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ALLEGRO

Jag spelar Haydn efter en svart dag
och känner en enkel värme i händerna.
 
Tangenterna vill. Milda hammare slår.
Klangen är grön, livlig och stilla.
 
Klangen säger att friheten finns
och att någon inte ger kejsaren skatt.
 
Jag kör ner händerna i mina haydnfickor
och härmar en som ser lugnt på världen.
 
Jag hissar haydnflaggan – det betyder:
”Vi ger oss inte. Men vill fred.”
 
Musiken är ett glashus på sluttningen
där stenarna flyger, stenarna rullar.
 
Och stenarna rullar tvärs igenom
men varje ruta förblir hel.

Skulle det enS vara möjligt att läsa 
”Haydn” i någon annan dikt, utan att 
namnet också finge en stark biton av 
”Tranströmer”? ”Allegro”, ur Den halv-
färdiga himlen (1962), där Joseph Haydn 
(1732–1809) figurerar, är förvisso en av 
Tomas Tranströmers mest kända och 
oftast antologiserade dikter. Haydn må 
vara symfonins och stråkkvartettens fader, 
men Tranströmer kan ändå sägas ha valt 
en tonsättare med något lägre profil, rela-
tivt sett. De två senare wienklassicisterna 
Mozart, Haydns vän, eller Beethoven, 
hans elev, är så välkända gestalter, ger så 
starka associationer att de inte på samma 
sätt hade låtit sig erövras poetiskt, laddas 
med ny mening.

Men kanske finns också ett djupare, 
underliggande samband. Hur många är  
vi inte som läst Tranströmer efter någon 
svart dag och upplevt poesin så som 
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dikten beskriver musiken? Är inte god-
modigheten och den milt humoristiska 
trotsigheten i Haydns musikaliska tem-
perament också Tranströmers? Haydn 
gjorde i någon mån sin stora musik-
historiska insats i skymundan, under 
trettio år anställd vid ett furstehov, i en 
tid då tonsättaren och musikern ännu 
hade svårt att nå genistatus och snarare 
räknades till tjänstefolket. Tranströmer 
valde trots en tidig och uppmärksammad 
debut inte en bana som litteratör, utan 
utbildade sig till psykolog – vid tiden för 
dikten verksam vid ungdomsanstalten 
Roxtuna utanför Linköping. Haydns vis-
telse i England i början av 1790-talet har 
sin parallell i Tranströmers USA-turnéer 
på 1970-talet – här fick de uppskattning av 
helt annat slag än hemmavid. I båda fallen 
kom de stora ärebetygelserna sent i livet.

Vi känner förstås också till att Tranströmer 
var en hängiven amatörpianist och tvivlar 
knappast på att han gärna spelade Haydn. 
I Staffan Bergstens biografi från 2011 
finns rent av en uppgift om vilket stycke 
det var Tranströmer spelade efter den 
här svarta dagen: en sonat i F-dur från 
1773 (hittas lättast som Hob. XVI:23), 

vars första sats har tempobeteckningen 
allegro moderato, måttligt hastigt. Det är 
ett föga märkvärdigt stycke musik.

Klangen är ”livlig och stilla”, vilket möjli-
gen är en oxymoron, men så är det faktiskt 
ofta möjligt att lyssna till Haydn och andra 
klassiska kompositörers snabba satser 
utan att pulsen ökar nämnvärt. 

Men någonstans här, om man så bara är 
det minsta lilla bekant med 1900-talets 
litteraturteorier, bör man dra öronen åt 
sig. Att på det här sättet beakta poetens 
biografi eller avsikt, och att som jag sätta 
likhetstecken mellan diktjaget och poeten 
själv, har länge varit ett tabu, infört som en 
reaktion på 1800-talet alltför biografiskt 
spekulativa litteraturforskning. Att det 
är texten och inte författaren som ska stå 
i fokus kan helt enkelt motiveras av att  
vi kanske inte alltid kan lita på författaren 
eller säkert få reda på hens avsikter, 
ens om vi skulle vilja det. Tranströmer 
minns kanske fel, åtskilliga decennier 
efter diktens tillkomst. 

