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Trummor och kontrapunkt.
Musikens roll i Günter Grass prosa

Beate Schirrmacher

Musiken spelar från första början en betydelsefull roll i Günter Grass för-
fattarskap.1 Redan i hans första och mest kända roman, Die Blechtrommel 
(1959, Blecktrumman), framträder trumman öronbedövande tydligt. Berät-
taren och huvudpersonen Oskar Matzerath bestämmer sig på sin treårs-
dag för att sluta växa och slår i fortsättningen på sin leksakstrumma för 
att kommunicera med omgivningen. Samtidigt är nog Oskars trummande 
ett av skälen till att musikens betydelse i Grass romaner länge har förbi-
setts. Trummandet har uppfattats som oljud och protest mot omgivningen 
i allmänhet, inte som rytmisk musik, trots att Oskar senare (precis som sin 
författare)2 blir medlem i ett jazzband. Även den kritiska skildringen av 
musikens roll i samhället i Die Blechtrommel kan ha bidragit till den något 
förhastade slutsatsen att musik inte skulle spela någon roll i Grass annars 
så påtagligt sinnliga värld.3 Vidare är Grass förhållande till musiken en 
grundläggande annan än t ex Thomas Manns. när Mann uttryckligen lik-
nar sina romaner vid partiturer och hänvisar till sonatformen inrättar han 
sig i den västerländska konstmusikens tradition.4 Günter Grass däremot, 
är präglad av jazzen och av dansen, hans musikaliska intresse går tyd-
ligt utöver den klassiska traditionens instrumentalmusik.5 Även efter att 
Grass slutade spela tvättbräda i ett jazzband i Düsseldorf har han fortsatt 
att samarbeta med musiker; han har skrivit balett- och operalibretton och 
samarbetat kring tonsättningar av hans texter, men framför allt läser han 
upp sina texter tillsammans med musik. Det är en del av hans verk som 
knappast har beaktats i forskningen innan Anselm Weyer sammanställde 
 
 
 

1 Denna artikel är en svensk sammanfattning av Beate Schirrmacher (2012), Musik 
in der Prosa von Günter Grass. Intermediale Bezüge – Transmediale Perspektiven. Stock-
holm.

2 Volker neuhaus (1997), Schreiben gegen die verstreichende Zeit. Zu Leben und Werk von 
Günter Grass. München, s. 49 och 144.

3 Frank Richter (1977), Die zerschlagene Wirklichkeit. Überlegungen zur Form der Danzig-
Trilogie von Günter Grass. Bonn, s. 79.  

4 hans Rudolf Vaget (2006), Seelenzauber. Thomas Mann und die Musik. Frankfurt/Main, 
s. 21–47.

5 Joachim Ernst Behrendt (1959) „nachwort“ i horst Geldmacher, Günter Grass 
und herman Wilson (hg.), O Susanna. Ein Jazzbilderbuch. Köln, n.p.
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Grass konkreta arbete med musik.6 Utifrån detta pekar Weyer även på ett 
strukturellt inflytande av musik i Grass författarskap.7

Det finns mycket säregna drag i Günter Grass prosa som ofta kritiseras, 
i synnerhet inom litteraturkritiken, som otydlig struktur och osamman-
hängande handling. De pekar på irriterande element som försvårar den 
omedelbara förståelsen. Vissa forskare försöker få grepp om dessa typiska 
drag i Grass prosa med hjälp av musikaliska metaforer, när de beskriver 
berättarstrukturen som ”sonat”, ”polyfoni” och ”fuga”,8 som t ex noel 
Thomas i hans interpretation av örtlich betäubt (1969, Lokalbedövning): 

If Johann Sebastian Bach’s music may be referred to as ‘poly-
phonic’, then Grass’s work may be described as ‘polythe-
matic’. […] Various elements – themes, images and strands 
represented by characters and actions – are interwoven – 
polyphonically – to form a satisfying and stimulating whole.9

Samtidigt har det bortom metaforiska liknelser skrivits påfallande få 
övergripande studier om strukturen i Grass berättande.10 Det kan bero på 
att Grass har en i grunden gränsöverskridande, intermedial, inställning 
i hela sitt skapande. Det finns få författare där intermedialt tänkande är 
så grundläggande för hela deras verk som det är för Günter Grass. han 
är mest känd som författare, men han är utbildad bildkonstnär, han ser 
sig själv som en tecknare och skrivare, som inte behöver byta bläck när 
han växlar mellan uttrycksformerna.11 han byter mellan ord och bild när 
han testar de språkliga metaforernas hållbarhet i bild och tvärtom.12 Men 
först i samband med intermediala teoriers framväxt har forskningen bör-
jat kunna få ett analytiskt grepp om förhållandet mellan text och bild i  
 
 
 
6 Anselm Weyer (2007), Günter Grass und die Musik. Frankfurt/Main.
7 För tidigare hänvisningar se Klaus-Jürgen Roehm (1992), Polyphonie  und Improvi-

sation. Zur offenen Form in Günter Grasc Rättin. Frankfurt/Main; Mary A. Cicora 
(1993), “Music, Myth and Metaphysics: Wagner Reception in Günter Grass’ 
Hundejahre” German Studies Review XVI:1, s. 49–60.

8 hanspeter Brode (1978), „Von Danzig zur Bundesrepublik. Grass’ Bücher ‚örtlich 
betäubt‘ und ‚Aus dem Tagebuch einer Schnecke’”, i Text + Kritik 5. upp., s. 84; 
Roehm (1992), s. 1.  

9 noel Thomas (1982), The Narrative Works of Günter Grass. A Critical Interpretation. 
Amsterdam, s. 170.

10 Thomas Angenendt (1995) „Wenn Wörter Schatten werfen“: Untersuchungen zum 
Prosastil von Günter Grass. Frankfurt/Main, s. 15. 

11 Org.: ”Ein schreibender Zeichner ist jemand, der die Tinte nicht wechselt.” 
Günter Grass: „Bin ich nun Schreiber oder Zeichner?”, i Günter Grass. Essays und 
Reden II. 1970 –1979. hg. von Daniela hermes. Göttingen 1997, s. 500.

12 Ibid., 498–500.
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hans skapande.13 Grass verk präglas av gränsöverskrivande, inte endast 
mellan ord och bild utan även mellan skrift och klang, mellan konst och 
politik, det finns ett överskridande av geografiska och temporala gränser. 
Grass författarskap har växt fram i ett tätt samarbete med icke-litterära 
sysselsättningar och arbetstekniker. Därför kan ett intermedialt perspek-
tiv bidra med teorier och redskap för att bättre förstå icke-litterära in-
flytanden på Grass författarskap. Ett sådant exempel är musiken. Detta 
leder till att det finns strukturer i hans prosa som verkar främmande eller 
ovanliga i litteraturen. En del av dessa förefaller oss däremot naturliga 
och bekanta inom musikaliska sammanhang. Följer man de intermediala 
referenserna till musiken i romaner som Die Blechtrommel, Ein weites Feld 
(1995, En invecklad historia) och Im Krebsgang (2002, Krabbans gång) öppnas 
ett nytt perspektiv på Grass författarskap som kan främja dess förståelse, 
även utöver enbart musikaliska sammanhang.

Intermediala referensernas paradox
Günter Grass är långt ifrån ensam om att använda musik som ett slags 
konstruktionshjälp. Under 1800-talet började musik bli en estetisk före-
bild för andra konstarter. Inom litteraturen användes musik under ro-
mantiken som ett språk bortom orden, inom modernismen sågs musik 
som en alternativ struktur till lineärt kausalt berättande. Vad som verkar 
vara inspirerande för författarna har dock tett sig problematiskt inom 
litteraturforskningen. Svårigheter att försöka analysera det specifikt mu-
sikaliska i texten är återkommande. Musikaliska former som åberopas i 
tolkningen får sällan ett tydligt stöd i texten. Frågeställningar om kontra-
punkten i Aldous huxleys Point Counter Point (1928), om fugans betydelse 
för Joyces sirenkapitel i Ulysses eller för sonatformen i Thomas Manns 
Tonio Kröger (1903) har gett upphov till mycket forskning, där det dock 
varit svårt att komma fram till övertygande svar. Försöken att överföra 
strukturer från musik för att tolka den litterära texten hamnar ofta i en 
återvändsgränd. Samtidigt pekar text tydligt utanför sig själv när den an-
vänder sig av intermediala referenser (så kallar Irina Rajewsky explicita 
eller implicita hänvisningar till andra mediers betydelse).14 En titel som 
Paul Celans ”Todesfuge” (1948) implicerar att dikten på något plan ska tol-
kas som en fuga, Strindbergs Spöksonaten (1907) att den ska uppfattas som 
en sonat. Men i ingetdera fallen lyckas man identifiera en tydlig struktur 
som liknar en fuga eller en sonatform.15 Den gränsöverskridning som den 
intermediala referensen påstår ska finnas verkar inte existera i texten. 
 

13 Katja Standfuß (2008): Gegenständlichkeit. Zur „neuen, alle meine Möglichkeiten ver-
sammelnden Form“. Die Text-Bild-Bände von Günter Grass. Göteborg.

