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1. Inledning 

 

Bo Carpelan, som ovillkorligen hör till de främsta och mest uppskattade finlandssvenska författare, 

gick bort vintern 2011. Den 84-årige författaren lämnade efter sig ett författarskap på 42 verk under 

sina sextiofem år som publicerad författare och poet. Trots sin höga status i den höglitterära kretsen 

är Carpelan en folkkär författare, som medverkade i mångsidiga projekt under hela sitt liv. Han har 

ägnat sitt liv åt litteratur; med en bakgrund som filosofie doktor med litteraturhistoria som 

huvudämne och en avhandling om Gunnar Björlings lyrik har han förutom författandet jobbat som 

översättare, litteraturkritiker och chefsbibliotekarie.   

   Carpelans verk består av såväl poesi som prosa. Förutom sina diktböcker och romaner är han även 

erkänd författare av barnböcker. Som vinnare av två Finlandia-pris i litteratur och ett mångsidigt 

och långt författarskap har han stadgat sin plats som en av de mest prisade och saknade 

finlandssvenska författarna.  

   Efter att jag för snart två år sen fick Blad ur höstens arkiv i händerna har jag knappt lagt mig 

undan den. Den följer perfekt den carpelanska traditionen med sin fascination för existentiella 

frågor om liv, död samt skapande, och ofta just via konsten; om hur den påverkar oss och hur vi ser 

oss själva via den. I Blad ur höstens arkiv presenteras mig även ett nytt tema, livets höst – ett 

gammalt berättarjag. Blad ur höstens arkiv är en fiktiv dagbok av esteten Tomas Skarfelt, som 

under tre månader skriver anteckningar om sina upplevelser gällande åldrandet.  

   Även om det inte är svårt att dra vissa paralleller mellan Carpelan och hans huvudperson, Tomas 

Skarfelt, är det viktigt att påpeka att Tomas Skarfelt inte är Bo Carpelan, utan en fiktiv figur skapad 

av Carpelan. Författaren skapar genom ett bärande tema – åldrandet – fram ett jag som rör sig på 

främmande mark, som genomgår en förändring. Att jaget, som anteckning för anteckning byggs 

upp för oss via sina egna iakttagelser, är så pass mångdimensionell, är något som får mig att fastna 

för denna postuma roman; är ett jag konsekvent? Är ett jag bestående? Finns det något, som ett 

”sant jag”? 

   Syftet med denna uppsats är att granska hur Carpelan gestaltar åldrandemotivet i Blad ur höstens 

arkiv. Detta kommer jag att göra genom att studera tre frågor:  

1. Vilken funktion får tid och rum för framställningen av åldrandet? 

2. Vilken funktion får de olika romangestalterna för framställningen av åldrandet? 

3. Vilken funktion får skapandet för framställningen av åldrandet? 
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Dessutom kommer en narratologisk analys göras, som strävar efter att besvara frågan: Vad är 

berättarjagets position i berättelsen och hur påverkar den åldrandegestaltningen? 

   För att kunna studera åldrandet bör begreppet tydliggöras. Med åldrandet menas i detta fall den 

fas i livet som infinner sig innan döden, och som upplevs annorlunda än ”vuxenlivet”. Som 

diktarjaget själv beskriver det är åldrandet ett slags ”gränsland” och jag vill med denna uppsats 

forska i vad detta gränsland möjligen kan innebära i Carpelans sista roman.  

 

 

1.1 Teori och metod 

 

Det är viktigt att påpeka att boken är fiktiv och att den inte skildrar Carpelans egen syn på 

åldrandet, utan uppsatsen skrivs som en motivstudie av åldrandet genom en närläsning av Carpelans 

Blad ur höstens arkiv. Närläsningen görs mot bakgrund av hur åldrandemotivet tidigare behandlats i 

litteraturhistorien. Jag kommer utveckla denna bakgrund mer utförligt i ett kommande avsnitt, som 

bygger på Pär Alexanderssons avhandling Konsten att avstå – Framställningar av åldrande och 

visdom i västeuropeisk litteratur från Cicero till Fredrika Bremer (2009) samt Anna Lena Hållners 

Sätt att räkna tiden – Analys av åldrande och minne i Sigrid Combüchens Värme, Korta och långa 

kapitel samt En simtur i sundet (2009). 

   Den narratologiska analysen av verket kommer grunda sig i Gérard Genettes Narrative 

Discourses.
1
Ur hans handbok har jag valt ut begrepp som stöder och ger en teoretisk grund till min 

egen analys om förhållandet mellan den berättade historien och handlingen, som är att berätta. I och 

med att uppsatsen om åldrandet ofta kommer ta upp tidsfenomenet, tänker jag använda mig av de 

tidsbegrepp som Gerard använder, och bland annat diskutera betydelsen av anakronier –  så kallade 

brott mot en naturlig kronologisk ordning, det vill säga de friheter som berättaren tar i fråga om tid 

och rum, med att kasta om dem totalt, omskapa.
2
 

   Tanken är att med hjälp av dessa komma fram till vilka konsekvenser detta har för bokens 

gestaltning av åldrandet.  

 

 

 

 

                                                        
1
 Gérard Genette, Narrative Discourses, Cornell University 1983. 

2
 Genette, s. 40. 



 5 

1.2 Tidigare forskning 

 

Carpelan har fascinerat en hel del forskare med sina kännetecknande litterära drag; delvis sitt 

musikaliska, poetiska språk, och delvis sina återkommande teman om konst, språk, minnen och 

drömmar. I och med att Blad ur höstens arkiv är en så nyutgiven roman (2011) finns tyvärr ännu 

ingen forskning att hitta om den. Däremot har åtskilliga andra källor visat sig vara väldigt fruktbara 

för forskningen; t.ex. diskuterades boken, som gavs ut efter författarens död, i alla stora svenska och 

finska dagstidningar. Exempelvis kallade Hufvudstadsbladet, Finlands ledande svenskspråkiga 

morgontidning, romanen för en ”vardagens höga visa”.
3
 Till detta samt andra citat kommer jag att 

återkomma och fördjupa mig i min analys.  

   Bland andra är Anna Hollsten och Roger Holmström forskare som ägnat en hel del tid till att 

studera Carpelans författarskap. Tack vare de ofta återkommande teman som kännetecknar 

Carpelans verk har forskning om tidigare böcker, som t.ex. Axel (1986), Urwind (1993) och Berg 

(2005) visat sig vara till stor nytta. Det förgrenade ljuset (2006), en slags tribut till Bo Carpelans 

författarskap, redigerad av Roger Holmström, är en sammansättning av ett mångfald essäer, artiklar 

och uppsatser, som med varierande litteraturvetenskapligt syfte gör försök att tolka och analysera 

Carpelantexter. Dessa har jag upplevt väldigt givande för min egen forskning, och använt många till 

grund för att sedan utveckla vidare mina egna teser. Anna Hollsten har i sin avhandling Ei kattoa, ei 

seiniä (2004/ Inget tak, inga väggar) koncentrerat sig särskilt på tre dimensioner i Carpelans 

författarskap: förhållande mellan dikt och verklighet, förhållandet mellan tid, rum och dröm samt 

naturen av skapelsearbetet.
4
  

      Jan Hellgren har skrivit en väldigt utförligt avhandling om rummets funktion i Bo Carpelans 

författarskap, Det osynligas arkitetkur. Om rumsligheten i Bo Carpelans författarskap (2009), som 

består av två delar: utvecklingen av rumsligheten i Carpelans författarskap och en analys om 

diktens rum. Hellgren vänder sig ofta till läseupplevelsen och betraktar förhållandet mellan läsaren 

och texten, om hur läsaren upplever diktens rumslighet. Trots att jag inte har detta syfte i min 

analys, har Hellgrens avhandling bidragit till att stöda min egen analys.  

   Utöver dessa texter blev Blad ur höstens arkiv recenserad i alla de ledande svenskspråkiga 

tidningarna i både Finland och Sverige, med många insiktsfulla tankar om bokens budskap och 

innehåll. I brist på akademisk forskning av just denna roman har recensionerna både gett mig 

inspiration och styrt mig vidare till ytterligare källor. 

                                                        
3
 Clas Zilliacus, "’Märklig, all skönhet’ – Postum Carpelan”, Hufvudstadsbladet, http://hbl.fi/kultur/recension/2011-08-

17/marklig-all-skonhet-postum-carpelan 
4
 Anna Hollsten, Ei kattoa, ei seiniä. Näkökulmia Bo Carpelanin kirjallisuuskäsitykseen, Helsingfors 2004. 
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   Följande källor har jag valt att inte använda i min analys: Anna Hollstens ”Japani Carpelanin 

runoudessa”, (”Japan i Bo Carpelans dikting”), där hon som känd Carpelanforskare valt att forska 

Carpelans diktning utifrån en japansk dikttradition.
5
 Matti Suurpääs essä ”Rosa Silber nousee 

Parnakoskelle” (”Rosa Silber klättrar upp på Parnassen”) är ett tal, som hyllar Carpelan 

författarskap ur ett musikalistk perspektiv, det vill säga författarens tendens att inta musiken i sin 

litteratur.
6
 Seppo Parkkinens ”Tapahtuu kerrsotalossa joka on Danielin mielenkuva” (”Utspelar sig i 

ett höghud som är en bild av Daniels sinne”) handlar om dramatiseringen av Carpelans roman 

Urwind.
7
 Mikko Heiniös ”Både och” är en essä om Carpelans dikt som komposition, det vill säga 

att förvandla hans dikt till ett musikstycke.
8
 Mårten Westös ”Konsten att avfrosta kylskåp – några 

synpunkter på kreativitet och flykt” studerar skapandets natur, och gör en slags författarbiografisk 

beskrivning om Carpelans karriär som författare.
9
 Till slut har jag även valt bort Märta Tikkanens 

”Om konsten att förfasa sig”, som beskriver Bo Carpelan som författare, kulturpersonlighet och 

framför allt vän till Tikkanen själv.
10

 

   Dessutom har jag valt att lämna bort vissa recensioner: Eriks Bergqvists recension i Svenska 

Dagbladet, där han behandlar romanen som en sista i ett helt författarskap, och drar paralleller med 

Berg (2005) då han diskuterar romanens teman.
11

 Ragnar Strömberg skriver för Göteborgsposten 

kort om Carpelans som proasist och ger sedan en snabb inledning till grunddragen i romanen.
12

 

Slutligen har jag valt att lämna bort även Magnus Ringgrens recension för Aftonbladet, som efter en 

snabb genomgång om romanens karaktär beklagar Carpelans död och kartlägger honom i ett 

litteratursammanhang med att benämna honom ”en av Nordens bästa författare under det senaste 

halvseklet”.
13

 

   Ytterligare två verk där Carpelans författarskap behandlas är Pekka Tarkkas Lause Lauseesta. 

Arvosteluja ja kirjoituksia 1984-1994 (1994/ Mening för mening. Recensioner och skrifter 1984-

1994) I verket recenserar Kyllikki Härkäpää romanen Urwind, och tar visserligen upp temat om ”en 

värld utan gränser”, men fördjupar sig inte i det. Därför har jag valt att istället luta mig på annan 

                                                        
5
 Anna Hollsten, ”Japani Carpelanin runoudessa”, Det förgenade ljuset, Jyväskylä 2006, s. 35. 

6
 Matti Suurpää, ”Rosa Silber nousee Parnakoskelle”, Det förgrenade ljuset, Jyväskylä 2006, s. 77. 

7
 Seppa Parkkinen, ”Tapahtuu kerrostalossa joka on Danielin mielen kuva”, Det förgrenade ljuset, Jyväskylä 2006, s. 

88. 
8
 Mikko Heiniö, ”Både och”, Det förgrenade ljuset, Jyväskylä 2006, s. 99.  