Tyngre väger dock argumentet att förfat-
tarsubjektet inte helt och hållet härskar 

i sitt eget hus och inte fullständigt kan 
kontrollera eller förutse textens mening, 
vilket är den samlade slutsats man kan 
dra utifrån en rad olikartade teorier – 
från Marx och Nietzsche över Freud till 
Derrida, för att nu bara nämna de mest 
namnkunniga. Ekonomiska och sociala 
faktorer, liksom det undermedvetna. talar 
genom författaren. Språket är inte enbart 
författarens verktyg, snarare tvärtom:  
det får sin mening genom att ingå i ett 
för individen oöverskådligt nätverk av 
andra texter och yttranden, genom att 
möta framtida läsare och (kon)texter 
som författaren inte kunde ha kännedom 
om. Att även Tranströmer instämmer 
i detta synsätt framgår av hans svar till 
en läsecirkel, som hade hört av sig och 
frågat om en annan dikt (citerat efter I 
arbetets utkanter, 2015):

Men ”budskapet” då? Ni efterlyser  envist 
”vad du egentligen menat”. Det där 
”egentligen” antyder att jag försökt säga 
något annat än vad som står i texten. Det 
är vanligt att man tror att modern dikt är 
ett krångligare sätt att framföra ett budskap 
som skulle kunna sägas ”egentligen” på ett 
annat och begripligare sätt. Det kan gälla 
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för vissa diktaturstater där man måste ut-
trycka sig kryptiskt för att inte bli hämtad 
av polisen. Men så är det ju inte för mig. 
Jag menar precis som det står.

Texten talar alltså för sig själv – budskapet 
fanns inte hos författaren i någon annan 
form, innan det att dikten skrevs. 

Under det senaste decenniet har den teo-
retiska pendeln i någon mån svängt igen 
(se särkilt Jon Helt Haarder, Performativ 
biografisme, 2014). Läsarens besatthet av 
författaren har så att säga överlevt och är 
starkare än någonsin, och kanske vore 
det reducerande, om ens möjligt, att för-
neka det vi trots allt råkar veta om förfat-
taren när vi läser dikten. Kanske är det 
inte så farligt om vi någon gång råkar kalla 
diktjaget för ”Tranströmer”. Men detta 
riskerar att leda till att vi läser dikten 
alltför referentiellt eller mimetiskt, det vill 
säga som om den skildrade ett händel-
seförlopp, verkligt eller fiktivt, som kan 
tänkas existera oberoende av diktens ord. 
Den virtuella ”värld” som uppstår när vi 
läser en roman fungerar i högre grad så – 
det är därför som en filmatisering av den 
kan uppfattas som mer eller mindre trogen. 

Diktens essens, däremot, är bunden till just 
de här orden, just de här associationerna, 
som inte behöver bli entydiga, eftersom 
de inte behöver peka på något annat än 
sig själva. Att säga att ”Allegro” beskriver 
hur Tomas Tranströmer kommer hem 
efter en tuff dag på jobbet, spelar Haydn på 
pianot och upplever musikens helande 
kraft, är inte att misstolka dikten, men i 
värsta fall kan det leda till att man missar 
dess rent textuella kvaliteter – vilka i för-
längningen är vad som gör detta till poesi. 
Exempel på sådana drag kan vara hur den 
tidigare påtalade motsättningen mellan 
orden i ”livlig och stilla” speglas i ”milda 
hammare” (som slår an sträng i pianot) 
liksom i avslutningens rutor som förblir 
hela, trots att stenar rullar igenom dem. 

