo symboliserar
något som står i motsats till studentidentiteten eftersom det är så oväntat för Saga att möta ”en
besläktad själ” på just Tempo. Tempo är en del av det kommersiella och nya Uppsala som inte
innefattar den uppsalastämning Saga söker efter, men även dessa avståndstaganden ifrån platser är
ju en del av formandet av en karta och en identitet. Sagas ständiga återkommande till Göteborgs
nations pub Galejan går också att se som en identitetsmarkör, eftersom de olika nationerna gärna
förknippas med olika politiska och filosofiska förhållningssätt utifrån de strömningar som präglar
nationens hemort. Exempelvis är Stockholms nation ofta associerat med en mer borgerlig och
traditionell hållning, medan Göteborgs nation är mer synonymt med proletariatet och
vänsterpolitiska åsikter. Överlag är dock fortfarande studenten i Uppsala en produkt av framför
allt traditionella bildningsideal, men precis som staden i sig står inför en konflikt med de moderna
inslagen gör även studenten det när vad som egentligen är värdefull bildning börjar ifrågasättas i
och med universitetens demokratisering och förändring.
Att geografin, både den litterära och den verkliga som ligger till grund för den förra, påverkar
och avgör hur handlingen kan fortgå blir tydligt ju längre romanens handling pågår och Saga tycker
sig börja tänja på Uppsalas gränser. Det som upplevs som typiskt för Uppsala och studenttillvaron
framhävs i jämförelsen med andra eventuella platser man kan befinna sig på, men samtidigt börjar
myten upprepa sig.
Det har blivit kyligare. Träden befinns plötsligt kala, domkyrkotornet är försvunnet i dimma och det har
förlorat sitt behag att plocka blanka regnvåta kastanjer. Jag är sällan ute, flänger till och från
föreläsningarna bara. Någon gång går jag en sen promenad inåt staden, lätta fötter i gymnastikskor,
hoppar lite och känner mej trivsam. Man kan stå vid åkanten och se ner i det brusande
Akademikvarnfallet. Sen kan man sitta på trappan till domkyrkan och lyssna på kajorna.
Det kan man inte i Stockholm. (s.38)

Saga måste uppskatta och påminna sig själv om varför hon valt denna plats att spendera sin tillvaro
på och identifiera vilka möjligheter som skapas där som hon vill kunna ta i anspråk. Samtidigt blir
platsers sociala sammansättning ibland smärtsamt uppenbara genom insikten att en plats eller ett
rum i sig inte kan förändra något. Ett rum fylls likväl som töms på betydelse när en människa träder
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in i det, och en tydlig stadsmyt och representationellt rum kan ligga till grund för detta men måste
så småningom förnimmas och förankras genom de rumsliga praktikerna. Sagas faktiska tillvaro
stämmer inte så väl överens med hennes studentmyt som hon väntat sig, och trots att viss
Uppsalastämning uppstår genom upplevelser av vissa rum bleknar även dessa när de inte genererar
rätt slags sociala rum.
Karla talar om att flytta härifrån. Jag har visst inte satt mej in i möjligheten att hon skulle göra det. […]
Men jag kan ju faktiskt inte uppmana henne att stanna här. Det måste finnas någonstans där Karla
kommer mera till sin rätt, det måste göra det. – Jag slår inga rötter, säjer hon. Det betyder förstås: hittar
inga människor.
Nej, var är det man skulle hitta dom rätta människorna? Häromdagen kom jag hem från promenaden
med en ny insikt: Jag tror inte att det finns några jävla intellektuella i den här stan. – Det finns nog, sa
Karla långsamt, som om det var en möjlighet hon själv hade reflekterat över; men dom är liksom inne i
husen.
Trots allt måtte vi visst ha haft något slags förväntningar när vi kom hit – något slags föreställning
om att plötsligt stå öga mot öga med the Intellectual Face of Sweden.
Men om dom verkligen finns, var är det dom gömmer sej då? Innanför vilken av de husväggar jag
dröjande går utmed? (s.43)