14 Irina O. Rajewsky (2002), Intermedialität. Tübingen, s. 16f.
15 Problemet består även i att litteraturvetare i tolkningen använder sig av abstrak-

tioner som fugans typiska struktur eller sonatformen och inte musikaliskt 
praxis.
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Litteraturen kan inte ”låna” visuell omedelbarhet från konsten, kan aldrig 
bli flerstämmig på samma sätt som en renässansmadrigal. Även med sina 
intermediala referenser till musik är texten inte musik utan fortfarande 
just text. Varje medium, så betonar Irina Rajewsky, har endast sina egna 
mediala uttryck.16 Det här är en paradox som intermedialitetsforskningen 
länge har kretsat kring. Men om gränsöverskridningen inte verkar vara 
möjlig, varför finns det en upplevelse av främmande struktur i texten? 
Texten hävdar ett gränsöverskridande som det är svårt att sätta fingret 
på. För att komma ifrån denna paradox hävdar jag att det är viktigt att 
byta perspektiv. Länge har man främst fokuserat på skillnaderna mellan 
olika medier, och har försökt bevisa en intermedial påverkan genom att 
förklara hur en text med intermediala referenser till musik skiljer sig från 
andra texter. Istället för att i texten söka för litteraturen främmande ele-
ment, kommer jag i det följande att använda ett transmedialt perspektiv. 
Inte fråga vad som skiljer texten från andra texter, utan vad texten har 
gemensamt med musik.

Från att ursprungligen ha uppfattats som ett angränsande fält av mar-
ginell betydelse för intermedialitet,17 har transmedialiteten – dvs med-
ieövergripande frågor – alltmer kommit i intermedialitetsforskningens 
fokus. Ett av skälen är det som W. J. T. Mitchells påpekar: ”all media are 
mixed media”18, vilket kräver att hänsyn tas till fenomen som många 
eller rentav alla medier delar. Lars Elleström identifierar en gemensam 
– transmedial – modal grund för alla medier: Det innebär att det kan 
variera vilket tekniskt medium som används (bok, dator, kropp, ljudvå-
gor), vilka sinnen som tilltalas (auditiva, visuella, taktila), vilket semiotiskt 
system som används eller skapas (ikoniskt, indexikaliskt, symboliskt) och 
hur ett medium förhåller sig till tid och rum, men alla medier delar dessa 
gemensamma modaliteter, och det är grunden av gemensamma egenska-
per som möjliggör intermedial växelverkan. Intermedialitet, säger Elle-
ström, är således ett överbryggande av mediala skillnader med hjälp av 
transmediala gemensamheter.19 Den gemensamma modala grunden ger 
också upphov till återkommande, mer komplexa fenomen som spelar en 
roll i många medier och därför ska betraktas som transmediala. Rytm,20 

16 Rajewsky (2002), s. 25 och 39f.
17 Rajewsky (2002), s. 201; Werner Wolf (2002), “Intermediality Revisited: Reflec-

tions on Word and Music Relations in the Context of a General Typology of 
Intermediality”, i Suzanne M. Lodato et al. (eds.), Essays in Honor of Steven Paul Scher 
and on Cultural Identity and the Musical Stage. Amsterdam, s. 26–28.

18 W. J. T. Mitchell (2005), “There Are no Visual Media”, i  Journal of Visual Culture 4, 
s. 260.

19 Lars Elleström, The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial 
Relations” i Lars Elleström, (ed.), Media Borders, Multimodality and Intermediality. 
Basingstoke, s. 12.

20 Sissel Furuseth (utg.) (2005), Kunstens rytmer i tid og rom. Trondheim.
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stämma och röst,21 narrativitet,22 ikonicitet,23 ironi24 och performativi-
tet25 har en medieöverskridande betydelse. Betraktar man intermediala 
referenser utifrån deras transmediala omsättning blir det tydligt att inter-
mediala referenser inte kommer till stånd genom att ”härma” eller ”låna” 
musikaliska uttryck. I stället utgår jag ifrån att den litterära texten betonar 
sin gemensamma bas med t.ex. musik, genom att framhäva transmediala 
egenskaper som litteratur delar med musik – men som främst förknippas 
med musik. Rytm, stämma, performativitet och repetitivitet spelar en roll 
i både litteratur och i musik. Men deras roll framträder som mer central i 
musik än i litteratur. Intryck av främmande strukturer skapas genom att 
vanligtvis obeaktade element i texten framhävs och ställs över dem som 
vi anser vara grundläggande litterära, som t.ex. linearitet och kausalitet. 

Transmediala paralleller till musik i Grass prosa
Grass berättarstil har återkommande förknippats med musikaliska meta-
forer. Om man ser närmare på Grass berättarstil, blir det tydligt att hans 
prosa har en del gemensamt med musik. Det finns många texter och pas-
sager som använder sig av intermediala referenser till musik. För att för-
stå dessa är det viktigt att peka på den grundläggande transmedialiteten 
med musik som finns i Grass berättande och som framhäver drag inom 
språket och texten som vanligtvis ligger i bakgrunden. För det första är 
Grass prosa upprepande. Ord, satser, avsnitt, även hela episoder återkom-
mer. Det förefaller ibland som om Grass inte vill utnyttja språkets många 
möjligheter att undvika repetition. Detta beror inte på för lite bearbet-
ning, som kritiker ibland påstått. Läser man (eller Grass själv) texterna 
högt, avslöjar en del av dessa repetitiva moment sin muntliga rytm. Men 
när mycket upprepas blir även förändringarna tydligare, variationer, in-
versioner, kontraster. Den omvända repetitionen, inversionen, ser Weyer 
som en grundläggande struktur, vilken skapar en mening genom upprep-
ning och variation.26

när händelser berättas om igen blir de även mer presenta. Överlag 
strävar Grass efter närvaro av det som berättas i nutiden, ett slags ”sam-

21 Doris Kolesch und Sybille Krämer (2006), „Stimmen im Konzert der Disziplinen.“ 
i Doris Kolesch und Sybille Krämer (hg.), Stimme. Frankfurt/Main, 7–15.

22 Ansgar nünning und Vera nünning (hg.) (2002), Erzähltheorie transgenerisch, 
intermedial, interdisziplinär. Trier, s. 301. 

23 Max nänny and Olga Fischer (eds.) (1999), Form Miming Meaning. Iconicity in 
Language and Literature. Amsterdam, 1999. 

24 Lars Elleström (2002): Divine Madness. On Interpreting Literature, Music, and the Visual 
Arts Ironically. Lewisburg.

25 Sybille Krämer (2004), „Was haben ‚Performativität‘ und ‚Medialität‘ miteinan-
der zu tun? Plädoyer für eine in der ‚Aisthetisierung‘ gründende Konzeption 
des Performativen”, i Sibylle Krämer (hg.), Performativität und Medialität. München, 
s. 11–32.

26 Weyer (2007), s. 44. 
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tid” av olika tidsplan. han kallar det själv för Vergegenkunft, ett ord sam-
mandraget av de tyska Vergangenheit (dåtid), Gegenwart (nutid) och Zukunft 
(framtid). Det ska vara en samtid där det förflutna och det kommande 
möts i nutiden, men fortfarande är utskiljbara. Vergegenkunft är Grass svar 
på Theodor W. Adornos kategoriska uttalande om det barbariska i att skri-
va en dikt efter Auschwitz.27 Grass har tolkat Adorno som att det inte ska 
finnas något skrivande efter Auschwitz, alltså inget förhållningssätt där 
förintelsen uppfattas som något som hände en gång för länge sedan.28 Det 
förflutna måste således hållas närvarande i nutiden. Vergegenkunft förkla-
rar därför varför bildskärmar, bandningar, filmprojektioner, videor spelar 
en stor roll i flera av Grass romaner,29 de är ett sätt att hämta det i tid el-
ler rum avlägsna in i berättarens nutid. En annan möjlighet är att sträva 
efter den upplevelse av samklang som finns i musiken. Strävan efter olika 
former av samtidighet är ett viktigt skäl till att många författare använder 
sig av intermediala referenser till musik.

Ett annat drag som har förbryllat forskarna länge är Grass förkärlek 
för det konkreta och handfasta. hans Gegenständlichkeit är en konkretism 
som hänger ihop med intermedialt inflytande från bildkonsten.30 Som 
konstnär har Grass ett konkret material (som lera, färg, bläck), som för-
fattare är hans material ord, som inte har samma materialitet. Samtidigt 
verkar alla begrepp få ett eget liv hos Grass, de är inte de symboliska och 
arbiträra tecken vi är vana vid. Gegenständlichkeit hänger ihop med hans 
sätt att tänka i bilder, Grass skapar bilder även i ord. Det betyder också 
att det inte går att enkelt sammanfatta handlingen i en roman, utan att 
ta hänsyn till hur den berättas. Därför blir hans språk performativt, det 
iscensätter sin egen innebörd. Språkets poäng är vanligtvis just det tvåde-
lade tecknets arbitraritet. Endast mycket sällan, oftast i ritualer, är ordens 
utformning avgörande för innehållet. Grass däremot strävar efter att det 
han har att säga även ska spegla sig i det sätt som han säger det på. Det 
han vill få sagt ska inte sägas i texten, utan gestaltas genom texten. han 
argumenterar inte, han iscensätter det han kritiserar. 

Grass prosa är präglad av repetition och kontrast, den strävar efter 
samtidighet och performativitet. Det är drag som i litteraturen eller i en 
text verkar ovanliga, i alla fall underordnade, det lineära berättandet, 
 

27 Org.: “ein Gedicht nach Auschwitz zu schreiben ist barbarisch”. Theodor W. 
Adorno (1977), „Kulturkritik und Gesellschaft”, i Theodor W. Adorno. Gesammelte 
Schriften in 20 Bänden. Band 10/1, hrg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt/Main, s. 30.

28 Edgar Platen (2001), Perspektiven literarischer Ethik: Erinnern und Erfinden in der 
Literatur der Bundesrepublik. Tübingen, s. 63f.

29 T.ex.  i örtlich betäubt (1969, Lokalbedövning); Die Rättin (1986, Råttinnan), Unkenrufe 
(1992, Klockgrodans varningsrop), Im Krebsgang (2002, Krabbans gang), Die Box (2008, 
Lådan).