Lyckligtvis innehåller så gott som alla
dikter något som gör motstånd mot 
en alltför ”normal” läsart, något som i 
stället leder uppmärksamheten tillbaka 
mot det språkliga uttrycket som sådant. 
”Allegro” kan visserligen, vid en första 
genomläsning, verka klara sig utan något 
mer omfattande tolkningsarbete, och 
meningsbyggnad och interpunktion 
är, som nästan alltid hos Tranströmer, 

korrekta. Även om braskande meter 
och rim saknas (hade inte det varit mer 
”Mozart”?), finns dock en regelbunden 
rytmik och en diskret men påtaglig ord-
musik som skvallrar om att detta inte är 
vardagsspråk. Dessutom kan diktens vi-
suella, grafiska kontur erinra om pianots 
klaviatur. 
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Men främst är det kanske bildspråket, 
som gör att uttrycket på ett påtagligt sätt 
avviker från det vardagliga: ”Jag hissar 
haydnflaggan” är en bild för att fånga något 
som inte kan uttryckas på något annat 
sätt – vi kan ana vad det betyder, men 
detta kan inte ersättas med någon annan 
formulering. Det vore ju absurt att tolka 
det som om Tranströmer ”egentligen”, 
på ett synnerligen kryptiskt sätt, syfta-
de på en bokstavlig flagga. Det är knap-
past mödan värt att kontrollera huruvida 
anstalten hade studiebesök från Haydns 
Österrike just den här dagen, då vakt-
mästaren var sjuk och Tranströmer fick 
rycka in och hissa flaggan. ”Vi ger oss inte. 
Men vill fred.” kunde då, för att nu fortsätta 
denna medvetna feltolknng, erinra om det 
moderna Österrikes alliansfrihet.

Det bildliga är dock något som dikten 
utforskar och leker med, vilket i sin tur 
har bäring på musiken som tema genom 
hela Tranströmers författarskap. Musik 
är nämligen sällan musik enbart i fak-
tiskt, bokstavlig mening, något som 
kan förstås mot bakgrund av idéer från 
antiken. Den pythagoreiska musikteorin 
och kosmologin räknar med tre former 

av musik, senare, på latin, musica mun-
dana (världens musik), musica humana 
(mänsklig musik) och musica instru-
mentalis (klingande musik). Endast den 
sistnämnda är musik i egentlig mening, 
och är den enda som är tillgänglig för 
människan. Men denna musik fungerar 
som en metafor för de andra två, vilka 
gäller världsrymdens, sfärernas och na-
turens ordning och mening, respektive 
kroppens och själens harmoni. Musiken 
är ”bara” en metafor för den ordning och 
den mening som människan inte kan 
förstå – men också den enda vägen för 
att närma sig dem. Ofta använder Tran-
strömer musiken bildligt, och i till ex-
empel ”Stationen” (Det vilda torget, 1983) 
låter han en klang (musica instrumentalis) 
vidgas till något större, som omfattar 
världen och naturen (musica mundana):

Där ute går en man längs tåget med en slägga.

Han slår på hjulen, det klämtar svagt. Utom just här!

Här sväller klangen ofattbart: ett åsknedslag,

en domkyrkoklockklang, en världsomseglarklang

som lyfter hela tåget och nejdens våta stenar.

”Allegro” är en av ganska få Tranströmer-
dikter som beskriver faktiskt musikut-

övning. Men snart blir musiken något 
annat även här, den ”säger” något, den 
låter oss ana en andlig hållning och en 
syn på världen. Det är kanske som för att 
demonstrera detta större som diktjaget 
kör ner händerna i sina ”haydnfickor”, 
varvid det rimligen måste vara svårt att 
fortsätta spela piano.