Att stadsmyter är så abstrakta trots att de är grundade i en kollektiv berättelse gör att den
dragningskraft de utövar är mer eller mindre osynlig, vilket för Saga innebär att den också blir svår
att återfinna när den väl är borta:
Varför är jag i Uppsala? Jag har en vag förnimmelse av att någon gång för mycket länge sedan måste det
ju ha funnits en anledning för mej att vara här – jag har glömt vad det var, men kanske var det något
väldigt viktigt, kanske skulle jag upptäcka vad det var om jag flyttade härifrån, och upptäcka att det var
något väldigt viktigt. (s.153)

I och med detta kan man även se hur Saga passar in i Ahlunds och Ronnes modeller över hur
universitetsromanens intrig är uppbyggd med hänsyn till protagonistens utveckling. Saga kommer
till Uppsala och universitetet i jakt på intellektuella människor och de rätta böckerna – helt enkelt
med de förväntningar som både Ahlund och Ronne menar inleder universitetsromanen. Snabbt
infaller dock besvikelsen över studiekamraterna:
När dom frågar saker eller anmärker något – förstår helt enkelt inte vad dom talar om. Antingen är dom
dumma eller också är jag dum, men vilkendera det än är så måste det vara fråga om en dumhet av oanade
mått. Anser det härmed avgjort att det är dom. (s.24)

Därefter följer likgiltighet inför lärarna och studierna varpå Saga läser allt annat förutom
kurslitteraturen för att fördjupa sig intellektuellt på annat håll. Enligt Ronne ingår dessutom
stadium av konflikt med omgivningen på grund av yrkesval och att protagonistens privatliv
kompliceras, ytterligare två punkter som stämmer in på Student -64. Som humaniorastudent i
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allmänhet och inom filosofi i synnerhet motsätter sig Saga per definition samhällets förväntningar
på yrkesbana:
Vad det hela går ut på, understryker dom först och sist, är att bli ”arbetsmarknadsmässigt attraktiv”. Det
är det mest fantastiska uttryck jag har hört. Det är makalöst. Det är utomordentligt.
Arbetsmarknadsmässigt attraktiv.
Efter att ha samlat mej återvände jag för ett andra försök, och anmälde mej nu till teoretisk filosofi.
Förmodligen det mest arbetsmarknadsmässigt motbjudande man kan hitta. (s.11)

Att hennes privatliv kompliceras, delvis av Kent men framför allt Sven, är också ett faktum:
Men nu? Nu när han har gjort klart för mej vad han vill och inte vill? Det är något övermäktigt svårt
som tornar upp sej framför mej: Nu?
Nästan vädjande viskade han med kinden mot mitt hår – så som den kan göra som helt och hållet
rår över sej själv, slösande lite vänligt-bekymrad omtanke över den som är helt och hållet utlämnad:
Satsa inte på mej, satsa på att klara dej ur.
Då gömde jag ansiktet vid hans axel och blundade, blundade. (s.144)

Ronne nämner vidare att protagonisten gör ett par resor utanför universitetsmiljön som blir en
slags vändpunkt, och Sagas liftande samt tidigare nämnda citat ifrån speglar även detta: ”Jag trivs
på min sittstjärt, ja jag trivs. Men vem sa att man skulle trivas? Världen finns.” (s.61) Slutligen
kommer såväl Ahlund som Ronne fram till att universitetsromanen avslutas med att protagonisten
måste finna en ny livsbana, ibland kvar i samma stad men oftast genom att lämna staden. Oavsett
är universitetslivet avslutat, och till denna punkt kommer även Saga. Under de tre terminerna i
Uppsala gör hon alla de saker som myten om studenten innefattar, hon försöker att leva ut sin
tillvaro, men tycks istället mest överleva:
Vad gör jag? Jag går omkring och låter saker hända mej. Jag reagerar och studerar reaktionen och
väntar på nästa stimulus. Ja, jag väntar. Jag har fått den ruskiga vanan att räkna timmar. Inte till något
särskilt, där finns inget särskilt, utan bara till kvällen. Tills dagen är slut. ”Vad är klockan? Jaså inte mer.”
Ljuva hastigt förrinnande ungdom.
Visst vilar det något av fin de siecle över oss. Jag sover, äter, röker, läser, spelar plattor, driver ut för
att se människor, kommer hem och lägger mej efter att ha överlevt ännu en dag. Var i sammanhanget
är det som arbetet på mitt stora, omvälvande livsverk skulle komma in? Hur, hur når man det lugn där
man kan göra det som är utöver att överleva? (s.84–85)