30 För Gegenständlichkeit i kontext av text-bild-intermedialitet se Standfuß (2008), 
s. 35–66.
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handlingen och narrationens framhävande av singulära element. Samti-
digt är repetition, samtidighet och kontrast inte helt främmande för lit-
teratur, text och språk. Även språk och fiktion bygger på upprepning. 
Även samtidighet finns i språket, i ambivalens som polysemi, i texten en 
bakhtinsk polyfoni av olika röster. Författaren kan även skapa en virtuell 
samtidighet i läsaren och språket har performativa element. Men repeti-
tion och kontrast, simultanitet och performativitet är i språk och littera-
tur (om än grundläggande) inte lika framträdande som i musik. Repetition 
och kontrast framträder tydligt inom musik i tema, refränger, i rytm, i 
grundformen ABA. I musik finns klara strukturer och regler för hur sam-
tidighet kan gestaltas, i harmoni, polyfoni eller i dodekafoni. Även om 
man inte längre kan påstå att musik är en syntax utan innehåll,31 så är 
musikalisk mening nära förknippad med dess form, dess innehåll kan 
svårligen beskrivas utan att hänsyn tas till formen. Varje text har ett mått 
av upprepning, simultanitet och performativitet. Men i texter med inter-
mediala referenser till musik verkar prioriteringen omvänt.  Textens hu-
vudkännetecken – att den berättar en lineär handling, att det finns ett 
logiskt sammanhang mellan början och slut – hamnar i bakgrunden. En 
text med intermediala referenser till musik kan inte främst tolkas genom 
att interpretera handlingen, en avgörande del av dess mening ligger i re-
petitiva mönster, i en upplevelse av simultanitet och flerstämmighet. För 
att förstå innehållet måste man ta hänsyn till formen, dess performativa 
sida är mycket större än vanligtvis. I centrum står det som man oftast inte 
lägger märke till i en text: det är som när man vänder en kappa ut och in 
så att fodret syns. Genom att framhäva sina transmediala gemensamheter 
med musik blir texten främmande, den ger ett musikaliskt intryck – utan 
att för den skull sluta vara berättande text.

I det följande kommer jag att visa hur det i Die Blechtrommel, Im Kreb-
sgang och Ein weites Feld finns ett samspel med tydliga intermediala re-
ferenser till musik och en ökad transmedial gemensamhet med musik.  
I texterna och passagerna som jag diskuterar är repetitivitet och kon-
trast, simultanitet och performativitet avgörande för att nå fram till en 
meningsfull interpretation. En del av dem har hittills ofta förbigåtts eller 
kritiserats såsom varande ologiska eller osammanhängande, ett intryck 
som många texter med intermediala referenser till musik ger, när man 
försöker förstå dem utifrån handlingen. 

Trummans roll i Die Blechtrommel
Blecktrumman i Grass roman har tolkats som symbol för militarism, som 
barnleksak, som symbol för skrivandet, men Weyer var först med att på-
peka att trumman faktiskt är ett musikinstrument, ett rytmiskt instru-
ment.32 Och trumman bestämmer rytmen i hans berättande. när Oskar  
 
31 Lawrence Kramer (2011), Interpreting Music. Berkeley.
32 Weyer (2007), s. 22f.
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Matzerath berättar sitt liv, inlåst på en psykiatrisk avdelning, har han ett 
förflutet som trummare i ett jazzband och en framgångsrik solokarriär 
bakom sig. han måste alltid trumma sin barndoms rytmer för att minnas 
innan han kan skriva ner vad trumrytmerna beskrivit. han beskriver för-
hållandet enligt följande:

hätte ich nicht meine Trommel, der bei geschicktem und 
geduldigem Gebrauch alles einfällt, was an nebensächlich-
keiten nötig ist, um die hauptsache aufs Papier bringen zu 
können, und hätte ich nicht die Erlaubnis der Anstalt, drei 
bis vier Stunden täglich mein Blech sprechen zu lassen, 
wäre ich ein armer Mensch ohne nachweisliche Großeltern. 
(Bt 23)33

Trummandet är själva förutsättningen för skrivandet, man skulle kunna gå 
så långt som Volker neuhaus antyder: att romanen i sin helhet, berättad av 
Oskar, kan uppfattas som verbaliseringen av hans musikaliska oeuvre, en 
verbal reproduktion, en litterär ekfras34 av de rytmiska musikstycken som 
han komponerat, vilka bär samma titlar som vissa romankapitel. Utöver 
den mer konceptuella intermediala referensen till musik finns det även 
passager där trummandets repetitiva rytm framträder tydligt i texten och 
texten blir ett ikoniskt diagram35 över trumrytmer. I följande passage befin-
ner sig Oskar i en kyrka. Eftersom han ser olika kors överallt funderar han 
vidare på hur många olika kors det finns (även utanför kyrkorummet):

Schön ist das Glevenkreuz, begehrt das Malteserkreuz, 
verboten das hakenkreuz, de Gaulles Kreuz, das Lothringer 
Kreuz, man nennt das Antoniuskreuz bei Seeschlachten: 
Crossing the T. Am Kettchen das henkelkreuz, häßlich das 
Schächerkreuz, päpstlich des Papstes Kreuz, und jenes 
Russenkreuz nennt man auch Lazaruskreuz. Dann gibt’s 
das Rote Kreuz. Blau ohne Alkohol kreuzt sich das Blaue  
 

33 ”Om jag inte hade min trumma som med skicklig och tålig behandling fram-
bringar alla de detaljer som behövs för att kunna sätta det huvudsakliga på 
papper, och om jag inte hade anstaltens tillstånd att låta denna trumma ljuda 
tre eller fyra timmar dagligen skulle jag vara en vanlig stackare med oidentifie-
rade morföräldrar.” (Btsv 14) 

34 Claus Clüver definierar ekfras som “all verbal representations of […] text com-
posed in a non-verbal sign system”. Claus Clüver (1997), “Ekphrasis Reconside-
red. On Verbal Representations of non-Verbal Texts”, i Lagerroth, Britta et al 
(eds.), Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media. Amsterdam, 
s. 26.

35 Ett diagram är i semiotiken en ikon som uttrycker inte en likhet i form utan en 
likhet i tecknens relation till varandra. Max nänny (2002), ”Ikonicitet”, i hans 
Lund (utg.), Intermedialitet, Lund, s. 137.  
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Kreuz. Gelbkreuz vergiftet dich, Kreuzer versenken sich, 
Kreuzzug bekehrte mich, Kreuzspinnen fressen sich, auf 
Kreuzungen kreuzt ich dich, kreuz und quer, Kreuzverhör, 
Kreuzworträtsel sagt, löse mich. […]. (Bt 178f)36

Läser man passagen högt på tyska framträder tydligt den återkommande, 
endast lätt varierade rytmen skapad genom lexikalisk och syntaktisk re-
petition. handlingen förefaller att träda i bakgrunden, passagen verkar 
mer som en lek med ord, ett encyklopediskt uppräknande. Men i pas-
sagen uppstår mening genom repetition och kontrast, därmed skapas ett 
tätare samband mellan form och innehåll, en ökad performativitet. De 
flesta av de uppräknade korsen har en koppling till det militära,37 det 
framhäver en våldsam association även hos de andra uppräknade korsen. 
Detta är en aspekt som alltid finns i korset, ursprungligen ett tortyrred-
skap som idealiserats inom kristendomen. Genom dessa otaliga exempel 
får korset självt avslöja sitt förträngda, dubbla budskap. Grass kritik, att 
kyrkan till stor del stödde nazisterna och inte gjorde motstånd, framförs 
här inte med argument, utan genom repetition och performativitet. 

Att Oskars trumma i flera passager har makten att frammana det som 
trummas är ett helt annat sätt att framhäva performativitet. när Oskar 
trummar en charleston som kallas för Jimmy the Tiger så dyker en tiger 
och djungel upp i texten (Bt 154), när han trummar den polska national-
hymnen dyker det polska kavalleriet upp och ingriper i handlingen (Bt 
760). Starkast betonat blir dock performativiteten när Oskar efter kriget 
gör solokarriär som trummare. hans rytmer får inte folk att minnas sin 
barndom utan publiken blir som barn, infantila. han visar således för pu-
bliken som helst vill glömma det förflutna och kriget att det fortfarande 
är lika lätt att manipulera som under nazismen, han återuppför det han 
kritiserar.38 Genom att musikaliska uppföranden skildras, att de tillskrivs 
en stor performativ genomslagskraft, betonas även textens performativa 
sida som framhäver en iscensättning av det kritiserade.

36 “Spjutkorset är vackert, Malteserkorset eftertraktat, hakkorset förbjudet. Så 
finns det de-Gaulle-Korset, Lothringenkorset, Antoniuskorset som man åberopar 
vid sjöslag; vidare crossing the T, halsbandkorset, det fula gaffelkorset, det 
papistiska påvekorset och det ryska korset, även kallat Lasaruskorset. Röda 
korset. Berusad utan alkohol korsar sig det blå korset. Stridsgaskors förgiftar 
dig, kryssare sänker varandra, korståg omvänder mig, korsspindlar förtär sig, 
vid vägkors korsar vi varandras väg, korsord löser vi, korsförhör underkastas 
vi, vändkors passerar vi […].” (Btsv 113) 

37 Spjutkorset kallas Glevenkreuz pga sin likhet med stångvapnet glav, malteserkor-
set har sina rötter i korstågstiden, hakkors och De-Gaulle-korset förknippas med 
Andra Världskriget, Crossing the T (Antoniuskorset) är en sjöslagsformation, 
stridsgaskorset (Gelbkreuz) förknippas med Första Världskrigets gaskrig, etc.