9
 Mårten Westö, ”Konsten att avfrosta kylskåp – några synpunkter på kreativitet och flykt”, Det förgrenade ljuset, 

Jyväskylä 2006, s. 215.  
10

 Märta Tikkanen, ”Om konsten att förfasa sig”, Det förgrenade ljuset, Jyväskylä 2006, s. 261. 
11

 Erik Bergqvistk, ”En värdig avslutning”, Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/kultur/litteratur/en-vardig-

avslutning_6739235.svd. 
12

 Ragnar Strömberg, ”Bo Carpelan | Blad ur höstens arkiv”, Göteborgsposten, 

http://www.gp.se/kulturnoje/litteratur/1.983334-bo-carpelan-blad-ur-hostens-arkiv.  
13

 Magnus Ringgren, ”Finnas till för att förvånas”, Aftonbladet, 

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article14160205.ab. 

http://www.gp.se/kulturnoje/litteratur/1.983334-bo-carpelan-blad-ur-hostens-arkiv
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sekundärlitteratur i fråga om konstens funktion för diktarjaget.
14

 Även Sven Linnérs redigerade 

Från dagdrivare till feminister. Studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur (1986) har jag valt bort. 

Den behandlar Carpelans ställning i det finlandssvenska kulturlivet från 1960-talet framåt samt om 

hans Björling-avhandling. Dessa ämnen ansåg jag inte direkt relevanta för min uppsats.
15

 

 

 

1.3 Åldrandet i litteraturhistorien 

 

Åldrandet har varit ett intressant ämne för forskare under det senaste årtiondet, särskilt för historiker 

och sociologier. Åldrandets olika aspekter har studerats från olika synpunkter, men ofta inte utan 

problem – ålderdom är ett kulturellt varierande begrepp och därför svävande och beroende av social 

miljö och tid. Men tecken på pågående diskussion kring ämnet finns till och med i 

språkutvecklingen. ”Ålderism” är ett begrepp som uppstått för att beskriva diskriminering mot 

åldringar, som är jämförbart med rasism.
16

  

   Att använda skönlitteratur som grund för forskning om åldrandet är inte ovanligt, men det är 

betydligt mer sällsynt att studien faktiskt har en litteraturvetenskaplig inriktning. Pär Alexandersson 

och Anna Lena Hållner är forskare som båda kommit ut med moderna avhandlingar om åldrandet 

och synen på det i just skönlitteraturer. Alexandersson har valt att studera hur idealet om åldrandet 

uppkommit och utvecklats i den västeuropeiska litteraturen från antiken till modern tid. Hållner 

preciserar sin forskning till att göra en närläsning av Sigrid Combüchens trilogi, som består av 

romanerna Värme (1980), Korta och långa kapitel (1992) och En simtur i sundet (2003), och 

betraktar hur huvudpersonen gestaltar åldring. Båda tar upp begrepp som visat sig vara tacksamma 

att tillämpa min egen uppsats.
17

  

   Pär Alexandersson presenterar i sin avhandling Konsten att avstå tre begrepp för åldrandet, som 

använts som hjälp i forskning om åldrande: (1) fysisk ålder – det vill säga kroppens kapacitet och 

hälsa, (2) psykisk ålder – som innebär anpassningsförmåga till ändringar i sig själv i mått av till 

exempel minne, intelligens och personlighet samt den sista, (3) sociala åldern, som står för 

                                                        
14

 Kyllikki Härkäpää, ”Lukijan onnellinen huimaus”, Tarkkas Lause Lauseesta. Arvosteluja ja kirjoituksia 1984-1994, 

Helsinfors 1994, s. 126.  
15

 Sven Linnér, Från dagdrivare till feminister. Studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur, Ekenäs 1986. 
16

 Pär Alexandersson, Konsten att avstå – Framställningar av åldrande och visdom i västeuropeisk litteratur från 

Cicero till Fredrika Bremer, diss. Uppsala, Uppsala 2009, s. 35. Begreppet hämtat ur  Lars Andersson,         , Lund 

2008, s. 7ff. 
17

 AnnaLena Hållner, Sätt att räkna tiden – Analys av åldrande och minne i Sigrid Combüchens Värme, Korta och 

långa kapitel samt En simtur i sundet, diss. Linnköping, Norrköping 2009. 
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människans position i samhället och kontakter till andra människor.
18

 Med hjälp av dessa blir 

åldrandebegreppet intressant och problematiserande – jag kommer utgå från dessa genom hela 

uppsatsen, i syftet att betrakta och förstå det komplexa och mångdimensionella ”jag” som 

framträder i romanen. 

 

Dödsmotivet har en lång bakgrund i litteraturhistorien men åldrandemotiv däremot är ett mycket 

snävare kapitel. Trots det går det att hitta spår av åldrandemotivet i litteraturen långt tillbaks i 

historien. Jag kommer nedan göra en presentation över huvuddragen i litteratur om åldrandet utifrån 

Pär Alexanderssons avhandling. Tidvis är det svårt att hitta enhetlighet i litteraturhistorien gällande 

åldrandet, delvis på grund av att det länge aldrig var ett självständigt motiv, utan inbakat i verk av 

olika slag. Lättare blir det inte då vi närmar oss modern tid; under modernismen exploderar 

bokmarknaden och utbudet är plötsligt gränslöst.  

   Även om litteraturen inte alltid behandlat åldrandet, går det redan i tidigt skede, som hos Platon 

och Sokrates, att i litteraturen spåra vissa kännetecknande egenskaper till åldrandet. Dessa är bland 

andra framförallt insikt, visdom och sanning. De åldrande filosoferna, ”sanningssökarna”, är sällan 

krympande, förfallande kroppar – de är just på grund av sin höga ålder och sina erfarenheter, som 

endast samlas under en så lång tid som ett människoliv, profeter och lärare.
19

 Detta förekommer 

dock nästan endast hos män – beskrivningar av förfallande kvinnokroppar, den gamla kvinnan, 

kunde ofta vara groteska och äckliga till sin natur.
20

 

   Kristendomens födelse och de evangeliska texterna tar ett avståndstagande till den gamle, vise 

filosofen – det goda och onda är de centrala kämpande makterna och det goda kopplas ofta samman 

med ungdom och vitalitet. När Augustinus fastställde att kroppen och själen hörde ihop, uppstod 

nya dimensioner i diskussionen om åldrandet: kroppens förfall. Kristendomens ideal, omsorg och 

barmhärtighet mot de svaga, inkluderade nu även åldringar – samhällets svaga och sjuka. 

Medeltidens ideal fortsatte leva kvar i de kristna texterna: ålderdomen var en symbol för synd och 

förfall, medan ungdomens styrka sågs som bilden för frälsning. Till och med medicinska texter 

syftade på detta människans syndighet, som tydligt kunde ses i en gammal människas kropp.  

   Under renässansen levde ett slags antingen eller – tänkande kvar. Antikens och medeltidens 

forskare har klagat på brist av ett slags jag mitt i åldrandeprocessen i texterna som behandlar 

åldrandet. Under renässansen skulle ändå ske förändring – Petrarca är bland de första författarna, 

som beskriver i sina brev åldrandet ur ett personligt perspektiv. Han betraktar och funderar kring 

                                                        
18

 Alexandersson, s. 47. 
19

 Alexandersson, s. 17. 
20

 Alexandersson, s. 175. 
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sitt eget åldrande, vilket resulterar i att han hittar nya sidor av sig själv och omfamnar ålderdomen 

som något som har potential att vara lika fruktbar som ungdomen – numera på ett intellektuellt plan. 

Och i och med att självporträtteringen blir allt mer vanlig i renässanskonsten blir detta en vändpunkt 

för synen på åldrandet; jaget stod i ett nytt centrum.
21

 

   När vi kommer till den tidiga moderna tiden, kring 1800-talet, har det hänt betydande 

samhälleliga förändringar. Bland annat har sekulariseringen satt igång, vilket resulterar i en friare 

tankevärld, som inte är bunden till kristendomens ideal. Antikens dygder är heller numera inte de 

primära riktlinjerna i livet.
22

 Sociala förändringar i samhället gav åldringarna nu en gemensam 

social status, bland annat tack vare pensionssystemet. Läskunnigheten och utbildningen fick allt 

större vikt och Ciceros och Sokrates texter om död och särskilt åldrandet var populära och 

kännetecknande för tidens åldrandeuppfattning: Ciceros verk om åldrandet var en ”huvudkälla för 

idealt åldrande”.
23

 Sokrates’ växande populäritet kan däremot ha berott på ett behov att framställa 

en intellektuells sociala liv. Men fram mot den franska revolutionen och romantiken hade bilden av 

ett lugnt och stilla åldrande dött.
24

 

   Åldrandesynen under moderniteten har präglats starkt av 1700-talets forskningsbild om 

kronologiserandet och individualiserandet av ett livslopp.
25

 Alexandersson talar om den ”lineärä 

tidsuppfattningens segertåg” och kallar den för en ”mental revolution”, men påminner att den 

fortfarande grundar sig i ett cykliskt tänkande, då sekunder blir minuter och veckor så småningom 

månader.
26

 Dessa synsätt introducerade även ”ålderstrappan” i ett nytt ljus. Ålderstrappan blev en 

illustrativ representant för hur ett livslopp såg ut, och anmärkningsvärt är även att trappan nu 

sträckte sig upp till 100 år, tack vare längre livsålder, istället för tidigare 70 år.
27

 Ålderstrappan och 

den förlängda livslängden gjorde också att nya begrepp uppstod, som t.ex. ”medelålder” och detta 

resulterade givetvis att gränsen mellan vuxenålder och ålderdom stärktes. Ålderdomen hade ju fått 

en alldeles ny skepnad med 30 extra år i ålderstrappan.  

   Detta synsätt skulle stanna kvar i samhälleliga men också litterära motiv och normer och även 

komma att ställa den enskilda människan mot alldeles nya frågor: Passar jag in i detta livslopp? Var 

befinner jag mig i den? Hur passar jag in i den rollen?  

 

 

                                                        
21

 Alexandersson, s. 215. 
22

 Alexandersson, s. 226. 
23

 Alexandersson, s. 227. 
24

 Alexandersson, s. 228. 
25

 Alexandersson, s. 228. 
26

 Alexandersson, s. 229. 
27

 Alexandersson, s. 231. 
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1.4 Disposition 

 

Jag har byggt upp min uppsats i tre huvudsakliga underrubriker, som kommer att besvara mina 

frågeställningar från olika perspektiv. De olika jagen som förekommer, är enligt mig resultat av 

varandra, och bildar ett cykliskt förhållande till det ”sanna jaget”, som i berättelsen skalas fram. Jag 

tänker börja med det åldrande jaget, och diskutera jaget som en döende, fysisk figur. Här kommer 

jag behandla tid och rum ur de fysiska, konkreta miljöerna som jaget befinner sig i, för att komma 

fram till vilken funktion tid och rum egentligen får för åldrandet. Under den rubriken behandlas 

även förhållandet till andra åldrar i berättelsen via de karaktärer som ständigt återkommer i 

romanen. Jag kommer sedan övergå till ett skapande jag, där diskussionen om narratologin och dess 

betydelse för innehållet förs. Häri framkommer skrivandets funktion och studeras vilka 

konsekvenser en författande berättare har för gestaltningen av åldrandet. Från det skapande jaget 

övergår jag till att påstå att utifrån ett åldrande jag, som resulterar i ett skapande jag, som reaktion, 

även uppstår ett samtalande jag. I det sista kapitlet kommer jag kort diskutera intertextualitetens 

betydelse för berättelsen, och sedan övergå till min analys om vad åldrandet egentligen innebär för 

berättarjaget.  