Känslan av att varken studierna eller Uppsala kunnat ge livet den större mening som Saga eftersöker
blir till slut det som driver bort henne ifrån staden, och hon säger upp sitt rum för att kunna flytta
efter den tredje terminens slut. Saga har tidigare konstaterat att Uppsala blir en ”död stad” på
sommaren utan sina studenter: ”Alltid jag ensam den som drev runt kring den döda skolan, kring
döda hus, döda platser.” (s.133) När hon sedan bestämmer sig för att flytta ifrån Uppsala, förändras
staden igen på ett nytt sätt:
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Staden har förändrats sedan jag beslöt att lämna den. Gatorna – plötsligt är de rätt och slätt gator. Jag
kan inte beskriva det annorlunda. Det är som om de inte är riktigt verkliga, levande längre, alltsedan jag
fick klart för mej att jag inte ska gå på dem och ha ont på dem mer. (s.169)

Gatorna mister sin betydelse när Saga ska flytta ifrån staden, de är inte längre vägar in till
studentlivet utan enbart vanliga gator utan någon speciell betydelse. Hon har inte längre tillgång till
studenternas mentala karta och ser inte längre gatorna eller staden som representationella rum.
Utifrån Ahlund och Ronnes modeller över hur studentlivet skildrats historiskt i romaner
kan man utläsa just den myt som finns om studenten och dennas tillvaro, men på ett dubbelt plan
som både återger de inledande förväntningarna och hur det faktiskt oftast slutar. Myten om
studenten innefattar således både en framgångshistoria och krossade förväntningar. I Student -64
kopplar Sundström dessa modeller specifikt till Uppsala som studentstad, och vilka föreställningar
Uppsala innebär för studentens identitetsskapande. Kombinerade med Lefebvres tankar visar detta
på hur de representationella rummen inte bara skapar en stadsidentitet utan även en
studentidentitet.