38 Platen, Edgar (2001), Perspektiven Literarischer Ethik: Erinnern und Erfinden in der 
Literatur der Bundesrepublik. Tübingen, s. 229f.
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Ett kapitel för en ”vrålande” orkester 
Men musikens betydelse för Die Blechtrommel framträder inte endast i 
trummans mycket performativa betydelse och framträdande rytmiska 
passager. I kapitlet ”Glaube hoffnung Liebe” (Bt 253–264; ”Tro, hopp och 
kärlek” Btsv 160–168) framträder musikalisk intermedialitet särskilt tyd-
ligt. Kapitlet handlar om den s k ”kristallnatten”, när nazisterna plundrar 
och förstör judiska affärer och synagoger. Oskars judiska leksakshandlare 
tar livet av sig den natten. Oskar tycker sig behöva en ”vrålande” orkester 
(Bt 252, Btsv 159) för att skildra vad som händer. Grass själv liknar kapit-
lets struktur vid ett rondo.39 Att tänka sig rondomusik i bakgrunden till 
denna berättelse om död och våld, blir en medveten och sarkastisk kon-
trast – liknande som i Barry Lewinsons film Good morning Vietnam (1987) 
där Louis Armstrongs ”What a wonderful world” hörs till krigsbilder. Jag 
vill dock inte stanna där utan se Oskars uttryckliga längtan efter en orkes-
ter som en intermedial evokation40, som en ledtråd, en hänvisning till att 
uppmärksamma de transmediala nivåer som texten delar med musik. Det 
framgår tydligt att intermediala referenser till musik spelar roll i kapitlet 
”Glaube hoffnung Liebe”, frågan är hur den musikaliska intermedialite-
ten låter sig beskrivas. Istället för att försöka utkristallisera ett rondo el-
ler någon annan musikform, kommer jag att koncentrera mig på textens 
faktiska struktur och diskutera på vilket sätt transmediala paralleller till 
musik framhävs. I sin helhet blir kapitlet och dess musikaliska interme-
dialitet först förståligt om man letar efter litterära gemensamheter med 
musik och inte efter musikaliska former i textform. Det är mindre viktigt 
att diskutera när och var det skulle kunna finnas motsvarigheter till ett 
musikaliskt tema. Istället är det viktigt att fråga: hur blir texten menings-
full genom att tolka dess repetitiva strukturer, genom att ta hänsyn till 
dess framtoning av simultanitet och performativitet. 

I kapitlet ”Glaube hoffnung Liebe” är upprepningen iögonfallande. 
nästan alla avsnitt börjar med ”Es war einmal” (”Det var en gång”). Frasen 
används 24 gånger, det skapar en tydlig syntaktisk repetition. Vid sidan 
av denna lexikaliska och syntaktiska repetitionsform finns även en nar-
rativ repetition: olika handlingsmoment berättas i olika variationer. Åter-
komsten av ”Det var en gång” i början av varje nytt stycke i kombination 
med narrativ repetition har lett till att frasen tidigare har tolkats som en 
motsvarighet till ett musikaliskt tema.41 Även om ”Det var en gång” be-
finner sig i den position där man förväntar sig ett musikaliskt tema, har 
den dock inte samma funktion. Snarare lyfter den fram upprepningens 
betydelse för kapitlet och pekar på att det finns repetition även på textens 
 
39 Günter Grass och harro Zimmermann (1999), Vom Abenteuer der Aufklärung. 

Werkstattgespräche. Göttingen, s. 176. 
40 Rajewsky (2002), s. 91–94.
41 Irmela Schneider (1975), Kritische Rezeption. Die Blechtrommel als Modell. Frankfurt/

Main, 107f.
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djupnivå där det litterära temat kan urskiljas. Textens handling bildar på 
djupnivå ett tema med variationer, där allt som berättas handlar om död 
och begravning. 

I. Död och begravning av Oskars vän herbert
II. Musikern och SA-mannen Meyn slår ihjäl sina katter och begraver 
dem i soptunnan 
III. Den judiske leksakshandlaren Markus begår självmord
IV. Oskar förnekar tro, hopp och kärlek samt kristen tro på återuppstån-
delsen.  
V. Musikern Meyn lever vidare men Markus är död

Kapitlets handling kan sammanfattas som följer: Begravningen av Oskars 
vän herbert får Oskars granne, trumpetspelaren Meyn, att börja supa 
igen (han hade slutat efter sitt inträde i det nazistiska kampförbundet SA).  
I fyllan slår Meyn ihjäl sina katter och begraver dem i soptunnan. Anmäld 
för djurplågeri utesluts han ur SA. Meyn försöker bli antagen igen genom 
att vara extra ivrig under kristallnatten. när Oskar upptäcker sin leksak-
handlares död och möter missionerande kvinnor som bär en banderoll 
med texten ”Glaube hoffnung Liebe” börjar han ”jonglera med dessa ord” 
som mynnar ut i en vild förnekelse av kristendomens dygder samt den 
kristna tron på återuppståndelsen. Musikern Meyn däremot återgår efter 
kriget till sitt förra liv, så står det i kapitlets sista mening som nästan ex-
akt speglar kapitlets första.

Es war einmal ein Musiker, der hieß Meyn und spielte 
wunderschön Trompete. (Bt 253)42

  Es war einmal ein Musiker, der hieß Meyn und wenn er 
nicht gestorben ist, so spielt er wieder wunderschön Trom-
pete. (Bt 264)43

Början och slutet sammanfaller här nästan. Och när Grass liknar struktu-
ren vid ett rondo så framhäver han just strukturen av ABA, som är vanlig 
i musiken, som uppfattas extra tydligt i rondot där A återkommer mel-
lan andra varierande ”verser” i en form som ABACA...A. Den konsekventa 
överlappningen av början och slutet i kapitlet liknar därför ABA-formen 
som skiljer sig så grundläggande från berättandets struktur som berättar 
från A till B till C … till Ö. I traditionellt berättande kan utgångsituationen 
A aldrig återkomma. Efter att Romeo och Julia är döda kan inte hand-
lingen återgå till dagen då de lärde känna varandra. Men det är just detta 
 
42 ”Det var en gång en musiker som hette Meyn och som blåste underbart trumpet.” 

(Btsv 160) 
43 ”Det var en gång en musiker som hette Meyn och om han inte är död så lever 

han ännu och blåser återigen underbart trumpet.” (Btsv 168) 
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som påstås i kapitlets sista mening, man låtsas som om ingenting hade 
hänt. Som om vi har en musiker (A) som råkar ut för en episod som heter 
nazism (B), men som sedan lyckligtvis kan återgå till sitt liv som hederlig, 
försupen cafémusiker (A) som om ingenting hade hänt.

Och det är just det som Grass förebrår samhället i Efterkrigstyskland, 
att nazismen sågs som en avslutad period utan förhistoria och utan konse-
kvenser. Det var efter kriget lätt att skjuta över all skuld på en demonise-
rad hitler som förförde tyskarna. Den repetitiva strukturen som refererar 
till musik används således om igen för att iscensätta det Grass kritiserar. 

Samtidigt är det slående hur kapitlet mer handlar om de olyckliga 
sammanträffanden som drabbar den stackars alkoholiserade Meyn. han 
är den som blir till gärningsman under ”kristallnatten”, den judiske lek-
sakshandlarens död trängs undan av alla de ursäktande omständigheter 
som skulle kunna förklara varför Meyn deltog i pogromerna. Men upprep-
ningsstrukturen placerar Meyns återgång till vardagen i direkt samman-
hang med den judiske leksakshandlarens död. På så sätt förknippas de 
med varandra, Meyn får ett ansvar för detta genom att de inte förknippas 
kausalt utan genom strukturen:

Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus und 
nahm mit sich alles Spielzeug aus dieser Welt.
  Es war einmal ein Musiker, der hieß Meyn, und wenn 
er nicht gestorben ist, lebt er heute noch und spielt wieder 
wunderschön Trompete. (Bt 264)44

Den repetitiva strukturen har så att säga tolkningsföreträde. Den gör 
mycket större intryck. Och ansvaret stannar inte endast hos musikern 
och SA-mannen Meyn, vilket vi strax ska se. 

Vid sidan av rondot kan även ett annat musikstycke förknippas med 
kapitlet. En mycket populär schlager från tidigt 1930-tal hette ”Es war 
einmal ein Musikus”45 som även gjorde succé 1933 i en filmmusikal med 
samma titel, det är nästan ordagrant kapitlets återkommande inledande 
 

44 ”Det var en gång en leksakshandlare som hette Markus som tog med sig alla 
leksaker så han lämnade denna världen. 

 Det var en gång en musiker som hette Meyn och om han inte är död så lever 
han ännu och blåser återigen underbart trumpet.” (Btsv 168) 

45 „Es war einmal ein Musikus, der spielte im Café, / und viele schöne Mädchen 
setzten sich in seine näh’ / Er spielte süß in Dur und Moll / Er spielte einfach 
wundervoll.“ Es war einmal ein Musikus. Die schönsten Schlager und Melodien von Friedrich 
Schwarz in Originalaufnahmen 1928–1933. (CD). R.Vollstädt-Medienvertrieb, o.J. 