 

 

2. Analys 

 

Huruvida Blad ur höstens arkiv borde kallas roman över huvudtaget är en återkommande fråga i 

flera av de recensioner som boken fått.
28

 Och frågan är högst väsentlig - boken består av 101 

anteckningar av ett fiktivt jag. Anteckningarna är lyriska vardagsskildringar som byggs upp av 

tankar och stämningar mellan konstant varierande nutid och dåtid. ”Intrigen” är så gott som icke-

existerande, och händelseförloppet som vi får följa består närmast av iakttagelser, som alla speglar 

diktarjagets yttre och inre förändringar. Gun Zanton-Ericsson har i sin recension i Östgöta 

korrespondenten kallat romanen en ”fragmentarisk tänkebok” och enligt Pär-Yngve Andersson kan 

”vissa sidor ses som rena prosadikter”.
29

 Men precis som temat i boken, svävar även romanen i ett 

slags gränsland i fråga av genre. Att musik är ett återkommande tema i Carpelans böcker är inget 

                                                        
28

 Gun Zanton-Ericsson, ”Bo Carpelan – Blad ur höstens arkiv”, Östgöta korrespondentens e-tidning, 

http://www.corren.se/kultur/bocker/artikel.aspx?articleid=5880306; Pär-Yngv  An     on, ”Bok: Blad ur höstens 

arkiv”, Kulturdelen, http://www.kulturdelen.com/2011/09/19/7307/. 
29

 Ibid.  

http://www.corren.se/kultur/bocker/artikel.aspx?articleid=5880306
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sammanträffande: som i tidigare böcker är språket även i denna roman nästan musikaliskt, med väl 

genomtänkta rytmer, vågor, pauser.  

   Jag vill påstå att alla dessa frågor är högst väsentliga men likaså väl genomtänkta av Carpelan 

själv. Både den intriglösa utvecklingen av romanen samt det poetiska språket bidrar till att skapa 

den berättelse som i romanen skildras – en gammal mans bearbetning av sitt eget åldrande.  

   Att börja med att studera det ”åldrande jaget” är, enligt mig, det enda rätta, för att sedan kunna 

finna ett cykliskt mönster i texten, som utvecklas. Denna utveckling demonstrerar bäst min tes om 

att det under alla dessa ”jag” framträder ett slags sant, inre jag.  

 

 

2.1 Det åldrande jaget  

  

   ”Jag g  p    ft   k ka  n  o  a  t    tå  på  k  vbo   t.”   

2.1.1 Miljöerna 

 

Carpelan baserar sin roman på att spegla karaktären Tomas Skarfelt och hans åldrandeupplevelse 

genom rum, och därmed naturligtvis också genom tid. Tiden är sällan uttalad, men alltid uttryckt; 

bilderna som målas upp är speglingar på en inre men även yttre övergångsfas – ett ”gränsland”, som 

jaget i romanen befinner sig i.
30

 Att anteckningarna är uppdelade i avsnitten ”September”, 

”oktober” och ”November” – med andra ord att det är höst – är bland de få konkreta dragen vi hittar 

av detta gränsland.  

   Tomas åker till sitt sommarställe, Udda, för att tillbringa hösten där. Tidvis är han ändå tvungen 

att åka in till stan eller på besök till sin gamla mor. De miljöskiften som präglar hans vardag är 

också alla på sitt sätt symboliska för hans sinnestillstånd – genom miljöerna speglas hans egna 

känslor gentemot hans åldrande.  

   Udda är omringat av natur. Träden är stora, vinden skarp och årstidsbytet påtagligt på ett sätt, som 

skulle gömmas bort i stadens oljud och brådska. På Udda är det förutom tyst, även ensamt – naturen 

är som en ordlös vän som talar om för Tomas att året börjar ta slut. ”November är en sträng månad 

med enstaka lysande färgfläckar.” (s.192) Dagarna blir kortare och mörkare. Vädret blir kallare och 

grönskande löv byts ut till nyanser av brunt och gult, innan de faller och täcks av en första snö. 

                                                        
30

 Bo Carpelan, Blad ur höstens arkiv, Borgå 2011,  s.69. Sidhänvisningar till denna utgåva kommer i det följande att 

ges inom parentes i brödtexten. 
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   Förutom i naturen, är det höst även i Tomas’ liv. Han är en man på sjuttiofem år, pensionerad, 

tvungen att åka in på sjukhus för kontroll med jämna mellanrum. På sjukhuset, på dessa kontroller, 

blir åldrandet rått på ett sätt som inte det är på Udda; på sjukhuset tvingas han bli gammal.  

 

Körde in för regelbundet återkommande underredesgranskning. Sjukhuset är en jättelik fabrik för 

produktion av sjukdomar och deras vidareslussanden, via korridorer, dörrar, hissar, bårar, rullstolar, 

laboratorier, röntgenrum, operationssalar, glasburar där sköterskorna rör sig, sängar med orörliga 

kroppar, magar, feta, dolda av vita fördragna gardiner. I sjukhuset är allt genomsyrat av tystnad, trots 

rop, röster, ljudet från någon som mår illa, någon som klagar, någon som talar, upprört, lågmält, och 

ljuset som tidlöst faller, från lysrör, från en mjölkvit främmande värld där ute. (s.38) 

 

På sjukhuset sker åldrandet inte naturligt – det är påtvingat, som en sjukdom i kroppen. På 

sjukhuset är åldrandet även förutfattat, som om det nu var dags för honom att bli gammal. Som en 

”fabrik” fungerar sjukhuset som en onaturlig miljö, som föder krämpor och uppgivenhet. Jaget får 

inte rum att vara sig själv, utan tvingas, stundvis som ett inlåst djur, utan frihet till sig själv och sin 

egen subjektivitet, att falla in i en roll med alla andra sjuka – även de är djur i burar, ”orörliga”, 

tillgjorda gamlingar. För personalen men också för honom är de namnlösa, med en enda identitet, 

precis som han – sjuka. De vita fördragna gardinerna täcker under sig det som är levande, eller 

snarare det som var levande i en ”främmande värld där ute”. Under gardinerna göms namn och 

ansikten, och kvar finns bara ett skal, som ser ut som alla andra på avdelningen.  

   Även ljuden smälter alla in i varandra och bildar en kör av outtalade klagomål. Som Tomas 

beskriver senare är sjukhuset en ”förnedrande miljö” – alla kläs av, tvingas bli anonyma, svaga: ”De 

kommer att lära sig resignation, de kommer att lära sig ge sig åt främmande händer […].” (s.39) 

Jaget känner uppgivenhet – det oundvikliga, kroppens åldrande, är här, och han har inga andra val 

än att låta andra ta hans kropp i sina händer för att undersöka och bedöma den. 

   Förutom sjukhusresorna blir alltså påminnelsen av åldrandet ”regelbundet återkommande” – han 

lyckas inte undvika de oundvikligheter som åldrandet har med sig: att vänja sig, att böja sig (s.38). 

Det gäller att acceptera sin svaghet, som ändå inte är en egen inre svaghet, utan en social 

tidskonsekvens. Ramen man måste falla in i är inte skön – Tomas förvandlas på sjukhuset till någon 

han absolut inte känner sig vara, samtidigt som han förvandlas till en främling, då han uppfattas 

som något annat än sig själv av andra.  

   Sjukhuset är ingen bestående miljö. Det är en nödvändighet, samtidigt som det också är en 

tillfällighet. Det handlar inte så mycket om miljöerna, som det egentligen handlar om vilka element 

i miljöerna Tomas tar till sig, snappar upp. Tystnaden, som faller över sjukhuset, finns även 

närvarande på andra ställen. 
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För tre dagar sen tog jag mig med en viss möda upp på vinden. Taksparrarna låg i skymning. Doften av 

århundraden låg kvar: trä, krollsplint, gulnade tidskriftsbuntar, silande ljus som damm och sand, 

gavelfönstret mot väster sönder i hörnet. Golvbräden breda som gamla skogar, den gamla blåmålade 

kistan i sitt hörn, dörren till vindskammaren på glänt: hördes där inte ljud, suckanden, stönanden, skratt, 

gapande tystnad – jag tog tag i den vita trädörren, […] där var tystnaden efter så många döda och 

kanske ännu levande gäster, där var förgängelsen och den tomma blomvasen, där var barnröster som 

skuggor och den svaga doften av någon parfym – eller var det blommor, rosor? Där var ingen, med 

ingens blick och doft. (s.67) 

 

Frånvaron av allt det som varit, alla de som funnits, tränger sig igenom Tomas som en massa 

sinnesförnimmelser, som inte går att undvika; doften av damm, gångna år, den bortglömda vinden 

samt alla de barndomsföremål som inte längre används men står kvar – till så hög grad att han till 

och med kan se och höra det som egentligen är borta. Denna tystnad, av allt som saknas, som är så 

enorm att den fylls med ljud från barndomen, präglar hela Tomas’ liv. Den är en konsekvens av 

tidens gång, av det som numera endast lever kvar inom honom, i hans minnen. Och det som inte 

finns, det som nu är borta, lyser med sin frånvaro. Dofterna, ljusen och ljuden återskapar han med 

hjälp av minnet – allt det som fattas fyller Tomas själv i. Det gångna är alltså inte ständigt 

närvarande, utan Tomas söker sig aktivt till det förflutna: ”För tre dagar sen tog jag mig med en viss 

möda upp på vinden.” Dörren till vinden ”[står] på glänt” och för att få uppleva ett förflutet tar han 

”tag i den vita trädörren” för att stiga in till minnens rum. (s.67) De höga rummen, den dammiga 

vinden, det ekande köket blir alltså alla små scener som Tomas återskapar sitt liv på – på en sekund 

kan han vara barn igen och återuppleva det som numera inte finns. 

   Anna Hollsten tar i sin avhandling upp frånvarons funktion. Tomhet och flyktighet är paradoxala 

element i skapandet – de är något, som diktarjaget kämpar emot, samtidigt som han i dessa hittar en 

drivkraft: de bildar både orsaken till och målet för återskapandet.
31

 Berättarjaget skapar alltså en 

språklig värld – en som existerar nedtecknad i hans dagbok – som ersätter verklighetens brister, det 

vill säga det frånvarande, gångna tider och förlorade människor. Jag återkommer med en utförligare 

analys om språkets återskapande i både andra och tredje kapitlet. 

 

Pär Alexanderssons tre olika begrepp om åldrande blir här väldigt aktuella. I de miljöer som Tomas 

ser, ser han även sig själv. Sjukhuset påminner honom om kroppens förfall, om det fysiska 

åldrandet som är oundvikligt. Mer än ett fysiskt åldrande är det ändå ett socialt åldrande som får 

honom att åka till Udda: han hör inte hemma i staden, där åldrandebilden är förutfattad: ”Att bli 

                                                        
31

 Hollsten, s. 257. 
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äldre i TV är att sitta i rullstol och bli matad.” (s.129) Han känner sig utomstående i samhället, 

utomstående i sig själv – det yttre jaget, det förutfattade åldrandet, känns främmande.  

   Men på Udda är allt avskalat; det enda som finns framför Tomas är naturen, och den accepterar 

han, tar till sig; tidvis är den till och med vacker. I den tröstar han sig och ser sig själv.  

 

Utanför lyssnade hösten till den orörliga förvandlingen och till mina andetag. Det skrämmande i detta 

mörka ögonblick var, att jag anat mig till det, i en kommande, långsamt sig närmande tid som nu 

invaderat rummet. Det betraktade mig med tom blick. I denna blick fanns jag inte, inte heller alla de 

döda som fyllt rummet med sina röster, sina lekar, sin närvaro. Alla, frånvarande. Och jag hörde till 

dem. (s.113f) 

 

Hösten är, i motsatsen till sjukhuset, en naturlig förklaring på tiden. Hösten har kanske det 

viktigaste elementet av alla: den gör åldrandet till en realistisk men även symbolisk upplevelse. 