”Uppsalastämning” – om stadsmytens funktion
Utifrån de tidigare delarnas undersökningar har en bild av vilken slags stad som stadsmyten
innefattar börjat utkristallisera sig i relation till de olika representationella rum som Sundström
använder sig av, men även en bild av vilken slags student som dessa rum i sin tur möjliggör. I
skärningspunkten mellan dessa återfinns mytens funktion, i enlighet med Moretti och hans teser
om att geografi är direkt avgörande för narrativ struktur i litterära verk. Eftersom myter skapas och
befästs bland annat genom just skönlitteratur kan man tänka sig att även myterna påverkas och
delvis bestäms av geografiska strukturer, något som blir tydligt i den här undersökningen.
Den mentala kartläggning av rummen som förekommer i romanen visar hur en students
mentala karta kan se ut, men klargör samtidigt hur rummen med studentanknytning i Uppsala är
placerade relativt koncentrerat kring centrala Uppsala och inte erbjuder särskilt stor möjlighet till
individuell variation i hur man rör sig. Att dessa rum, som exempelvis nationerna, dessutom är
symboler förknippade med föreställningen om vad studentlivet innebär gör att man kan anta att
exemplet på karta som ges i Student -64 kan gälla för många av Uppsalas studenter. Som tidigare
nämnt kan Sundström ladda handlingen med dessa symboliska platser och integrera dem på ett
extra tydligt sätt eftersom vad som utspelas egentligen inte är beroende av rummet; Saga sitter ju
mest och läser eller tänker på olika platser. Istället får själva rummet sätta sin prägel på gestaltningen
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av den enskilda situationen – beroende på om Saga befinner sig på Galejan, hemma på sitt rum
eller på ett café kommer scenen att uppfattas olika, precis enligt vad Moretti menar med att
geografin möjliggör vilka tolkningar som är möjliga inom en litterär gestaltning.
Sundström gestaltar dessa få utvalda rum för att kunna anknyta till det som protagonisten
Saga kallar för ”uppsalastämning” (s.10), och som aldrig förklaras mer utförligt än att man förstår
att det är denna stämning som primärt lockat Saga till Uppsala. Att Sundström faktiskt använder
sig av begreppet, som kan antas vara synonymt med den stadsmyt som jag i denna uppsats utgår
ifrån, belägger existensen av en kollektiv uppfattning om Uppsala som ett unikt representationellt
rum för studenter. Grundat i Sundströms val av platser att låta Saga vistas på, som till exempel
universitetshuset med statyn av Erik Gustaf Geijer (s.44), Ofvandahls eller nationerna, är det
historiska motivet och det traditionella studentlivet framför allt vad stadsmyten baserar sig på.
Trots att den är diffus är det en i högsta grad befintlig myt som Sundström knyter an till, samtidigt
som hon också omformulerar denna myt i en modern tolkning.
Att denna stadsbild är så avgränsad bidrar till att den kan innehålla en tydlig myt, men
detta innebär även att studentstaden Uppsala blir relativt endimensionell. Saga upptäcker detta när
hon befunnit sig i staden ett tag, och trots att hon omfamnar studentmyten och aktivt söker efter
den inträffar efter ett tag den utveckling som Ahlund och Ronne beskrivit där de initiala
förväntningarna som studenten har måste avlösas av en besvikelse och anpassning till verkligheten,
som ofta leder till att man bestämmer sig för att lämna studentstaden. Studentmyten går att
förverkliga genom att vara medveten om och införliva den mentala kartan och dess
representationella rum, för att genom att iklä sig denna studentidentitet sedan kunna tillgodogöra
sig utveckling både akademiskt och personligt på ett sätt som annars inte varit möjligt. Så fort som
man börjar vänja sig vid verklighetens rum eller glömma bort vilka de representationella rummen
från början var så blir dock studentidentiteten svårare att nå, vilket är vad som sker för Saga och
gör att hon tids nog bara ser gatorna som just gator och inte längre som något förknippat med att
vara student. Ahlund och Ronne visade i sina undersökningar hur studentidentiteten är begränsad,
och detta kan överföras på hur stadsmyten för en studentstad fungerar i och med att den är intensiv
men kortvarig.
Att myten är kortvarig innebär likväl även att den kan växa sig stark. Sundström skrev
Student -64 när hon hade flyttat ifrån Uppsala. Först då kunde hon få det tillbakablickande
perspektiv som krävs för att kunna skildra den idealiserande bild av staden och studenten som gör
att myten lever vidare. På samma sätt bidrar alla människors berättelser om Uppsala och
studenttillvaron till att skapa den kollektiva berättelsen, oavsett om det sker i romanform eller på
något annat sätt. Berättelsen och verkligheten växelverkar:
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Så blir väl tillbakalängtan mer realistisk när man blir helt medveten om att den är orealistisk. Inte till en
plats eller till människor som man skulle kunna uppsöka, utan till en tillvaro i en tid som man förstår är
utom räckhåll för alltid. (s.18–19)