 „Det var en gång en musiker, som spela på kafé, /och alla vackra flickor emot 
honom syntes le. / han spelade i dur och moll / och fick applåd från alla håll.” 
”Da capo. Refränger och legender”. Sveriges Radio P 4 Stockholm. http://sverigesradio.
se/sida/artikel.aspx?programid=971&artikel=4333035 09.10.2013. 
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ord (”Es war einmal ein Musiker, der hieß Meyn...”). Det finns flera indicier 
för att Grass medvetet spelar an på denna schlager. Precis som musikern 
i 30tals-schlagern sägs spela ”wundervoll” så sägs Meyn spela ”wunder-
schön”, dvs underbart. Vidare leker Grass med den bokstavliga betydelsen 
av schlager. Som engelskans hit betecknar det tyska ordet Schlager en låt 
vars succé bokstavligt talat är slående. Om nu schlagerns första rad eller 
variationer av den inleder varje avsnitt i kapitlet så får det en effekt som 
om schlagermusik hörs i bakgrunden när nazistiska Schläger slår sönder 
synagogor, affärer, människor. Detta är Grass Gegenständlichkeit, hans för-
kärlek för det konkreta. Det finns ingen död metafor, ingen symbol som 
inte blir undersökt hur den förhåller sig till ordets konkreta betydelse. 
Det finns även ett annat skäl varför denna schlager nämns och det hänger 
ihop med det annars förvirrande avsnittet om tro, hopp och kärlek. På 
morgonen efter kristallnatten ser Oskar förödelsen och han ser en kristen 
missionsgrupp som bär på en banderoll om tro-hopp-kärlek, men ingri-
per inte. Oskar blir provocerad och börjar leka med dessa ord, ”som en 
jonglör med tre flaskor” (Bt 261, Btsv 166). Med hjälp av banderollens 
ord berättar han en märklig julsaga som föregriper krigets händelser, där 
människor inte TROR på jultomten utan på gasmannen. Där egenKÄRLEK 
hjälper genom krigsåren och där till slut endast hOPPET om ett snabbt 
krigsslut återstår. Tro, hopp och kärlek blir gång på gång upprepade i 
detta avsnitt, i fria associationer, i talesätt. Genom extensiv lexikalisk re-
petition uppstår ett hetsigt tempo, avsnittet är fyllt av utrop, präglat av 
muntligt tal. Det är en svårtydd passage. Den har tolkats som ett tecken 
på sönderfall, på sammanbrott, på Oskars traumatisering. Men även om 
avsnittet bryter tidigare repetitiva mönster försvinner inte den musika-
liska intermedialiteten, fastän de repetitiva mönstren blir mer improvise-
rade. Passagen blir på så sätt – om man så vill –  (bleck)trummarens solo: 
rytmiskt, intensivt, upprepande av korta fraser. Grass använder i denna 
passage nästan alla kännetecken som är kännetecknande för s.k. jazzro-
maner.46 Det återkommande schlagercitatet (”Es war einmal ein Musiker/
us...”) tillsammans med den improviserande passagen gör att kapitlets 
struktur har paralleller till den klassiska new Orleans-jazzens form, som 
kan ta en känd låt som chorus och varva det med variationer som alltid 
återgår till chorus. 

I denna passage framhävs även den tredje transmediala parallellen 
som spelar en stor roll i musikalisk intermedialitet: simultanitet, eller 
mångstämmighet. I intermediala sammanhang har det ofta påpekats  
att just polyfoni, den musikaliska flerstämmigheten inte kan realiseras i  
en text. Och det stämmer på så vis att man inte kan höra två meningar  
 
 
46 Emily Petermann (2011), “Jazz novels and the Textualization of Musical Perfor-

mance” Essays on Performance and on Surveying the Field, ed. Walter Bernhart and 
Gerold Gruber. Amsterdam, 2011, s. 209–227.
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samtidigt på samma sätt som man kan höra två självständiga melodier på 
samma gång i polyfonin. Men i så fall glömmer man språkliga möjligheter 
till simultanitet. Svenskan är talande här eftersom man klart kan höra två 
meningar – två innebörder – samtidigt.

I hela den improviserande passagen talar Oskar på ett ytterst tvety-
digt sätt om två saker samtidigt. Å ena sidan pratar han om mat på spisen, 
julnötter och om slaktarens korvrecept, men på ett sätt som även associe-
rar till (spis)gas, (bitter)mandeldoft47 och korv med tvetydiga fyllningar, 
vilket leder tankarna till gaskamrarna och människoslakten i förintelse-
lägren. Maten, kvällsmaten, julmaten och slaktarens korvar, får således 
en ytterst kannibalistisk bismak. I slutet av Oskars improvisation är alla 
som är anslutna till gasnätet, alla som sätter sig och äter kvällsmat och 
handlar hos slaktaren, vare sig de vill eller ej, förknippade med den männis-
koslakt som samtidigt pågår i koncentrationslägren. Återigen är det ingen 
kausal förbindelse som dras, människorna lever sin vardag samtidigt som 
massdödandet pågår. Eftersom Oskar jonglerar med de teologiska dygderna 
tro, hopp och kärlek öppnar sig ytterligare en dimension. Måltiden bör-
jar påminna om nattvarden48 och i denna kontext blir nattvarden inte en 
påminnelse om frälsning genom offerdöden utan genom den vardagliga 
kvällsmåltiden i Tyskland på 1940-talet blir alla som äter korv, nötter och 
mat lagad på gasspisen delaktiga i och ansvariga för förintelsens offers död. 

Detta åstadkoms genom ett samspel av repetitiva mönster, ett fram-
hävande av simultanitet i en mångbottnad semantisk flerstämmighet och 
ambivalens. Oskars improvisation handlar inte längre endast om kristall-
natten utan öppnar ett perspektiv på hela krigstiden, förintelsen och efter-
krigstidens oförmåga att hantera den. Det är det perspektivet som Grass 
strävar efter med Vergegenkunft. Med sin ordagranna och konkreta språkupp-
fattning gestaltar han ett performativt agerande där mening uppstår inte 
främst genom de händelser som berättas utan hur de presenteras. Formen 
har underminerat kausaliteten. Varken musikern Meyn eller den tyska be-
folkningen som äter kvällsmat kan bortförklara sitt ansvar för förintelsen 
genom att hänvisa till förmildrande omständigheter (Meyns alkoholism) 
eller att ingen direkt medverkan har funnits. Textens struktur undermine-
rar kausaliteten. Formen som presenterar detta skapar sammanhang ge-
nom närhet, genom simultanitet byggd på repetition och kontrast. Skälet 
till att just kapitlet om ”kristallnatten” och förintelsen får en musikalisk 
ram är inte strävan efter en estetiserad ram. Skälet är att hänvisningen till  
musik, vars mening uppstår i repetition och kontrast ska uppmärksamma 
 

47 I förintelselägrens gaskamrar användes giftgasen Zyklon B. Den var framställd 
av cyankali som luktar bittermandel.

48 Det är i samband med att Paulus kritiserar korintiernas sätt att hålla nattvarden 
(1 Kor 11) som han kommer in på kärlekens betydelse som sammanfattas som 
följt: ”nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är 
kärleken.“ (1 Kor 13, 13, citerad efter Svenska folkbibeln)
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och framhäva de element i texten som ska förhindra en kausal (och på så 
sätt även alltid latent förklarande, ursäktande) tolkning.  

Den musikaliska intermedialiteten är således inte själva målet utan 
endast redskap för att nå fram till en textstruktur som vänder upp och 
ned på prosans struktur. Därför hittas inte en sammanhängande form 
utan det hittas paralleller på alla plan, det är till och med möjligt att tolka 
som väldigt olika musikgenrer, som rondo eller som jazzstycke. Detta för 
att läsaren inte ska tolka texten som ett musikstycke, utan istället tolka 
texten enligt de lagar vi är bekanta med från musiken. Läsaren ska ge 
tolkningsföreträde för repetitiva mönster, performativa gester och fler-
stämmighet. I fallet med kapitlet ”Glaube hoffnung Liebe” blir det möjligt 
att göra en sammanhängande interpretation av ett kapitel som både ge-
staltar majoritetens beslut att förtränga förintelsen och genom just detta 
göra förträngningen omöjlig. 

Det är ingen tillfällighet att repetitiva strukturer som vi känner igen 
från musiken, hos Grass återkommer i en kontext av död, våld och i syn-
nerhet av förintelsen. Berättandets funktion är att sätta saker och ting i 
en meningsfull kontext, och det är just det som Grass vill förhindra när 
det gäller förintelsen. Det ska inte finnas en tid som har lagt Auschwitz 
och förintelsen bakom sig. Det är därför det förflutna måste hållas när-
varande. En metod kan just vara att skapa en tvåstämmighet, en dubbel 
närvaro av både då- och nutid i hans speciella samtidighet Vergegenkunft. 
Och att tysk vardag genom ordens polysemi kopplas ihop med koncentra-
tionslägrens helvete. 