Hösten ”säger: Allt dör, allt återuppstår”. (s.117) För att konkretisera den symboliska upplevelsen 

har tiden som speglar sig i höst vid flera tillfällen fått en ”blick”, som tomt ”betraktar honom”. 

(s.114) Denna blick är delvis en personifierad metafor, ett sätt att göra det abstrakta lättare att 

greppa och förstå, framför allt för det skrivande och upplevande jaget, men också för att visa hur 

”en kommande, långsamt sig närmande tid som nu invaderat rummet” är obekant, en främling för 

jaget. (s.113f) Ålderdomen, detta långsamt närmande tidsresultat är något han inte ser sig själv i, 

han känner inte igen den tidsbestämda dräkten som kläs på honom, detta livets höst i honom. 

Framtiden, är här, och han är, likasom de döda, de ”frånvarande”, inte längre kvar i det 

igenkännbara. (s.114) Den nya tiden i hans liv stirrar mot honom och det enda han ser i blicken är 

tomhet. Denna tomhet speglar honom. 

   Men höst är också tröst. Förutom att han upplever hösten, ”lyssnar” också hösten på hans 

”orörliga förvandling”. (s.113) Att förvandlingen, det vill säga övergången till ålderdomen, är 

”orörlig” tyder på en väldigt tyst och ensam process – det sociala och det fysiska åldrandet är 

synliga, definierade av ”främmande händer”, medan det psykiska åldrandet är privat. (s.39) 

   Förutom tröst erbjuder landstället med sin natur och avsaknad av andra människor även isolation 

– Kerstin Romberg talar i sin essä ”Det besvärjande språket. Om återkomstens betydelse i Ax  ” om 

ett främlingskap, som ”också [ger] möjligheten att betrakta tillvaron ’på avstånd’, att skapa 

perspektiv, att paradoxalt nog, därmed kunna vinna insyn”.
32

 Med andra ord är tystnaden och 

ensamheten nödvändiga, och den naturnära omgivningen som ett villkor för detta. Framför allt för 

att Tomas här befinner sig totalt avskalad från både det sociala och fysiska åldrandet; vinden mot 

                                                        
32

 Kerstin Romberg, ”Det besvärjande språket. Om återkomsternas betydelse i Axel”, Det förgrenade ljuset, Jyväskylä 

2006, s. 175. 
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kinden känns som under barndomen, och när han stänger ögonen finns bara tystnaden efter vinden – 

han kan vara var och vem han vill, hur ung eller gammal som helst, trots den verklighet han 

omringas av: både kroppens och naturens förfall.  

 

 

”Barn spelar inte med rollspråk, gamla orkar inte” 

2.1.2. Personerna 

 

Romberg skriver i sin essä om hur man med språkets hjälp har hittat sätt att behandla existentiella 

frågor. Detta gäller framför allt rumsbegrepp och rörelseverb: vi har en tanke om att livet är ett enda 

stort rum, som vi ”anländer” till när vi föds, vi ”stiger in” i livet. På motsvarande sätt ”lämnar” vi 

livet, vi ”går bort” när vi dör. Som Romberg förklarar resulterar det även i en resa inom livet, som 

börjar när vi föds, och som ständigt är på väg mot döden, ett slut, en avfärd ut.
33

  

   Tidstematiken förekommer förutom i miljöerna också via de personer som Tomas skriver om. På 

Udda är det ensamt och kontakten till andra människor är begränsad. Tomas är barn- och familjelös, 

men vissa personer dyker trots det regelbundet upp i dagboksanteckningarna. Den ene är 

granngossen, femåriga Slanten. Slanten är en insiktsfull liten pojke, som Tomas ser som en 

likvärdig, med respekt och hänsyn. ”Han betraktar [Tomas] uppmärksamt. När betraktar han 

någonting med likgiltighet? Han är någon man kan lära sig av.” (s.147) Med Slanten är tillvaron 

lätt. Utan att ställa krav på Tomas, men fortfarande lyckandes utmana honom, genom att vara någon 

”man kan lära sig av” utmanar Slanten även tidsbegreppet. Han bryter mot en stereotyp femåring 

med sitt lugna, filosofiska väsen och sina omsorgsfulla iakttagelser av sin omgivning. ”[K]larsynt 

som en Goethe eller en hornuggla” skapar han den fullständiga motsatsen till den andra 

återkommande karaktären, som är Tomas’ nittiofyraårige moder.
34

 Regelbundet besöker han henne 

på ålderdomshemmet, men dessa möten är tunga.  

   Tomas vill vara nära sin mor, och framför allt närvarande för henne, men lider av att se henne 

krympa, och gör det under vistelserna även själv. Till stort beror detta på den vissnande dialogen, på 

att ”[h]on sitter med slutna ögon. Sedan säger hon: Jag är så trött. Jag orkar med ingenting. Jag vill 

bort”. (s.81) Med korta, små meningar kommunicerar de, och fyller dem med endast det 

nödvändiga: trött, orkar inte, vill bort. Som ett barn, som knappt kan prata uttrycker sig modern och 

Tomas förstår att hon med sina kortare och kortare meningar är på väg att glida bort. Stumhet är 

                                                        
33

 Romberg, s.169f.  
34

 Clas Zilliacus, ”’Märklig, all skönhet’ – postum Carpelan”, Hufvudstadsbladet, http://hbl.fi/kultur/recension/2011-08-

17/marklig-all-skonhet-postum-carpelan. 
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döden, och när orden är borta är också själen det. Hennes tankar tystnar, och då gör även orden det. 

De sista glimtarna av humor som Tomas hör i hennes ord är mer som bevis på att hon en gång var 

den modern han fortfarande kommer ihåg. Humorn är ändå bräcklig. Till och med skämten vänder 

sig snabbt till klagomål och sorgesång: ”Mitt rum liknar en kista, så är det.” (s.153) Moderns ord är 

slocknande och rummet det sista innan graven – förutom att ålderdomshemmet traditionellt är det, 

är även moderns själstillstånd trött och uppgiven, vilket fyller upp rummet. 

   Som motsats till dessa diskussioner finner han i dialogerna med Slanten enorma rikedomar; 

insikter och sanningar. Slanten är nyfiken, samtidigt som han tar emot världen väldigt enkelt. 

Tomas förundras ofta över en femårings förmåga att uppfatta världen på ett sätt som inte en vuxen 

kan. 

   Jag vill påstå att Slanten och mamman även går att se som symbolen för det tudelade inom Tomas 

– båda två har egenskaper som hör hemma hos honom. Slanten är en litteraturälskare, en nyfiken 

liten själ som har enkla insiktsfulla synsätt på livet. (s.31) Den estetiska, existentiella sidan av 

Slanten är den del av Tomas som gör honom till den har är just nu; skapande, filosoferande. 

Modern, å andra sidan, är en slags framtidsbild för honom – modern som är hans kött och blod, och 

som tillhör alla hans barndomsbilder vissnar framför hans ögon; hon är en påminnelse om det 

oundvikliga, om det som snart kommer: ”Vi Holtar blir alla gamla, lever inte mera, kanske du också 

har fått de generna”, konstaterar modern när Tomas en gång är på besök och påminner honom om 

ett allas slutmål – döden. (s.153f)  

   En av de få vändningarna, om man så vill kalla den det – vilket jag absolut tycker att man bör 

göra – är då Slanten och modern slutligen möter varandra, då Tomas tar med sig Slanten till 

ålderdomshemmet en dag. Han sitter en bit ifrån, betraktandes hur dessa två sätter sig bredvid 

varandra och direkt finner varann. Trots att Slanten vid dörröppningen tveksamt stannar upp, tar 

han snabbt till sig rummet. 

 

De ser på varandra, den mycket gamla och den mycket unga, i stort samförstånd. Jag sitter och 

betraktar de sista löven som darrar och svänger sig i lönnen utanför och känner en form av frid. Den 

som ett par människor känner när ingenting stör dem. (s.169) 

 

Tomas känner sig första gången på länge bekväm hos modern, känner ”frid”. Han har hämtat in 

ljus, som gör att ett lugn faller över rummet, som att allt är i sin ordning. När ”ingenting stör” dem 

stör ingenting honom. Rummet, när en levande, Slanten, stigit in, förvandlas återigen till ett 

livsrum, istället för att vara en ”kista”. (s.153) Även om Slanten och modern båda är verkliga 

personer i Tomas liv, inte bara sidor av honom, känner han igen sig i båda två. Och då Slanten och 
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modern möts, gör också hans ytterligheter det; barnet, som omfamnar livet, och den döende, som är 

på god väg att ge upp det. Då modern möter barnet, möter hon livet, ljus, och barnet, å sin sida, 

möter en efterlängtad förståelse om livets kretslopp. Det Tomas behöver för att nå lugnet är att 

barnet och åldringen får, kan och lyckas, i stor glädje, samexistera. I all sin olikhet är barnet och 

åldringen i stunden samma – sig själva. ”Barn spelar inte med rollspråk, gamla orkar inte.” (s.176) 

 

Och precis som Tomas beskriver det, särskilt då han hälsar på sin mor, är allting ett ”avsked”. 

(s.190) Naturen runtomkring, den kallnande luften och de mörknande dagarna, är själsbilder, som 

beskriver detta avsked, som Tomas nu så starkt upplever. Han betraktar modern och iakttar den 

stumhet hon går mot, den tystnad, som förespråkar ett slut. Tystnad hämtar med sig ett långsamt 

avsked från livsrummet.  

   Det avsked som Tomas upplever är alltså framkallat av yttre element. Gränslandet är okänt, han 

övergår en gräns, från ett bekant till ett obekant, och detta speglar sig i allt runtomkring honom. Det 

fysiska och särskilt sociala åldrandet gör att han drar sig tillbaka till ett bekant rum, ett rum som 

även är bekant från en tidlös tid – barndomen. Här, isolerad, omringar Tomas sig med minnen, och 

nedtecknar dem tillsammans med sitt nu, gör ett försök att förstå det. Ålderdomens skepnad i 

naturen är en tröst och Tomas får på ett nytt sätt nu grepp om tiden, då han ser den runt sig i den 

vissnande naturen. Naturen berättar om ett kretslopp, som är lättare att acceptera än stadens 

tillgjorda ålderssjukdom. På Udda är han inte det, och låter sinnet göra det kroppen inte kan – ta 

pennan i hand och bryta verklighetsgränserna: ”Jag griper efter kikaren som alltid står vid 

skrivbordet.” (s.46) Texten och dess möjligheter blir ett sätt för honom att betrakta sig själv på.  

 

 

 

2.2 Det skapande jaget 

 

”D t var en gång, säger de gamla när de stapplar fram i sina minnens stora 

 koga ”
35

  

   2.2.1. Narratologisk analys 

 

                                                        
35

 Carpelan, s. 105. 
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Beskrivningarna av miljöerna och personerna är Tomas’ egna. Han är ingen objektivt betraktad 

karaktär, som följs av en allvetande, utomstående berättare, utan han är mannen med pennan, 

författaren bakom sin egen historia. I berättelsen finns alltså – utöver den verkliga författaren, som 

givetvis är Bo Carpelan – en fiktiv författare, Tomas Skarfelt.  