Bildlig är musiken i dikten också i den 
enkla bemärkelsen att detta är en dikt 
och inte musik. Dikten kan inte vara 
musik. Däremot kan den genom ordens 
klang, genom likhet med musikalisk 
form och struktur eller genom att på 
olika sätt, till exempel genom metaforer, 
försöka översätta musikens effekter, i nå-
gon mån härma musik (liksom diktjaget 
”härmar en som ser lugnt på världen”). 
Välljudet är påfallande – särskilt i andra 
strofens allitterationer och assonanser 
– och dikten har en struktur som tycks 
motsvara detta mellanting, den an-
språkslösa anspråksfullhet som är Haydn, 
att inte ge sig men vilja fred. Tranströmer 
har själv (!) som förebild angett den  
medeltida knitteln, som har fyra betonade 
stavelser per rad (ibland en mer, ibland 
en mindre). I knitteln uppstår inte den 
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taktfasthet som finns i metrisk vers (som 
förekommer i flera andra dikter i Den 
halvfärdiga himlen), samtidigt som formen 
inte är helt fri. Med en god portion vilja 
skulle tendensen att varje versrad utgörs 
av två syntaktiskt skilda perioder om två 
betonade stavelser kunna uppfattas som 
en motsvarighet till 2/4-takten i det aktu-
ella Haydnallegrot:

Tangenterna vill. / Milda hammare slår.

Klangen är grön, / livlig och stilla.

Haydn använder så gott som alltid sonat-
form, som han också starkt bidrog till 
att etablera, i sina inledningssatser. I 
”sonatform danaturerad prosa” i sent 
på jorden (1932) hade Gunnar Ekelöf i 
ord försökt ge en strukturellt detaljerad 
motsvarighet till sonatformens exposi-
tion, genomföring och återtagning, men 
något motsvarande står inte att finna 
hos Tranströmer. Möjligen kan diktens 
tematiska utveckling på ett mycket ge-
nerellt plan sägas följa sonatformen, 
men detta måste i så fall sättas i samband 
med hur dikten behandlar musiken som 
bild, och det bildmässiga kontra det 
bokstavliga. Under alla omständigheter 

är det intressant att studera hur färgerna 
används i dikten. 

I ”Klangen är grön” kan färgen uppfattas 
på olika sätt. Grönt är en väletablerad 
symbol för det organiska livet och har 
positiva associationer. Men här rör det 
sig samtidigt om ett synestetiskt uttryck, 
som försöker hitta motsvarigheter över 
sinneskategorierna. Tanken kan gå till 
Rimbauds berömda dikt ”Voyelles” som 
förknippar vokaler med olika färger, 
men också till den av Tranströmer högt 
skattade ryske tonsättaren och pianisten 
Skrjabin, som uppfattade tonarterna 
som färger, det vill säga som något visuellt. 

Liksom i musiken kan det visuella inte 
återges direkt i en dikt, till skillnad från 
i bildkonsten (att notera i det samman-
hanget är  hur ”livlig och stilla” anspelar 
på bildkonstgenren stilleben, stilla liv). 
Men under alla omständigheter är det 
gröna i ”grön” mer påtagligt än det svarta 
i det föregående ”en svart dag”, som 
först knappt syns alls. ”Svart” är här en 
så kallad död metafor, som vi så vane-
mässigt förbinder med en mening att vi 
så att säga inte behöver gå omvägen över 

det bildliga. Genom att ”grön” i någon 
mån tycks ha en bokstavlig mening här, 
och genom att ”grön” och ”svart” står i så 
nära anslutning får de så att säga tillbaks 
sin bildmässighet, slås detta underlig-
gande tema an i diktens öppning. 

Färgtemat utvecklas och varieras i vad 
som kan tolkas som en motsvarighet 
till sonatens genomföring, i ”Jag hissar 
haydnflaggan.” Om det svarta i ”svart” 
först är osynligt, för att vi inte uppfattar 
bildligheten, är färgen nu frånvarande i 
verbalt explicit mening. Men det rör sig 
förstås om en vit flagga, symbolen för 
fredsförhandling (anmärkningsvärt är 
att Tranströmer skulle komma att be-
skriva hur ”Beethoven / hissar sin död-
smask” och likna Wagners ansikte vid 
en vit flagg, i ”Inomhuset är oändligt”, 
i För levande och döda (1989) respektive 
”Sorgegondol nr 2”, i Sorgegondolen (1996). 