Variationer över en katastrof: Im Krebsgang
Koppling mellan krig, död och musikalisk struktur återkommer i kort-
romanen Im Krebsgang (2002). Titeln översattes med Krabbans gång med 
tanke på de krabbor (ty. Strandkrebse) som Grass tecknat för omslaget men 
Krebsgang betyder även ”kräftgång” – en beteckning för en negativ till-
bakagång (eftersom kräftan sägs kunna gå baklänges). ”Kräftgång” kallas 
därför även en musikalisk variation i fuga och kanon som spelar temat 
baklänges. Själva novellen handlar dock varken om krabbor eller musik 
utan om en undanträngd fartygskatastrof. när den tyska civilbefolkning-
en i Ostpreussen 1945 flyr undan den ryska armén blir ett flyktingsfartyg, 
Wilhelm Gustloff, torpederat på väg mot väst och sjunker med troligtvis 
10 000 människor ombord. Kortromanen väckte debatt när den kom ut, 
man diskuterade ifall tyskar fick skildras om offer. Samtidigt saknade en 
del kritiker även ett ”episkt grepp”.49 Man förbisåg dock att Im Krebsgang 
med flit har få likheter med t.ex. Blecktrumman, eller med andra kända 
skildringar av fartygskatastrofer som t.ex. hollywoodfilmen Titanic (1997).  
Berättaren Paul Pokriefke skriver snarare en faktafylld rapport om hur 
 
49 helmuth Kiesel (2002), „Am Elend vorbeigeschrieben”, i Die Politische Meinung 

390, 5, s. 85–91.
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nazisten Wilhelm Gustloff 1936 skjuts ihjäl av den judiske studenten Da-
vid Frankfurter, och hur ett kryssningsfartyg uppkallas efter nazistmarty-
ren Gustloff. Paul redogör för dess karriär ända tills det sänks av en rysk 
ubåt 1945. Pauls mor Tulla Pokriefke, en av Gustloffs passagerare, är hög-
gravid. Paul själv blir född i katastrofens ögonblick samtidigt som tusen-
tals andra dör. han avskyr sin mors ältande om Gustloff-katastrofen. Men 
Pauls 17-årige son Konny identifierar sig med familjetraumat, han skapar 
på 1990-talet en internetsida om mannen och fartyget Gustloff, han blir 
nynazist, i chatten kallar han sig till och med för ”Wilhelm” och till slut 
skjuter han en jämngammal pojke, som kallar sig ”David” och utger sig 
för att vara judisk. I fängelset bygger Konny en modell av Gustloff som han 
sedan slår sönder. 

handlingen i Im Krebsgang, särskilt den delen som utspelar sig på 
1990-talet, kritiserades för att vara tillrättalagd. Att Konnys attentat så 
tydligt speglar det ursprungliga attentatet 1936 ansågs som klumpigt och 
icke trovärdigt.50 Och även om berättaren Paul sägs vara journalist, så är 
hans rapport inte så stringent som man skulle ha kunnat önska sig, den 
verkar snarare gå i flera cirklar. Fartygets undergång upprepas så många 
gånger att man verkligen får intryck av ett ständigt, evigt sjunkande far-
tyg, ”ein ewigsinkendes Schiff” (IK 44, IKsv 50). nyckeln för tolkningen 
ligger dock redan i titeln: Im Krebsgang. Kräftgången i musiken förknip-
pas främst med fuga eller en kanon. Både fuga och kanon utmärker sig 
genom att ett och samma tema vandrar genom olika stämmor. I en kanon 
spelar eller sjunger alla stämmor samma melodi i en viss tidsintervall. 
Dess kännetecken är just den ständiga repetitionen av ett tema. I en fuga 
börjar stämmorna en efter en med temat, de andra spelar självständiga 
motstämmor, s.k. kontrapunkter. Fuga kommer från latinska fugare, att 
fly. I titelns intermediala referenser till musik tematiseras således redan 
flykten och en fara för upprepning som kortromanens tema. Det finns 
dock ingen genomgående struktur som skulle påminna om en fuga, ingen 
kanon som kan följa handlingen från början till slut. För att inte pressa 
in texten i en musikalisk förebild som endast bitvis stämmer överens, är 
det bäst att först utgå från texten. Vilka gemensamheter har texten med 
fuga och kanon? Jag kommer att visa hur texten framhäver upprepning, 
flerstämmighet och samtidighet. Som i kapitlet ”Glaube hoffnung Liebe” 
finns det i Im Krebsgang en även för Grass prosa iögonfallande hög grad 
av repetition, samtidigt betonar den simultanitet och även performativa 
komponenter – om än på ett helt annat sätt än i kapitlet från Blecktrumman. 

Liksom i kapitlet ”Glaube hoffnung Liebe” är berättandet i Im Krebsgang 
repetitivt: Paul berättar om attentatet i Davos och båten Wilhelm Gustloffs 
slutliga sjunkande om och om igen. I motsats till det som Genette kallar  
för iterativ, som innebär att en gång berätta vad som har hänt många 

50 Dirk Knipphals (2002), „Schiffskatastrophen und andere Untergänge“, die tages-
zeitung, 20.02.2002, s. 15
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gånger,51 används i Im Krebsgang ett slags repetitiv: Paul berättar åtskilliga 
gånger vad som har hänt en gång.52 Även Tulla, som upplevde katastro-
fen, ältar fartygets undergång på ett traumatiskt sätt. Paul kombinerar sitt 
eget repetitiva berättande iterativt med Tullas återkommande fraser som 
alltid ingår i hennes berättelse. hennes inledande konstaterande „War 
aijentlich ain scheenes Schiff“ (IK 57, 73, 206, ”en fin båt var det allt”, 
IKsv 65, 83, 235) och andra fraser räcker sedan för att i texten frammana 
hela katastrofförloppet. Även i Im Krebsgang finns på textens djupnivå ett 
tema med variationer, ett tema som skulle kunna kallas för: ”a dödar b” 
och som vandrar genom olika berättelsesträngar. Repetitiviteten stärks 
genom att det finns ännu fler attentat, undergångar, offer och gärnings-
män. Men de viktigaste variationerna är följande:

A DÖDAR B

1936 David Frankfurter SKJUTER Wilhelm Gustloff

1945 Rysk u-båt TORPEDERAR Wilhelm Gustloff

1945 Tulla Pokriefke FÖDER Paul Pokriefke

199x Konny/”Wilhelm” SKJUTER Wolfgang/”David”

1999 Konny SLÅR SÖnDER Gustloff-Modell

Ill.1.

Även Pauls födelse är alltså en del av den destruktiva upprepningsstruktu-
ren, det är en inversion, som vänder temat i sin motsats. Inte bara inver-
sionen utan även andra variationer påminner om former som är vanliga 
i kontrapunktisk variationsteknik: Torpederingen förhåller sig gentemot 
attentatet i Davos som en augmentation (förstoring), när Konny slår sön-
der modell-fartyget är det en diminution (förminskning) av förloppet. när 
Konny identifierar sig med Wilhelm (Gustloff ) och skjuter den jämnårige 
Wolfgang som utger sig för att heta ”David” vänds temat ytterligare en 
gång: handlingens riktning blir omvänd. Det skulle kunna uppfattas som 
en kräftgång. 

Titeln och dess musikaliska intermedialitet blir alltså som en finger-
visning om att repetitiva mönster är viktigare än kausala. Återigen domi-
nerar repetitiva mönster på flera av berättelsens nivåer. Genom det blir 
den kausala berättelselinjen urholkad: Romanens händelser hänger ihop 
som variationer genom repetition och kontrast. handlingen följer inte 
logiken eller kausalkedjor som vi är vana vid (först hände a och därför b 
och därför c) utan bildar ett mönster där vi förstår många olika perspektiv 
samtidigt, som i ett polyfont musikstycke, och där man i texten bara kan 
upptäcka fler och fler variationer på alla textens nivåer. 

51 Gérard Genette (1998), Die Erzählung, München, s. 81–114.
52 Attentatet i Davos skildras inte mindre än sex gånger, Gustloffs begravning tre 

gånger och fartygets karriär och undergång tre gånger.
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Kontrapunkt och kräftgång
Mer än i ”Glaube hoffnung Liebe” betonas dock samtidigheten av olika 
förlopp. Paul hoppar mellan dessa olika strängar och framhäver vad som 
hände andra personer samtidigt. Den sidledes kräftgång som utmärker 
strandkrabborna tolkar han som en frihet att tvärs genom tiden skapa 
förbindelser och samband.

Aber noch weiß ich nicht, ob, wie gelernt, erst das eine, 
dann das andere und danach dieser oder jener Lebenslauf 
abgespult werden soll oder ob ich der Zeit schrägläufig in 
die Quere kommen muß, etwa nach Art der Krebse, die den 
Rückwärtsgang seitlich ausscherend vortäuschen, doch 
ziemlich schnell vorankommen. (IK 8)53 

Ibland samlar Paul alla strängar i ett avsnitt, för att antingen betona hän-
delsernas samtidighet eller deras uttryck av variation. Även om händelsen 
”a dödar b” sker på olika tidspunkter så får man genom dessa jämförelser 
och betoningar intrycket att alla strängar som upprepar ”a dödar b” är 
närvarande från början. Paul skapar på så sätt en närvaro av olika strängar 
vars samtidighet kan tolkas som en samtidig flerstämmighet. Utöver det 
är texten även präglad av en annan flerstämmighet, den bakhtinska po-
lyfonin, den grundläggande litterära flerstämmigheten. Paul citerar och 
återger andras tal och källor, så att det hela tiden är fler berättarröster än 
hans egen som är närvarande. Paul är dessutom en berättare som försö-
ker använda sig av olika jargonger, framför allt undslipper han sig höger-
radikal, eller rentav nazistisk, jargong. Paul bedyrar avsky inför Konnys 
nynazistiska språk, samtidigt slinker det på andra ställen ur honom själv 
nazistiskt språkbruk av mycket tvivelaktig karaktär. Det väcker obehag 
hos läsaren när Paul utan förbehåll pratar om ”juden Frankfurter”54 el-
ler om ”der Führer”, och visar att Paul – som alla opålitliga berättare hos 
Grass – ska ifrågasättas.55 

 
 
53 ”Men fortfarande vet jag inte om jag ska ta ’det första först och det senare före 

lite senare’, som jag har lärt mig att man bör göra, och om jag därefter ska nysta 
upp det eller det levnadsloppet, eller om jag snarare bör korsa tidens ström 
sidledes, ungefär som vissa kräftdjur, som låtsas gå bakåt medan de i själva 
verkat tar rejäla kliv i sidled och på så vis tar sig fram ganska snabbt.” (IKsv 9)

54 Att sätta ordet ”juden” eller ”judinna” före efternamnet (istället för ”herr” eller 
”fru”) var det under nS-tiden föreskrivna tilltalssätt för personer som enligt de 
rassistiska raslagen betraktades som judar. Cornelia Schmitz-Berning (1998), 
Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin, s. 328.