   Dagboksformen innebär en hel del möjligheter gällande författarstrategier som Carpelan väl tagit 

vara på. Det vi läser om är inte faktabaserade händelser, utan framför allt skapas stämningar och 

små stunder utifrån berättarjagets tankar. Som Madeleine Gustafsson beskriver i sin essä ”Som vore 

rummet din blick, som aldrig sluts” är Carpelans romanfigurer ofta ”lyssnare, iakttagare och 

förmedlare snarare än aktörer i tillvaron”.
36

 Så även i det här fallet. Dagboken blir ett uttryck för en 

slags varseblivning av inre och yttre förändringar och stämningar, snarare är sanningar.  

 

Gérard Genette är grundläggande för de narratologiska analyser som gjorts sedan 70-talet. Hans 

nyckelbegrepp kan även här ge en insikt i berättarjagets position i Blad ur höstens arkiv och hjälpa 

med att komma fram till vilka konsekvenser denna berättarform, det vill säga dagboksformen, har 

för framställningen av åldrandet. 

   Med hjälp av Genette och andra Carpelanforskare vill jag komma fram till särskilt en fråga 

gällande berättartekniken: Hur påverkar berättandets tidsuppfattning åldrandesynen? 

   I Blad ur höstens arkiv finns inslag av både kronologi samt något som Genette kallar anakroni, 

det vill säga ”brott” mot en naturlig kronologisk ordning.
37

 Kronologin uppstår av dagboksformatet; 

för varje dag under tremånaders tid finns en anteckning. Dessa i sig utgör inte ett innehåll, men 

ställer ramar för historien. Den kronologiska ramen gör att även rummet speglar en kronologisk tid; 

hösten och dess förändringar håller berättelsen ”realistiskt” – den förändrande, nerfallande naturen 

speglar en naturlig tidsföljd, som gör att vi i avvikande fall direkt kan känna igen ett 

tillbakablickande, ett minne eller en dröm. I dem är miljön plötsligt helt annan, ofta somrig, som i 

barndomen, och på så sätt uppstår en anakroni. 

    Genette delar in anakronin i två ytterligare begrepp, analepsis och prolepsis.
38

 Analepsis innebär 

ett nu präglat av ett förflutet, att det förflutna finns närvarande i den nuvarande stunden. Givetvis är 

alla tillbakablickar i romanen analepsiska inslag, och varenda en på sin plats: dagboksformen går ut 

på att dagboksskribenten har makten och friheten att omskapa sitt liv i texten, bryta rums- och 

tidsgränser för att få uttryck för sin sak. Detta är en berättarteknik som inte i första hand strävar 

efter att skapa effekter av realism och logik, utan skildra alldeles andra saker.  

                                                        
36

 Madeleine Gustafsson, ”Som vore rummet din blick, som aldrig sluts”, Det förgrenade ljuset, Jyväskylä 2006, s. 55. 
37

 Genette, s. 40. Se även Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, Litteraturvetenskap, en 

inledning, Malmö 2010, s.181.  
38
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   Tomas Skarfelt skriver upprepade gånger av ett gränsland han befinner sig i. Kroppen, som i sig 

är tidsbunden, tröttare och svagare än förut, kan inte fly verkligheten. Däremot kan sinnet göra det. 

Att skriva blir en lösning att bryta loss ur ett förutfattat jag, ett ”gammalt jag”, komma loss ur 

kroppslig, social och fysisk, verklighet och skapa en ny – i texten är allt möjligt. I texten är varken 

tid eller rum konkreta begrepp, utan svävande och abstrakta. Tid och rum får i den skapade texten 

en annan betydelse än i verkligheten – där är de framför allt metaforer och symboler. Särskilt 

bilderna av hösten blir själsspeglande målningar, som i första hand skildrar en egen upplevelse, ett 

inre jag, istället för en yttre, ”verklig” och konkret realitet.  

   För att kort vända fokus till berättarrösten, är det viktigt att påpeka att de analepsiska inslagen 

dessutom bidrar till vår uppfattning om jaget bakom pennan. I och med att berättarjaget är 

homodiegetisk, som Gentte kallar det – det vill säga medverkande i historien och berättar utifrån ett 

jag-perspektiv – kan vi tidvis ha svårt att bilda en ”objektiv” syn på jaget.
39

 Men som Hållner i sin 

avhandling påpekar ger tillbakablickarna oss en större bild av karaktären i fråga – vi vet att han har 

ett förflutet.
40

 Det är ytterst betydande, särskilt i en dagboksform, som sist och slutligen är väldigt 

anonymiserande – det vi egentligen tar del av är kortvariga känslor och sinnestillstånd, och måste 

utifrån dessa göra en karaktärsbedömning. Då blir en bakgrundsgivande dimension högst central: 

allt som berättas om livet innan berättelsens början säger något om jagets nu. I detta fall kan vi hitta 

mönster om återkommande teman som Tomas drömmer sig tillbaka till – barndomen och 

sommardagarna, då tiden stod still. Dessa blir inslag i den egenhistoria som Tomas själv skapar – 

allt som inkluderas är på något sätt viktigt, har betydelse. Och även det som faller bort pratar för 

sig: att väldigt få minnen ifrån exempelvis vuxenlivet återhämtas är ingen slump. Jag återkommer 

till denna frånvaro och orsakerna till barndomens ständiga närvaro i det sista kapitlet.  

 

För att återkomma till Genettes tidsbegrepp, kan vi slutligen konstatera att tillbakablickarna har 

även en ytterligare, mycket betydande roll i romanen: de markerar det levda livet. Hållner 

presenterar i sin avhandling begreppet life review-mönster, som är utmärkande för romaner om 

åldrande.
41

 Vi förstår att det är en gammal människa som talar, någon som hunnit med alla de 

tidigare skeden – barndomen, kärleken, vuxendomen, arbetslivet, pensionering.
42

 Ålderdomen blir 

alltså ett resultat av tiden, en oundviklig följd av tidigare skeden, något som inte går att undvika.  

                                                        
39

 Genette, s. 245. 
40

 Hållner, s. 17. 
41

 Hållner, s. 16. Hållner hämtar ”  f    v  w”-begreppet från Constance Rooke, Handbook of the Humanities and Aging 

(1992). 
42

 Hållner, s. 25. 
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   Fastän romanen har en tydlig tyngdpunkt på de analepsiska inslagen, kan vi heller inte bortse de 

prolepsiska elementen. Skrivandet är i högsta grad synonym till temat och titeln i romanen, Blad ur 

höstens arkiv. Genom sitt skrivande är Tomas fortfarande fast vid livet, som ett blad hängandes fast 

i trädet trots höstens vindar. Tiden kommer dock göra att även han vissnar och återvänder till jord. 

Boken är en slags kamp mot tiden – de prolepsiska inslagen är osynliga, men högst närvarande, 

speciellt i de analepsiska: då skjuts nutid undan och dåtid får dominera. Att nutid så ofta flys ifrån 

gör alltså att nutiden blivit den framtid, som fruktats. Och tack vare dagboken kan jaget fly tiden. 

Romanen, som tidsmässigt befinner sig i ett gränsland, mellan dåtid och nutid, är ett uttryck för 

diktarjaget, som säger att han inte känner sig hemma i nutiden. Dåtiden är endast verklig på papper, 

men ändå nödvändig. På ett sätt är det som att romanen säger: jag vet vad som väntar, men jag är 

inte där än. Det psykiska jaget är ännu inte lika gammalt som det sociala eller fysiska jaget. Det jag 

vill framhäva är alltså att formella prolepser inte förekommer, men att det via analepserna och deras 

betydelse för romanen uppstår prolepsiska element. 

   Romberg tar upp ett begrepp som Roger Holmström använder i sin Carpelanforskning: 

”trippeltidsstrukturen”, och menar med det att det för Carpelan är typiskt att smälta ihop förfluten, 

närvarande och kommande tid.
43

 Då dessa tre samexisterar är resultatet enligt mig självklart: 

tidlöshet uppstår. Skrivandets makt upplöser det oundvikliga, och Tomas når en slags frihet. Han är 

i texten inte längre bunden till det verkliga.  

 

Hållner ställer i sin uppsats en intressant fråga om tillbakablickandets funktion: går romanen 

framåt? Utvecklas den?
44

 Här blir genrefrågan återigen aktuell. Kan vi kalla boken en roman, då 

kronologin endast syns i ramen och en serie händelser bytts ut mot bilder av stämningar och 

känslor? Pär-Yngve Andersson tar i sin essä ”Lyrisk roman – en omöjlig genre?” upp frågan ur ett 

annat perspektiv, och presenterar möjligheten av en narratologisk tolkning i fråga av den lyriska 

romanens form.
45

 I och med den ständigt återkommande diskussionen i recensionerna om huruvida 

Blad ur höstens arkiv borde kallas roman eller ej, vill jag kort rikta uppmärksamheten till detta. 

   Som tidigare konstaterats saknas en slags intrig som istället ersätts med mindre enskilda enheter, 

101 lyriska fragment efter varandra utan en så att säga logisk följd. Fragmenten består av 

september, oktober och novembers dagar och har alltså en kronologisk ram på det sättet, men 

innehållet är genom verket anakroniskt. Men som Andersson påpekar, bör vi i diskussionen om den 
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lyriska romanen istället se på ”vändningen inåt”, snarare än koncentrera oss alltför mycket på själva 

vändningarna i handlingen.
46

 Vid en narratologisk analys av lyrikens funktion i prosan handlar det 

framför allt om ”själstillstånd”, att låta det uttryckta tala om uttryckaren. Lyriken är ett 

”gränsspråk”, som Andersson kallar det. Begreppet kan tolkas dubbelt: för det första som något 

gränsbrytande, och just i lyriken ofta, tack vare sin förmåga att bryta språkgränser. Det leder till en 

slags brytning av verklighetens gränser likaså, i och med att vårt språk är vårt uttryck för 

verkligheten. För det andra kan lyrik i prosa som ”gränsspråk” tolkas som att genren inte riktigt 

hittat sin plats, att lyriken svävar mellan sig själv och romanens tradition. Bägge två är, vill jag 

påstå, berättartekniska beslut av Carpelan för att spegla ett jag, som både är vilse i tid men framför 

allt rum (- då lyriken i prosan motsvarande är vilse i rum, om vi antar att romanen här är lyrikens 

rum) och att jaget har ett behov att med språkliga uttryck utmana tidens och rummets lagar. Båda 

erbjuder jaget en möjlighet till att tack vare språket bryta ner en yttre verklighet.   

 

 

”Alltid kan man krafsa ned sina geniala tankar”
47

 

2.2.2 Skrivandets funktion 

 

Även litteraturprofessorn Clas Zilliacus har i sin recension för Hufvudstadsbladet kommenterat 

dagboksformen och anonymiserandet av diktjaget genom att citera Paul la Cours Fragmenter af en 

Dagbog (1948): ”Ingen skabt Figur kan leve, hvis den er forklaret, […]. Den maa have sin gaade 

med sig eller dø Papirdøden.”
48

 Den ”gåta”, som la Cours syftar till tycker jag endast kan tolkas på 

ett sätt i Carpelantexten: ett enda svar för ett jag, en uttömmande beskrivning eller en heltäckande 

tolkning existerar inte. Om vi främjar tanken att så vore, stänger vi bort möjligheten av utveckling, 

olika dimensionsskiften och förändring i det mänskliga jaget. I sådana fall förnekar vi det 

intressanta, det tolkningsbara. Och om vi gör det, resulterar det i en ensidig och okomplicerad, det 

vill säga ett oföränderligt, bestående ”jag”. Som även Hellgren påpekar, har dessa mystiska, 

gåtolika inslagen en betydande funktion: gåtans hemlighetsfulla väsen påminner läsaren hela tiden 

om tillvarons oförklarlighet.
49

 Tillvarons oförklarlighet leder, enligt mig, också tydligt till 

omöjligheten att helt och hållet förklara det mänskliga, jaget. 
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Var gång jag som nu försöker ta till pennan förefaller det som om jag försökte ta fram något ”jag” som 

jag har ett svagt grepp om. Kanske det skall vara så: att det personligaste är det opersonligaste, 

allmängiltigaste. Jag: osynlig i en synlig spegel. (s.83) 

 

 I Blad ur höstens arkiv är alltså jaget en slags gåta för både läsaren, men framför allt också för 

skribenten, för jaget själv. Det så kallade sanna jaget gömmer sig bakom det ”opersonliga”, som till 

exempel anteckningar om vindens gång över havet eller de mörknande dagarna, men i just detta 

finns det personliga – vikten av det sagda och dess betydelse för jaget, hur ”opersonligt” det än är. 