Men ”Jag hissar haydnflaggan” kan också 
vara en bildlig beskrivning av piano- 
spelandet: ”hissar” är då bildledet till 
detta implicita sakled (likheten ligger i 
händernas rörelse upp och ner). Även 
”haydnflaggan” kan vara bildled till ett 
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inte utryckt sakled: notskriftens åtton-
delsnot, vilken pryds en flagga, eller 
snarare en vimpel, högst upp i ”stången”. 
Detta kan för övrigt, i kombination de 
övriga ”osynliga” färgerna, sätta ”Allegro” 
i samband med Ekelöfs dikt ”flaggprydd 
sång”, vars titel torde använda samma 
metafor. I den dikten förekommer nämli-
gen utropet ”guld! guld!” som Ekelöf ville 
trycka i guldfärg – det blev snarare rödak-
tigt, i den nu mycket dyrbara förstautgåvan 
av sent på jorden (1932), och i senare ut-
gåvor har färgen ersätts med fetstil. 

Genom dikten går alltså färger som är 
osynliga eller genomskinliga, för att vi 
först inte ser dem som färger: svart för 
att den ingår i ett stelnat uttryck, grön 
för att den normalt inte tolkas bokstavligt 
i ett sammanhang som detta, vit för att 
den inte står i dikten och guld eller röd 
för att den bara syns genom en allusion 
av det extraordinära slaget. Färglösheten  
i den avslutande strofens glashus (eller 
glasets förmåga att reflektera hela  
spektrat av färger, om man så vill) innebär 
ett slags lösning av den konflikt mellan 
det bildmässiga och det bokstavliga som 

går igenom dikten, och skulle i och med 
detta kunna liknas vid sonatformens 
återtagning. 
Över allt detta svävar Haydns musikaliska 
ande. Det må vara hänt att alla försök att  
knyta dikten till ett specifikt stycke eller 
ens till sonatformen stannar vid det 
trevande. I försöket har vi om inte annat 
lärt oss något om poesi.

Haydn är om inte annat inbäddad i dikten 
i form av en biografisk episod. Nej, han 
har förvisso inget med det moderna 
Österrikes flagga att göra, men i poesins 
världar är inga associationer helt fel-
aktiga: han skrev nämligen melodin 
till kejsarhymnen, ”Gott erhalte Franz 
den Kaiser”, som fungerade som natio-
nalsång till dess landet blev republik 
1918. Den används alltjämt i Tysklands 
(inte alltid med just frihet förknippade) 
nationalsång. Diktens kejsare som någon 
vägrar att betala skatt till är förstås också 
Markusevangeliets, Augustus som på-
bjöd att hela världen skulle skattskrivas. 
Ytterligare en kejsare kan anas genom 
diktens slutbild, där stenarna motsvarar 
kanonkulorna i den i biografierna före-

kommande redogörelsen för Haydns sista 
dagar i livet. Medan Napoleon belägrade 
Wien – ”Vi ger oss inte. Men vill fred.” 
–  brukade tjänarna bära den dödssjuke 
Haydn till pianot för att spela sin hymn. 
När en kanonkula slog ner mycket nära 
huset höll Haydn ut händerna mot sina 
förskräckta tjänare och sa allvarligt: 
”Frukta ej, där Haydn är ska inget ont 
hända er.” 

Haydn avled den 31 maj 1809, av ålders-
svaghet, 77 år gammal. Fransmännen 
ockuperade snart Wien och Napoleon lät 
sätta hedersvakt utanför Haydns port.    |

–   
Avsnittet om Tranströmer och den pytha-
goreiska musikteorin går tillbaka på ett 
seminarium med Magdalena Wasilewska- 
Chmura (Krakows universitet), på Språk-  
och litteraturcentrum, Lund, i februari 2018.



M
U

S
IC

A
 M

U
N

D
A

N
A

, ILLU
S

T
R

A
T

IO
N

 FR
Å

N
 16

0
0

-T
A

LE
T

.