55 Beate Schirrmacher (2008), „Die Unzuverlässigkeit des schuldigen Erzählers. 
Erzählerfiguren bei Günter Grass, ihr Verhältnis zur Schuld und das häuten 
einer Zwiebel,“ i Marion Gymnich et al. (eds.), Points of Arrival: Travels in Time, 
Space, and Self. Tübingen, s. 119–128.
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 Flerstämmigheten i Pauls rapport pekar slutligen även mot ytterli-
gare ett mer övergripande tvåstämmigt förlopp. I Im Krebsgang finns två 
berättelser om Gustloffs undergång: Pauls rapport och Konnys nynazistiska 
internetsida. Dessa båda texter är inte bara varandras motsatser utan sam-
tidigt också en reaktion på varandra, varandras ursprung och varandras 
svar. Paul använder å ena sidan internetsidan som källa när han skriver 
sin familjs historia, å andra sidan stödjer Konny sin internetsida bland 
annat på familjehistorien, det är hans fars vägran att ta itu med historien 
som driver honom till att publicera den. Rapporten och den nynazistiska 
hemsidan är en antites med ett inbördes beroende. Relationen av två mot-
satser som bygger på varandra liknar i diagrammatisk ikonicitet en kon-
trapunkt. Att komponera i kontrapunkt innebär i musiken en komplex 
flerstämmighet. En andra stämma bildar en motstämma till första stäm-
man. Den bildas not mot not (lat punctus contra puctum) som en motstäm-
ma, men ska ändå kunna klinga samtidigt. Inom litteraturen och i språket 
finns ingen bra beteckning för dessa till synes mest motsatta företeelser 
som är beroende av varandra. närmast kommer det barocka ”concetto”, 
engl. conceits, vars kännetecken är motsatta idéer som kombineras på så 
sätt att det framträder en överraskande korrespondens på högre nivå.56 

Om språkliga antiteser snarast uppfattas som pro och kontra och an-
tingen–eller uttrycker kontrapunkten ett både–och. Om dialektiska för-
hållanden innebär en utveckling av tes och antites som leder fram till 
en tredje form, syntesen, så bildas kontrapunktens helhet av stämman 
och motstämmans samtidighet. Det är ett sådant inbördes beroende som 
kommer till uttryck i de båda berättelserna om Gustloff som skildras i Im 
Krebsgang. Det uppstår en spänning mellan motsatsernas samtidighet som 
Grass vill att läsaren ska stå ut med. Därför finns det intermediala referen-
ser till fuga och kanon som bygger på kontrapunktisk komposition. Till 
skillnad från ett dialektiskt förhållande av tes, antites och slutligen syntes 
så är det inte meningsfullt att lösa upp en kontrapunkt. Dess syntes skulle 
så att säga vara kontrapunkten i sin helhet, motstämmornas samtidighet. 

Inte enbart samtida utan också omvända, inverterade, relationer 
betonas i Im Krebsgang. handlingsmönster upprepas fast de inblandades 
roller är omvända. På lexikal nivå hittas kiasmer. „Täglich neues. neues 
von Tage“ (IK 7; ”allehanda dagsnyheter. Dagligt allehanda.” IKsv7) korre-
sponderar således med romanens sista två meningar som framhäver upp-
repning i inversion: „Das hört nicht auf. nie hört das auf“ (IK 216; ”Det 
tar inte slut. Aldrig tar det slut.” IKsv 246). På det ena eller andra sättet 
vänder alla medlemmar i familjen Pokriefke på Gustoff-katastrofens histo-
riska förlopp. Paul genom att han föds när alla andra dör. Tulla genom att 
 
56 Irmgard Schweikle (1990), ”Concetto,” i Metzlers Literaturlexikon. Stuttgart, s. 88–89; 

Julian Preece (2003), “The Stasi as Literary Conceit: Günter Grass’s Ein weites 
Feld,” i Paul Cooke and Andrew Plowman (eds.), German Writers and the Politics of 
Culture. Dealing with the Stasi. new York, s. 195–212.
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hon gång på gång traumatiserad återkommer till katastrofnatten. Konny 
genom att i en bakvänd idé av hämnd och identifikation med Wilhelm 
Gustloff skjuta en jämnårig kille som utger sig för att vara judisk. 

Samtidigt som Paul skissar på attentat och sänkning förhåller sig fa-
miljen Pokriefkes (fiktiva) familjehistoria retrograd, i omvänd riktning, 
till det historiska förloppet. Båda strängarna är närvarande från början. 
Även om familjens Gustloff-komplex utvecklas först efter kriget så refere-
rar Paul redan från början till att Gustloffs historia påverkat hans familj. 
På samma sätt följer Paul upp de historiska gestalternas öde efter kriget. 
Denna övergripande struktur är ett ikoniskt diagram av en kräftkanon 
som finns t ex i J. S. Bachs Musikalisches Opfer (även här är namnet talande, 
i en berättelse där alla offer är gärningsmän och gärningsmän blir till 
offer). I en kräftkanon börjar båda stämmorna samtidigt, inte efter varan-
dra. Den ena stämman spelar först temat och sedan en fri kontrapunkt, 
den andra stämman börjar med att spela samma kontrapunkt baklänges 
och slutar således med att spela temat baklänges, över första stämmans 
kontrapunkt:

Ill. 2: Canon a 2 cancrizans från ”Das Musikalische Opfer” (BWV 1079). 
Grafik: Markus Gorski. 

Än en gång är transmediala paralleller till musiken, repetitivitet och vari-
ation, simultanitet istället för kausalitet avgörande för att tolka kortroma-
nen. Återigen används intermediala referenser till musiken för att rikta 
uppmärksamheten på språk- och textnivåer som vanligtvis är underord-
nade. Referenser till kontrapunkt och flerstämmighet lyfter fram element 
i texten som denna delar med kontrapunktisk polyfon musik och som i 
sin tur används för att konstruera Vergegenkunft, en simultan närvaro av 
olika temporära strängar. Kräftgångens cirkulära och speglande karaktär 
uppfattas som en symbol för död och upprepning, samtidigt är familjen 
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Pokriefkes kräftgång i den historiska Gustloff-katastrofen en iscensättning 
av traumatisk upprepning som inte kan frigöra sig från katastrofen. hand-
lingens förlopp styrs inte främst av kausalitet, utan av performativitet. 

I ”Glaube hoffnung Liebe” används musikalisk intermedialitet för att 
skildra novemberpogromerna och samtidigt sätta den i den större kon-
texten av förintelsen, av ansvar och skuld. här blev berättelsen om för-
intelsen performativt inbäddad i förövarnas ursäkter och medlöparnas 
krigsvardag. I Im Krebsgang möjliggör intermediala referenser till musiken 
att skriva om krigets tyska offer utan att relativera eller ursäkta deras 
skuld. Om igen blir kausaliteten och lineariteten kringgången, ett lineärt 
berättande i konfrontationen med katastrofen förhindras, i stället bidrar 
musikalisk intermedialitet till ett performativt, traumatiskt gestaltande 
av katastrofen. Genom en struktur av repetition och variation konfronte-
ras de olika tidssträngarna i det samtida rum som Vergegenkunft utgör utan 
att pressas i ett kausalt sammanhang. Istället framhävs motsägelsernas 
samtidighet, kontrapunktiska strukturer betonar samtidigheten av paral-
lell och motsats. 

Återföreningens polyfoni: Ein weites Feld
En textstruktur som är ett ikoniskt diagram av kontrapunktiska struktu-
rer spelar också en stor roll i Ein weites Feld (1995, En invecklad historia). Det 
är nog inte i någon annan av Grass romaner där konceptet av antiteser 
med ett inre samband är så avgörande som i Ein weites Feld. Kritikerna 
förmådde där heller inte tolka detta samband utan kände sig tvungna att 
omvandla spänningen till entydighet.57 Men i Grass roman om återfören-
ingen finns det inte ett påstående som inte möter sin egen motsats. Än en 
gång är poängen att gestalta motsatta positioners inre sammanhang, ofta 
i en och samma romanfigur. huvudpersonen som kallas för Fonty följs av 
en Stasiagent vart han än går, men han kan även ses som IM Fonty, som 
en av Stasis många inofficiella medarbetare. hans Stasiofficier hoftaller är 
dels personifieringen av Stasis inflytelserika välde som genomsyrade DDR, 
samtidigt agerar han i romanhandlingen som en personifiering av det 
minne som motverkar glömskan. Fonty och hoftaller är ett oskiljaktigt 
par, alltid på väg genom Berlin, inbegripna i en konstant diskussion, aldrig 
ense om något. Fonty är optimistisk inför murens fall, men hoftaller fruk-
tar kaos. hoftaller beklagar säkerhetspolisens tabbar, medan Fonty anser 
att de är alltför skickliga och allestädes närvarande. Fonty själv består av 
två röster som oskiljaktiga går in i varandra: hans borgerliga identitet som 
Theo Wuttke och hans identitet som inkarnation av 1800-talsförfattaren 
Theodor Fontane. när han talar hoppar han konstant mellan två århund-
raden. Det leder till provocerande concetti (eller kontrapunkter), t.ex. när 
 
57 Det ledde i sin tur till en hård kritik av romanen. För en sammanfattning av 

debatten se Dieter Stolz (2008), „Günter Grass: Ein weites Feld und kein Ende...”, 
i hanjo Kestling (hg.), Die Medien und Günter Grass. Köln, s. 173–182.
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Fonty drar en direkt parallell mellan återföreningen 1990 och kejsarrikets 
grundande 1871 och återföreningens kansler Kohl med kansler Bismarck. 