Försöket att ta fram ett ”jag” är trots allt alltså inte meningen, utan det är något som skymtar fram i 

små doser i de vardagliga beskrivningarna eller känslotillstånden.  

   Att skapa en bild om det så kallade hela jaget, att definiera eller spegla ett komplett jag i texten, är 

ändå omöjligt. ”Spegeln”, texten, tar endast upp delar, men aldrig en helhet. Lyriken bidrar även 

den till saken: Som Andersson tidigare varit inne på, gör de lyriska fragmenten att romanen består 

av mindre enheter som slutligen tillsammans bildar en helhet.
50

 Jagets så kallade sanna väsen 

uppstår slutligen, paradoxalt nog, i dessa små enheter – vi är tvungna att acceptera att vi aldrig 

kommer få ett komplett jag beskrivet för oss. Med andra ord existerar inte sådant. Påståendet stöds i 

Anderssons essä: i en lyrisk roman, i detta fall även dagboksroman, är det vanligt att helheten består 

av mindre bilder eller enheter.
51

 Det är alltså med andra ord omöjligt för oss att göra en korrekt 

tolkning av ett jag i romanen, i och med att jaget endast skriver ut mer eller mindre detaljer om sig 

själv och sina sinnesstämningar. Fragmenten bildar visserligen i slutet en helhet, som romanen 

består av, men påminner oss om en okonsekvent och flyktig jag-bild som romanen består av.  

 

Att de flesta tillbakablickar handlar om barndomen, om ”en värme som fanns inne i 

sommarvärmen” stöder rums- och tidsöverskridningens längtan. (s.15) Tomas är en slags fånge i en 

tidspräglad kropp, och lever i en värld där hans sociala ålder gör att han känner sig utomstående 

från en aktuell här-och-nu-värld. Men i sin text kan han vara barn igen. Att återvända till Udda är 

alltså inget sammanträffande. Förutom att Udda är en slags flykt, en avfärd från livet i staden är det 

framför allt ett återkommande, ett tillbakakommande. Udda är fyllt med barndomsminnen, men 

förutom dem är Udda, genom sin miljö, en påminnelse om barndomens rum – en miljö som är 

oberoende av tid. Barndomen och barnet präglas av okunskap om tiden och lyckas trots det, eller 

kanske just tack vare det, känna lycka och frihet, något som under vuxen ålder inte är möjligt på 

samma sätt. Genom att återvända till barndomens rum har Tomas, enligt mig, en önskan om att 

återvända till bardnomens tid, det vill säga barndomens tidlöshet.  
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   Förutom i naturen blir alltså även i detta fysiska miljöskifte ett slags cykliskt element påtagligt. 

Som Horace Engdahl i sin essä ”Bo Carpelan, drömarkitekt” skriver är det inte ovanligt för 

Carpelan att använda avsked som synonym till hemkomst.
52

 Att vid gammal ålder söka sig till 

barndomens miljöer skapar en cyklisk paradox – i slutet uppstår en längtan till början. Jag fortsätter 

att belägga kontakten mellan livsloppets början och slut i det sista kapitlet. 

   Utöver barndomsminnen är Udda ett återkommande till det ursprungliga även tack vare naturen. 

Den naturnära miljön som Udda är hör till det ursprungstänkande som inte existerar i staden. Staden 

är, precis som det sociala åldrandet, konstruerat, medan Udda på ett sätt tillhör det orörda och rena. 

Där kan alltså jaget vara fri från det sociala åldrandet, slippa definieras av samhället eller försöka 

förstå det han nu känner sig utomstående i. Även om naturen nu är i ett förfall, är den ändå konkret 

på ett naturligt och lättförståeligt sätt: den kommer alltid att återkomma till sin glans och ha sin 

gång, sitt kretslopp.  

 

Förutom en början och ett slut som smälter samman, är även dröm och vaket liv svävande tillstånd 

för Tomas. Det gränsland, som jaget upprepade gånger nämner, har sin essens i just detta: lever jag? 

Tomas liv är en slags dvala, fyllt av moment som i sig själva innehåller livets ytterligheter: att vara 

gammal känns plötsligt som att vara barn. Att närma sig livets slut innebär ett närmande mot dess 

början. I drömmarna blir dessa tillstånd som frågor: lever jag, eller är jag döende? Är jag 

fortfarande ung, eller redan gammal? Frågan om vakenhet och sömn är en väldigt enkelt fråga 

egentligen: är detta verkligt eller ej? 

   Skrivandet är för Tomas delvis ett försök att nå insikt om sig själv och sitt liv, det går inte att 

bortse. Framför allt i och med att jag påstår att skrivandet är en reaktion, en reaktion på åldrandet 

och på en slags förvirring, kanske direkt ensamhet. Dessa frågor, som han inte alltid direkt ställer, 

går att hitta mellan raderna genom hela romanen. Jag vill ändå påstå att det inte alltid handlar om att 

hitta fram svaren, därför skriver jag ”delvis”, då jag diskuterar ett försök att nå insikt. Skrivandet är 

en reaktion, och tar visserligen upp frågorna, men ibland är det det som räcker.  

 

Kafka vill att böcker ska drabba oss som en smärtsam olycka. Varför inte en smärtsam lycka? Ordens 

magi som en nödvändighet, ett krav. Orden, i dig. Att skriva, att handla. (s18) 

 

Att skriva är att finnas till. Nödvändigheten har en dubbelmening; att det i livets höst är nödvändigt 

att handla, att skriva, att leva, men också att det är nödvändigt att uttrycka den höst som pågår. Ifrån 

kravet, behovet att uttrycka sig, att leva, uppstår slutligen lycka. ”Smärtsam lycka” till och med, för 
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skrivandets behov hämtar med sig krav: Att ”[ö]versätta en tanke, en bild, en erfarenhet till ord är 

en osynlig kamp mot tiden, den abstrakta, och ordlösheten, den konkreta.” (s.73) Framför allt alltså 

en ”kamp” – Tomas tar till de vapen han har, utnyttjar sitt behov att uttrycka sig, ”ordens magi” 

som håller honom i taget. Och oavsett vad som står på pappret, är texten en vinst i sig: Tomas vet 

att det är ett tecken på liv. Dagboken är ”en livsbok med det innersta språket, att jag lever”. (s.69) 

   Förutom ett tecken på liv är det viktigt att i detta fall se hur det skapande jaget använder texten. 

Det som sagts innan hänvisar till att texten skulle erbjuda sitt författarjag en slags eskapistisk 

känsla, en flykt från verkligheten, men å andra sidan tror jag det finns en dubbel kraft i skrivandet: 

att bryta ner och limma ihop. Bror Rönnholm tar i sin essä ”Att möta sig själv. Metalitterära 

funderingar kring en återkommande scen” upp en intressant tanke om att ”upplösa tiden”.
53

 För att 

tillämpa hans påstående till min forskning ser jag ett följande resultat: skrivandet är ett sätt för 

Tomas att ena livsrummet, det vill säga de olika tiderna, miljöerna och känslorna, genom att blanda 

ihop nutid och dåtid. Ett splittrat jag, vilket Tomas kan ses vara, då ett socialt, fysiskt och psykiskt 

jag inte lever i samförstånd, tar till pennan för att bearbeta det. På det sättet, genom att smälta ner 

tiderna i varandra, övervinner han den och sitt eget åldrande; tiden får inte ett övergrepp om honom, 

kan inte definiera honom. 

 

Drömmens funktion kan förutom ett gränsland ses som en representant för det ologiska. Pekka 

Tarkka talar i sin essä ”Unet ja musiikki Bo Carpelanin proosassa. Inventaario” (”Drömmar och 

musik i Bo Caprelans prosa. Ett inventarium”) om ”drömmens revolution”, och förklarar drömmens 

och konstens sammanband: båda står för det ologiska i oss, båda glömmer det ”vettiga”, är 

utomkroppsliga upplevelser som till en viss del är okontrollerbara men just därför trygga.
54

 Dessa, 

det vill säga drömmen och konstupplevelsen, erbjuder Tomas en möjlighet att slita sig från sitt 

bundna, kroppsliga jag. Samma effekt skapas genom skrivandet, som till en viss del är en kroppslig 

handling, konkret i motsats till drömmen, och till viss del kontrollerbar, men resultatet är liknande. 

Drömmens och textens arkitektur är uppbyggda ur jagets djupaste minnen och känslor, de som inte 

åldrandet når. I drömmen och texten är allting möjligt: fortfarande lever till och med den längtade 

fadern, som i nuet tydligt är frånvarande. (s.139) 

   Att allt är möjligt betyder inte ändå att allt skall uppnås, tvärtom – Tomas’ motivation till 

skrivandet är troligen den motsatta, än vid första tanken kunde tros. Madeleine Gustafsson ställer 

frågan om skrivandets funktion: ”Skriva för att minnas? Eller minnas för att glömma?” Hon talar 

                                                        
53

 Bror Rönnholm, ”Att möta sig själv. Metalitterära funderingar kring en återkommande scen”, Det förgrenade ljuset, 

Jyväskylä 2006, s. 148. 
54

 Pekka Tarrka, ”Unet ja musiikki Bo Carpelanin proosassa. Inventaario”, Det förgrenade ljuset, ”Jyväskylä 2006, s. 

145. 



 25 

om den ”verkliga befrielsen”, som uppstår då jaget slutligen får sin chans att träda ut ur sig själv, ett 

bundet ”jag”, för att äntligen vara befriad.
55

 Skrivandets dubbla funktion förverkligas i de 

utomkroppsliga upplevelserna, som drömmarna och konsten också når: när Tomas skriver kommer 

någonting loss honom. Även om det handlar om en omskapad verklighet innebär det att också ta ur 

sig vissa delar av verkligheten och plantera dem i pappret, istället för sig själv. Det resulterar först i 

ett tommare jag, ett identitetslöst jag, men därför till ett anonymt, självskapat och fritt jag.
56

  

   Skrivandeprocessen är alltså även den cyklisk. Den föds ur en slags ångest och ett starkt, nästan 

ofrivilligt behov av självuttryck, för att sedan resultera i frihet. Friheten ligger i chansen att 

omskapa men även i textens makt att frigöra sig från ett yttre. Den frigörelsen grundar sig i det 

tankearbete, som skrivandet egentligen är.  

   Texten är på många plan ett samtal. Det samtalet grundar sig i en intertextualitet, vilket jag påstår 

att Carpelan av många olika anledningar väljer att återkomma till genom romanen. 

 

 

2.3 Det samtalande jaget 

 

   ”Mo n  o   ö    g  kapa   ängtan och f ågo : Va t gå    ?”
57

 

2.3.1. Dialogerna 

 

”Zum Erstaunen bin ich da” – Carpelan inleder sitt verk med Goethecitatet och ger på så sätt ett 

tema för hela romanen; ”att finnas till för att förvånas”. Förutom sin innehållsmässiga innebörd är 

detta också en inledning till något som kommer prägla hela romanen och dess karaktär – en 

intertextualitet, som uppstår av referenser och hänvisningar till andra litterära texter och författare. 