Det myten om studentstaden fångar är den speciella tillvaron i en speciell tid som bara är tillgänglig
en kort stund. Uppsala som stad finns alltid kvar och även människorna som en gång var studenter
där, men att återvända för att möta Studentlivet på Sysslomansgatan är inte möjligt för alltid.
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Sammanfattning
I den här uppsatsen har jag haft som syfte att utifrån Gun-Britt Sundströms roman Student -64
undersöka hur en författare genom beskrivningar av platser och rum formulerar en stadsmyt och
därmed även konstruerar en viss identitet för personerna inom den. Jag har utgått ifrån att det finns
en viss myt om Uppsala som studentstad, och att denna skildras i bland annat skönlitteraturen. En
stadsmyt skulle också kunna beskrivas som en mental karta vilken delas av personer som genom
identifikation får tillgång till samma kollektiva förståelse av stadens rum och platser, och i detta fall
har jag alltså fokuserat på myten om studentstaden Uppsala och identiteten som student för att
även kunna besvara frågan om vilken funktion myten om staden har för studenten.
För att genomföra undersökningen har en motivstudie baserat på rumsliga teman
genomförts, som resulterade i en kartläggning över vilka platser som förekommer i romanen samt
hur ofta de nämns. Det teoretiska ramverket som användes bestod huvudsakligen av Henri
Lefebvres teorier om socialt rum och hur vi skapar rum genom tre olika slags erfarenheter: fysisk,
mental och social, som vi får antingen genom rumsliga praktiker, representationer av rum eller
genom representationella rum. Även Franco Morettis teorier om hur geografi påverkar narrativ
struktur användes samt inslag ifrån tidigare forskning där framför allt Claes Ahlund och Marta
Ronnes modeller över handlingen i en universitetsroman var viktiga.
I Student -64 gestaltar Sundström ett antal platser i Uppsala där protagonisten Sagas
rumsliga praktiker kommer till uttryck. Gemensamt skapar de ett mönster och en karta över
studentens rörelser. Platserna relateras till Sagas sociala erfarenhet och det hon som kallar för
”uppsalastämning”, vilket underförstått är en del av den historiska myten om Uppsala som
Sundström anknyter till. Därmed bidrar hon till att befästa myten genom att bygga på det
representationella rum som är studentstaden Uppsala i sin helhet, samtidigt som hon omformulerar
myten i en modern tolkning genom att skapa nya representationella rum i form av till exempel
nationer, caféer och gator.
Studentens identitet formuleras i Student -64 genom de symbolvärden som de olika
representationella rummen tillskrivs; ofta genom att Saga uppsöker eller befinner sig på dem men
ibland även genom att ta avstånd ifrån vissa platser. Studenten i Student -64 är en fri och rörlig
individ som fortfarande definieras av sina bildningsideal, men det står samtidigt klart att dessa är
under ifrågasättande och på väg att ändras. Dessutom finns inom studentmyten en utveckling,
tidigare kartlagd av Ahlund och Ronne, där studentens inledande förväntningar på tillvaron som
nyanländ till staden efter hand kommer att övergå till besvikelse och leda till att studenten så
småningom lämnar staden. Denna utveckling återfinns även i Student -64, och genom Sundströms
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gestaltning kan vi utläsa hur de representationella rum som finns i just Uppsala bidrar till denna
utveckling, i och med att den mentala karta som finns över studentstaden Uppsala är koncentrerad
men därmed även begränsad.
Studentstadsmyten fungerar alltså genom de representationella rum den genererar och
som sprids genom social erfarenhet, vilket möjliggör att en studentidentitet inledningsvis kan
förverkligas i relation till dessa rum. Men när verkligheten så småningom tränger igenom myten
blir de representationella rummen otydligare och därmed även studentidentiteten. Detta leder till
att studenten måste vända sig till nya platser för att hitta en ny identitet, och lämnar studentstaden.
På så sätt kan dock även myten fortsätta överleva, genom att forna studenter blickar tillbaka och
berättar om tillvaron på en plats som aldrig går att återvända till.
För vidare studier skulle det vara intressant att utforska ännu mer huruvida denna tendens
som jag urskilt kan appliceras på fler böcker inom genren universitetsroman, både svenska och
engelska exempel. Framför allt tror jag att det skulle vara givande att undersöka likheter med det
tema som inom den engelskspråkiga genren kallades för ”escape from the everyday world” och
som endast nämndes kortfattat i inledningen till denna undersökning. Ett annat möjligt område för
fortsatta studier skulle kunna vara att tydligare sätta in denna tendens i den svenska historiska och
politiska kontexten, och kanske även relatera den till vilka bildningsideal som finns och hur dessa
förändrats fram till idag.
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