Och inte endast författare. Mozart dyker upp vid flera tillfällen, likasom Kafkas figur Odradek, som 

Tomas omskapar som synonym till sin dödsrädsla. (ex. s.28, 91) 

   Mottot ger en ton åt hela boken. Tomas styrs av en existentiell nyfikenhet, men framför allt är 

detta något som får honom att känna gemenskap med andra konstnärer och författare. Det som ändå 

är viktigt att påpeka är att Tomas inte medvetet skapar konst – hans intention är inte att vara 

konstnär, utan dagboken är privat, hela handlingen är privat: ofta beskrivs skrivandet ske lugnt 

sittandes vid köks- eller skrivbordet, med endast höstens totala tystnad utanför fönstret. (s.17f). 

Däremot går det inte att bortse att skrivandet fortfarande är ett konstnärligt uttryck. Som Engdahl 
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lyfter fram har Carpelan i sina romaner en ”förkärlek för […] nästan-konstnärer, artistes manqués, 

som äger hela känsligheten men saknar konstruktiva kraften”.
58

 Tomas har som en konstälskare 

alltid uppskattat konstnärer, och deras förmåga att uttrycka sanningar, men trots sitt eget 

hobbyfotograferande och –skrivande aldrig själv räknat in sig i den gruppen. Med hjälp av 

dagboken har han ett liknande uttryck: den är förutom en loggbok också ett uttryck för ett 

intellektuellt, via konsten självuttryckande jag. 

   Dagboken är ett rum, där Tomas får känna sig mindre ensam. De intertextuella referenserna till 

tidigare konstnärer är framför allt möten med sådana, som jaget upplever som sina liken. 

Intertextualitetsbegreppet går ut på tanken att inget litterärt verk är ett isolerat fenomen.
59

 För Blad 

ur höstens arkiv uttrycker sig det begreppet på många sätt, och inte alltid som de mest traditionellt 

tolkade.  

   Tomas, som flyr staden och isolerar sig från det sociala livet på Udda, flyr också det sociala 

åldrandet. Litteraturen, sina så kallade konstnärsvänner och deras tankar tar han ändå med sig. 

Precis som litteraturen enligt intertextualitetsbegreppet inte är ett isolerat fenomen, blir alltså inte 

Tomas’ åldrandeprocess heller det fullt ut. Litteraturen blir ett sätt att låta tankarna blomstra och 

skapa nya, egna rum – bort från stadens sociala eller kroppens fysiska rum. Istället fyller han sina 

dagar med existentiella förundringar över livet, och tar stöd från tidigare tänkare. Konstnärer som 

Kafka och Goethe blir alltså ”samtalspartners” för honom, några han litar på.
60

 De delar förmågan 

och förståelsen till konstnärligt uttryck. Jaget hör svar i deras konst till frågor som han indirekt 

ställer om sitt åldrande, livets kretslopp och den snart slocknande dagen. Och framför allt får han 

genom att tolka deras uttryck bli en del av ett annat sammanhang än bara åldringen; han är 

tänkande, alltså existerar han.  

 

Ur min radiodosa klingar hans musik, hans stråkkvintett. [….] Pausen, dröjandet i Mozarts musik: 

egentligen tolkar musiken tystnaden mer än något annat. Känslor? Dem kan vi slösa med, vi lyssnare. 

Tid? Det är ögonblickets evighet. Spontanitet? Den är den erfarnas, åldringens återvändo till 

barndomen: den sanna mognaden. 

Det finns höstdagar som bara vill fyllas med musik. Om du vill gå ut från ditt slitna jag, lyssna. Där är 

en ton av sorg som du inte kan undgå. Den är din rikedom. (s.91) 

 

Tomas och Mozart talar samma språk – konstens språk. Där Mozart stannar tar Tomas vid och 

skapar något vidare av de tankar musiken väcker. De intertextuella referenserna i högsta grad är 
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avsedda föds en dialog, men inte med konstnären, utan framför allt mellan texten och jaget. Texten 

är ett kontaktsökande, och det konstnärernas ”närvaro” gör, är att den erbjuder Tomas ett avstånd 

till sina egna tankar, låter honom filosofera kring deras och via dem återigen hitta tillbaks till sina 

egna. (s.145) Fastän Tomas’ ord inte är direkta svar och fastän han inte kommer att få svar är hans 

upplevelse nog: han är den höstdag som bör ”fyllas med musik”. Det handlar ändå inte om vilken 

musik som helst, utan det handlar om en konstnärs musik som, enligt Tomas, uppnått den ”sanna 

mognaden” och därför lyckas ge sådana uttryck till sina visioner. Melodierna är de svar som Tomas 

längtar efter, de som tolkar ”tystnaden mer än något annat”. De upplevelser som nu inte är något 

mer än minnen, den tystnad, som fallit över hans liv, får i musiken, konsten, sina egna toner. Toner, 

som Tomas kan acceptera och ta emot med öppna armar – han är nu längre inte ensam. Genom att 

kunna tolka denna Mozarts ”sanna mognad”, är Tomas även själv närmare idealet: ”åldringens 

återvändo till barndomen”. Musiken blir som en utomsinnlig sinnesförnimmelse, som höjer honom 

ovanför sig själv – tiden är ”ögonblickets evighet”, och han kan i det ögonblicket känna sig tidlös. 

   Intertextualiteten bidrar även till ett tecken om liv.
61

 Kafka och Goethe är båda sedan länge borta 

men fortsätter leva kvar i litteraturen. Förutom litteraturens tradition är boken ett bevis på levandets 

tradition – förutom att han nu, i sitt livs höst, ser svart på vitt att han fortfarande lever, lever även de 

som redan dött. Det är alltså förutom för honom en ”livsbok” även det för alla som tidigare lämnat 

sina fotspår, sina livstecken, tänkt, existerat. (s.69) Konsten består, även om upphovsmannen 

återvänder till jord: ”En akvarell, orörd av tid, sjuttio år gammal.” (s.175)  

   Intertextualiteten, som den traditionellt betraktas och uppfattas, får alltså här en mycket specifik 

funktion: Tomas’ samtal, gör alltså att Tomas bär med sig levandets och (sam)existensen tradition 

in till sin åldrandeupplevelse, och får ett eget, nytt sammanhang. Detta nya sammanhang är på alla 

sätt högst livsjakande. 

 

 

   ”L v t   k o  å derdomen är  n    a  nåt”
62

  

2.3.2. Avståndet 

 

Kanske det jag betraktar som ett nödvändigt avstånd mellan konstnären och hans objekt – tavlan, 

kompositionen, texten – är en form av behärskad lidelse, en strävan att vara så nära det som skapas att 

konstnären söker gå in, bli ett med sitt känsloobjekt, sin brännpunkt i konsten, sin vision? Det är i alla 

fall fråga om ett verklighetsskapande, inte någon spegling av verkligheten, en resa mellan konstnären 
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och hans motiv, hans bild, hans känslovärld i sin arkitektoniska uppbyggnad. Det är ett sätt att ”komma 

tillbaka” till det ursprungliga, ärliga, äkta, komma hem – till det okända, nydanade, nysedda: rummet, 

soffan, bordet, ljuset, träden, tingen, landskapet, människorna där, så sällsamt sammanbundna och ändå 

var och en med sin värld av upplevelser, drömmar, var sin längtan – hem. […] Har jag väntat 

tillräckligt länge för att framkalla något av värde? (s.106f) 

 

Det nödvändiga avståndet präglar hela Tomas’ liv. Avståndet till staden och åldrandet, avståndet till 

kontorslivet, men även avståndet till döden. Konsten, det vill säga texten, men även de tidigare 

nämnda möten med tidigare konstnärer, erbjuder honom detta livsviktiga avståndet för att återigen 

känna sig levande. Ålderdomen är en ”behärskad lidelse” för Tomas, och texten hans ”objekt”, som 

låter honom ta avstånd till åldrandet men samtidigt dyka in i något, som är hans eget – en 

egenskapad livshistoria. Den ”känslovärld” som han målar upp är förutom en resa också ett resultat 

av en resa, nämligen den livsresa han gjort. I hemkomsten ligger en paradox – även den ”okänd”, 

ett mysterium, och även den innebär ett avstånd, ett avstånd till det sanna. Plötsligt ser han allting 

annorlunda, ”soffan, bordet, ljuset”. Han ser sitt ursprung i dem, sina rötter, något som inte kunnat 

ske tidigare i livet. Ålderdomen, den yttre ålderdomen bygger upp en slags glasvägg framför 

honom: i den ser han sig själv på ett nytt sätt, men tittandes igenom är även allt yttre annorlunda. 

Att se det obekanta, nyuppfattade i omgivningen är en konsekvens på att se sig själv i ett nytt ljus.  

   Framför allt innebär hemkomsten en trygghet i att nu göra det han alltid velat göra. 

Kontorsmannen hör till det förgångna, arbetslivet är över och esteten får nu rum att leva fullt ut: 

tiden är inne, innan var det för tidigt. Även om han alltid vid sidan om jobbet skrev, får han nu ägna 

all sin tid åt det. Skrivandet saknade något innan: ”en livsinsikt”. Att skapa ”erfarenhetsskrift” var 

inte möjligt utan det nuet, som tiden hämtat med sig, det som nu är ålderdom. (s.23) Att han nu är 

redo att ”framkalla något av värde” är egentligen en insikt i den resa han gjort, att han har en början 

och ett slut, och att han är så långt ifrån sin början. (s.107)  

   Även om det kunde verka som att det tagit en hel livstid för Tomas att äntligen kunna uttrycka sig 

och bli den han vill vara, tror inte jag att detta är fallet. Som Romberg skriver ”krävs en 

medvetenhet om förgänglighetens ständiga närvaro och om utanförskapets idé” för att det skall vara 

möjligt att skapa konst som betyder något.
63

 (Även om Tomas’ intention inte är att skapa stor konst, 

ser jag ett samband med hans konstnärliga uttryck, det nödvändiga uttrycket, omskapandet av 

verkligheten, och denna ”konst som betyder något”.) Det är avståndet till allt det andra, livet innan 

nuet, som gör att han når insikt – det vackra i barndomen är att totalt sakna kunskap om det 

tillfälliga livet, det flyktiga i allting som består. Det behövs ett avstånd men även erfarenhet för att 
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förstå barndomens ideal, och att förstå att barndomens ideal grundar sig i att inte förstå detta. 

”Avståndets princip” är alltså inte problemfri.
64

 När Tomas förstår skönheten i att vara barn, är han 

redan ”försenad” – barndomen är borta, och dödsmedvetenheten har inträtt i hans liv. (s.97) 

   En förståelse i att inte kunna uppnå barndomen på nytt men att förstå dess ideal gör att Tomas nått 

den mognad, som konstnärerna enligt honom har. Det är inget sammanträffande att 

tillbakablickarna till vuxen ålder är så gott som icke-existerande, och att de åldrar som egentligen 

får rum i romanen är barndom och ålderdom. Förutom i dialogerna med Leena, en före detta 

älskade, om deras gångna kärlek, som aldrig riktigt blev, är vuxenåldern mer eller mindre en gråzon 

i Tomas’ liv. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det i högsta grad är medvetet att inte ge så 

mycket rum åt det vuxna jaget. Att tiden runnit iväg och så litet blivit kvar, särskilt från 

vuxenåldern, är något Michel Ekman i sin essä ”Mellan utplåning och epifani. Ett tema i Bo 

Carpelans sena romaner”,  kallar ”livsmisslyckande”, som starkt hänger ihop med ett slags 

misslyckande som konstnär och fullbordad estet tidigare i livet.
65

 Jag säger misslyckanden, i och 

med att Tomas alltid varit esteten i en statistikers kropp innan. Han skrev och han fotograferade, 

men han levde alltid i förväntan att få lämna arbetslivet och ägna sig fullt åt konsten. (s.45) Och nu, 

när vuxenåldern är slut och allt som på ett sätt hör till det – arbetet, det sociala livet, kärleken – tar 

esteten äntligen över; det är dags. Skrivandet blir en nödvändighet, det enda som finns kvar. Han 

blomstrar in till en livets estet och konstnär han tidigare inte gett sig själv rum att vara.   

   Tomas’ estetiska utveckling går hand i hand med hans närmande hemkomst. Att modern i den 

sista anteckningen till slut dör, är, enligt mig, ett starkt bevis på att verket visst får kallas en roman: 

ett tydligt slut utformas. Framför allt för att en uppgörelse skapas – moderns död gör att även 

Tomas kommer närmare sin död, men paradoxalt nog: att modern dör gör att barnet i honom 

överlever. De två olika ytterligheterna, som speglar sig i Slanten och modern, behöver längre inte 

balansera eller samexistera. Slanten, det vill säga barnet, tar över. Livslusten och nyfikenheten, de 

givande dialogerna, orden, fortsätter att leva kvar, består. Den döende, skalet, den stumma modern 

blir jord, avgår livet, och får på så sätt leva kvar som hon gjort i Tomas’ minnen från barndomen, 

som en levande, frisk moder. Tomas är ett steg närmare det ideala; sin egen ålderliga insikt, 

fortfarande levande och full av ord, och barnet, som förkastar tidsbegreppet, men fortfarande lyckas 

leva lycklig.  
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   En cyklisk uppgörelse är alltså fylld: Tomas kan nu, genom att låta barnet i sig dominera, tryggt 

närma sig döden. Han har fått sin hemkomst, när modern nått sin genom att ha lämnat livsrummet. 

Ett kretslopp förverkligas, och det ideala, barnets tidlöshet överskrider den döende.  

 

I det samtalande jaget kommer minnandets funktion allra tydligast fram. Via konstnärerna och 

särskilt texten, som möjliggör samtalen med dem, likasom via texterna och omskapandets, 

hemkomstens möjlighet, når Tomas även sina egna visioner och får uttryck för dem. Självinsikten 

är en del av processen. Det estetiska uppfyllande en annan. Minnena skapar ett kretslopp, en 

anknytning till en början, som kan kompletteras med en mognes uttryck. Idealet är självklart: ett 

barns minne, lätthet och tidlöshet, samt en konstnärs vision, uttryck och insikt. Dessutom matar 

idealets olika element varandra – för att förstå barndomens lätthet krävs den konstnärliga visionen, 

och för att nå den konstnärliga, sanna mognaden krävs förståelse av insikt i barndomens härligheter. 

När Tomas lyckas uppnå detta, kan han äntligen ”[s]e världen för första gången! Fast i 

novembermörkret!” (s.156) Ifrån mörkret, ålderdomen, föds ljus – insikt, som inte kunnat nås i 

någon annan tid i livet. 

   Fastän det samtalande jaget är ett filosoferande jag, alldeles tydligt ett så kallat klokt jag, är det 

viktigt att ta upp något som Anna Hollsten i sin avhandling talar om: minnandet är inte alltid upp 

till intelligens, något som man medvetet kan framkalla. Minnet är starkt ihopkopplat med rum, och 

de känslor som rummet skapar hos jaget.
66

 Det är egentligen dessa rum som tar jaget tillbaka till det 

förflutna – även om jaget själv, som jag tidigare nämnt, söker sig till rummen. Att söka sig till Udda 

är alltså att aktivt ta sig till sin hemkomst – platsen, rummet, kommer göra resten, framkalla 

minnena och känslorna gentemot dem.  

  

   ”När en dikt av Carpelan ger sken av att undervisa om livets korthet, har den i verkligheten gjort 

oss vakna för den levande timmens friskhet: dagen som går underbar för att den aldrig återvänder", 

skriver Engdahl i sin essä om Carpelans författarskap.
67

 Vi kunde väl fråga oss vad det är som gör 

att just barnet och konstnären tillsammans bildar ett ideal för livet, men Engdahl lyckas i sin 

formulering göra en klockren beskrivning. I Blad ur höstens arkiv är det helt enkelt barnet som är 

vaket under den ”levande timmens friskhet” och konstnären den som vet att dagen ”går underbar för 

att den aldrig återvänder”.  

   Att hitta barnet i sig, äntligen, är alltså för Tomas att återigen hitta livets lätthet. Det uppstår i 

texten, där barnet i honom får leva och leka fritt. Texten låter förutom barnet leva även honom föra 
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dialoger med allt som är levande – fåglarna, träden och vinden. Svaren är osagda ord av sus och 

dofter. Dessa dialoger är ett samtal med livet, och även de livsjakande – då han har medel att plocka 

ut dessa delar av existensen, göra dem bestående, istället för att brytas ner av krämporna och 

tröttheten. Språket ger honom chans till att skapa och omforma, precis som han vill. Och då händer 

det som Gustaf Widén i sin Carpelanforskning beskriver: ”[Det kan uppstå] lycka, där upplevelse 

och språk förenas.”
68

 

   Zilliacus kallar romanen i Hufvudstadsbladet för ”vardagens höga visa” och träffar, enligt mig, 

rätt i att beskriva romanen så. Litteraturrecensenten Taina Ratia har i Turun Sanomat preciserat, och 

kallat den ”en hyllning till ett skrivande liv”.
69

 Hyllningen är alltså då riktad till skribenten, 

iakttagaren, omskaparen. Som Hollsten i sin avhandling påpekar om förhållandet mellan dikt och 

verklighet, handlar Carpelans lyrik sällan om att avbilda verkligheten, utan istället göra 

verkligheten synlig. På detta sätt skapar dikten alltså sin egen verklighet.
70

 Jag tror att recensenterna 

är ute efter just det här: Mitt i livets höst, mitt i det omringade mörkret har språket, i detta fall 

dagboken, makten att synliggöra vardagens skönhet och göra den bestående.  

 

 

4. Sammanfattning 

 

 

Som jag i inledning berättar, är det ”gränslandet” som fångar min uppmärksamhet i Bo Carpelans 

Blad ur höstens arkiv. Det gränslandet har från början varit min utgångspunkt i 

ålderdomsskildrandet: att ålderdomen i romanen är att gå på obekant mark.  

   I min uppsats har jag redan i dispositionen visat sambandet mellan de olika jagen, som jag tycker 

tydligt framträder i berättelsen, och sedan utvecklat detta samband i ett syfte att redogöra min 

analys om åldrandemotivets gestaltning. Det åldrande jaget, en fysiskt och socialt åldrande karaktär, 

reagerar och blommar ut till ett skapande jag, som skriver dagbok och skildrar på så sätt sin vardag 

med språkliga medel. Det skapande jaget innehåller en dimension av ett samtalande jag, som 

slutligen är den avgörande delen av berättarjaget, som kommer till insikt.  
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Tids- och rumsbegreppen har i romanen både en konkretiserande och symboliserande funktion. Det 

yttre jaget, det sociala och fysiska jaget, är en tidskonsekvens, ett resultat av något oundvikligt och 

okontrollerbart. Tiden har trängt sig i kropp och därmed i rum – det åldrande, som satt igång, är 

alltså något Tomas inte upplever inom sig, men han definieras utifrån det. Det resulterar i flykt. 

   Längtan till att bryta tids- och rumsgränser är genomgående hela romanen. Det fysiska 

miljöskiftet till barndomens Udda är det konkreta. Det symboliska är skrivandeprocessen, som satt 

igång. Skapandet, skrivandet, på Udda ger honom den livsviktiga distansen han behöver för att nå 

insikt, framför allt distans till det vi kopplar till realiteten och han till sitt åldrandet: tiden och 

rummet. Skrivandets funktion erbjuder Tomas utomkroppsliga upplevelser, och låter honom slita 

sig ur sitt sociala och fysiska jag, att omskapa sig till den han vill vara. Och framför allt vill han nu 

vara identitetslös. 

   Det konstnärliga uttrycket har en dubbel funktion för Tomas’ resa mot livsrummets slut. Delvis är 

texten ett hjälpmedel att nå insikt. Å andra sidan är den också ett sätt att låta esteten blomstra fullt 

ut. På ett sätt är alltså att bli gammal att bli konstnär för Tomas: orden är ett tecken på liv, ett 

livsutryck. 

 

Tidstematiken och skildrandet av åldrandet förekommer även hos de olika romangestalterna. 

Modern, som är på väg ut ur livsrummet, slocknar och mister så småningom orden, medan den 

femårige bejakar livet och utmanar tiden – han saknar dödsmedvetenhet och är därför på ett sätt 

odödlig, tidlös. De syftar till ett livsrum, och berättar om Tomas’ medvetenhet om sin egen ställning 

i den: en närmande död, men också en längtan till liv.  

   Skrivandet funktion är alltså enkelt: Skrivandet, och textens innehåll, gör honom – istället för att 

vara en vissnande åldring – till levande.  

 

Vi kan på flera sätt se hur Carpelans roman följer en tradition som uppstått i litteratur om åldrande. 

Ett jag står i fokus, vilket gör åldrandeupplevelsen till en subjektiv, personlig erfarenhet. På ett sätt 

får denne åldring även en ”sanningssökares” drag – självinsikten i skrivandet nås. Dessutom 

utspelar sig den lineära tidsuppfattningen i berättelsen: livet är ett rum, som vi anländer till och som 

vi lämnar. Men som jag i inledningen förklarar, grundar sig även den carpelanska tidsuppfattningen 

i romanen i ett cykliskt tänkande. Naturen som en symbolisk tidsvisare är ett bevis på det – allt har 

sitt kretslopp, allt kommer att återkomma, få återkomma till jord. Även så är Tomas’ önskan: en 

hemkomst till ett ursprung, ett jag innan tidsdefinitionens tyngd över axeln. Slutligen kan vi även se 

ett cykliskt tänkande i intertextualiteten: det döda kan återkomma, om vi ger det rum att göra det. 
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Litteraturen, som är ett livstecken, är odödlig så länge vi håller den vid liv. Den samexisterar med 

oss och återkommer till liv varje gång vi tar fram den.  

 

Förutom litteraturtraditionen inom åldrandemotivet bör vi även lyfta fram narratologins roll i 

åldrandeupplevelsens gestaltning. De återkommande anakroniska inslagen, särskilt de analepsiska 

elementen, tyder på en längtan till tids- och rumsbrytanden. Litteraturen har makten att göra det: 

skaparen av texten är en fiktiv jag-berättare som med författandet även har makt att omskapa 

verkligheten. Skrivandet har makten att glömma det yttre, det verkliga – att träda ut ur sitt sociala 

och fysiska jag är plötsligt möjligt. I och med att tids- och rumsbegreppen i texten är svävande får 

även jaget bryta sig ur den verkliga tiden och dess konsekvenser. Även den lyriska formen har jag 

visat att kan uppnå en berättarteknisk dimension: att Carpelan valt att använda ett ”gränsspråk”, det 

vill säga lyrik i romanen, samt korta fragment, leder, enligt mig, till en tolkning om ett okonsekvent 

jag.  

  

Gränslandet har med processen fått en ny betydelse för mig – kanske innebär ett gränsland även ett 

gränslöshetens land. Det jag, som skalas fram mitt i åldrandet, är en estet, en konstnär, som är 

odefinierbar av tiden. Det innebär insikten om att vara den man väljer vara.  

   Språk är liv, ord är liv, och med deras hjälp kan även jaglöshet uppnås – såklart: ”ordens magi” 

kan skapa gränslöshet. 
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