De högljudda protesterna mot romanen ignorerade dock att Fonty 
inte enbart är en pikaresk figur, som genomskådar världen. när han stän-
digt letar efter paralleller i Fontanes 1800-tal är han även något av en Don 
Quixote, som ju i hela sin omgivning såg bekräftelse på att han befann sig 
i riddarromanernas verklighet, ständigt åtföljd av sin Sancho Pansa. Och 
vem skulle anklaga Cervantes för att han vill få folk att tro att väderkvar-
nar är jättar bara för att hans huvudperson tror det? när Fonty drar sina 
höga växlar och skapar kontroversiella paralleller mellan århundradena 
framhäver han mot sin vilja även motsägelsefullhet. Det uppstår parallel-
ler där man väntar sig kontrast, i uppenbarliga kontraster framhävs pa-
ralleller. när Fonty hävdar att ”de nya hugenotterna är turkar” (WFsv 89; 
”die neuen hugenotten sind die Türken”, WF 126), så kan man inte hålla 
med honom eftersom hugenottisk börd under Fontanes tid var förknip-
pad med viss status. Å andra sidan finns det paralleller, för Preussen bjöd 
in franska protestanter till Berlin på grund av arbetskraftbrist, precis som 
turkarna hämtades till Västtyskland på 1960- och 1970-talen. hugenotter-
na då, liksom turkarna nu, är stora immigrantgrupper som kom att prägla 
språk, matkultur och hela stadsdelar i Berlin. Fontys jämförelse pekar på 
en tankelek att ”tyskturkarna” med tiden skulle kunna få lika hög status 
som hugenotterna hade flera hundra år efter sin migration på 1600-talet, 
samtidigt framhäver dagens erfarenheter att även hugenotternas migra-
tion i början skapade konflikter.58 

Poängen i jämförelsen är inte att dra likhetstecken utan att uppskatta 
både de paralleller och kontraster som öppnar sig i den. när Fonty ser  
Robespierre som ”Rousseaus mest följsamme elev” (WFsv 89; „Robespierre 
war Rousseaus folgsamster Schüler...“ WF 119), kan detta ses som ett con-
cetto och det blir Aufklärungskritik, en diskussion om upplysningens mörka 
sidor, i ett nötskal.59 På samma sätt lyfter jämförelsen av murens fall med 
andra revolutioner som den franska eller de misslyckade tyska revolutio-
nerna 1848 och 1919 fram det häpnadsväckande faktum att murens fall 
var oblodigt. Grass Vergegenkunft är en strävan efter att berätta händelser 
i ett större, ett mer utvidgat sammanhang än sin egen tid. Fontys spleen 
möjliggör att murens fall och återföreningen 1989/1990 skildras i en kon-
text av 200 års tysk historia. 

 
 
 

58 Fédéric hartweg (2005): „Sprache – Identität – nation: Das Refuge, Frankreich 
und Deutschland”, i Manuela Böhm et al. (hg.), Hugenotten zwischen Migration und 
Integration Berlin, s. 155. Susanne Lachenicht (2005), „Migration, Migrationspo-
litik und Integration. hugenotten in Brandenburg-Preußen; Irland und 
Großbritannien”, i Manuela Böhm et al., s. 37–58.

59 heinrich Vormweg (1984), Das Elend der Aufklärung. neuwied.
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 Genom att transmediala paralleller till musik framhävs så att repeti-
tiva mönster, performativitet och simultanitet bestämmer romanstruktu-
ren blir det inte ett teleologiskt narrativ om tyska nationens enande utan 
en mycket spänningsladdad kontrapunktering, där återföreningen hela ti-
den hamnar i kontrast till det förflutna eller en möjlig framtid. Romanens 
multiperspektivitet åstadkoms genom att romanens berättare, arkivari-
erna från Theodor-Fontane-Arkivet, frågar ut och spionerar på Fonty och 
sin omgivning i hopp om att få veta mer om Fontane, men förstärks också 
genom intermediala referenser till musik, kontrapunkt och körsång.

Ein weites Feld år således inte reducerat till huvudpersonens perspek-
tiv, lika lite som ett polyfont musikstycke kan skildras genom att endast 
återge en stämma. Det avgörande är hur de olika stämmorna förhåller sig 
till varandra. 

Mycket tydliga exempel på att polyfon musik och kontrapunkt spelar 
roll även i denna roman finns i sättet som återföreningen den 2/3 oktober 
1990 skildras på (WF 457–457). Fonty och hans familj befinner sig utan-
för Reichstag i Berlin där själva festligheterna hålls och inväntar tolvslaget 
och därmed återföreningen. Fonty är skeptisk gentemot återföreningen, 
han drar paralleller till kejsarrikets grundande 1870 vars aggressiva na-
tionalism skulle leda till två världskrig. Det uppstår en hetsig diskussion 
med hans franska barnbarn Madeleine som har ett mycket mindre lad-
dat förhållande till nationalism och ser det återförenade Tyskland som 
en välkommen utmanande motpart till Frankrike. Madeleine gläds åt tys-
karnas återförening, hon har inga problem att stämma in i kören ”Freu-
de, schöner Götterfunken” från Beethovens nionde symfoni som spelas i 
återföreningens ögonblick. Fonty sjunger inte själv, men verkar glädjas 
åt Madeleines sjungande. Och till skillnad från tidigare romaner är i Ein 
weites Feld gemensamt sjungande inte enbart negativt laddat, även om en 
av berättarna fortfarande är medveten om det manipulativa i att stämma 
in i allsången. Också hoftaller, den alltid närvarande fast oinbjudne kom-
panjonen, sjunger med, men han verkar ha sin egen tolkning, en tydlig 
motstämma och mottext till Schillers i tysk kontext så oerhört välbekanta 
text där ”Freude, schöner Götterfunken”, ”alle Menschen werden Brüder”, 
”seid umschlungen Millionen”, ”diesen Kuss der ganzen Welt” på tyska 
även används som talesätt. hoftaller har en annan bild av den allomfat-
tande glädjen, hans version präglas av skadeglädje och hot: 

„Jadoch, freut Euch, ihr Wessis! – Wir packen, wir umklam-
mern euch! – Klammeraffen, ha, richtige Klammeraffen sind 
wir! Wen wir umschlingen, der wird uns nicht los. – nie 
mehr werdet ihr uns los. – Von wegen Millionen! – Milliar-
den kostet euch das. – Wolltet ihr doch um jeden Preis.  
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– Einheit! Freude! – Freut euch bloß nicht zu früh. [...] Unter 
Brüdern, nun freut euch, verdammt! Ihr sollt euch freuen, 
nun los! – Ab heute, null Uhr, nur noch Freude!“ (WF 472)60

En hotande kontrapunkt under körens entusiastiska optimism skildrar en 
dyster framtidsvision för ett förenat Tyskland. här omfamnas inte män-
niskor urskillningslöst som i november 1989 eller i Schillers utrop ”Seid 
umschlungen, Millionen”, här blir omfamnandet till Stasis omfattande 
grepp om samhället (”wen wir umschlingen, der wird uns nicht los”), mil-
jontals människor som försonas i Schillers text blir till återföreningens 
kostnader (”Milliarden kostet euch das”). Glädjeropet ”Freude!”, körens 
nyckelord, dyker upp som barsk befallning och med hotfull underton att 
inte glädjas för tidigt: ”Freut euch bloß nicht zu früh!” (”Gläd er bara inte 
för tidigt”) Schillers försoningskyss till hela världen (”Ansteckend sind wir 
– wie die Freude”, WF 473; ”Smitta gör vi, precis som glädjen,” WFsv 347) 
blir till en smittosam omfamning. 

här talar dock inte endast en Stasimedarbetare som en dålig och 
hämndlysten förlorare. Samtidigt påminner hoftaller i återföreningens 
ögonblick om orsakerna till den tyska delningen. när han förkunnar ”Ab 
heute, null Uhr, nur noch Freude!” (”Från och med idag, klockan noll noll-
noll, idel glädje!”) ekar i hans hotfulla ton och i den exakta tidsangivelsen 
hitlers krigsförklaring mot Polen ”Seit 5.45. wird zurückgeschossen!” (”Sedan 
5.45 anlägger vi moteld”). Och när hoftaller kommenterar Schillers idé 
om allomfattande försoning ”Alle Menschen werden Brüder” med ”Kenne 
keine Parteien mehr, nur noch Deutsche, überall Deutsche” (WF 473), 
citerar han kejsare Wilhelm II som inte längre ville kännas vid partier 
utan endast tyskar när han förkunnade en parlamentarisk borgfred vid 
första världskrigets utbrott. hoftallers mottext är alltså inte endast ett 
uttryck för missnöje med återföreningen. Den uttrycker i sammanhanget 
obekväma minnen, de två krigsutbrott som ledde till att Tyskland över-
huvudtaget delades. Schillers smittsamma entusiasm i ”An die Freude” 
konstrasteras – och man kan nog även säga kontrapunkteras – med två 
krigsutbrott som också förkunnades med frenesi och entusiasm men som 
drog förödande konsekvenser efter sig

hoftallers dystra profetia är endast en av många röster i återförening-
ens ögonblick. En annan motstämma är Beethovens nionde symfoni själv. 
I Grass tidiga romaner är Beethoven liksom Wagner tätt förknippad med  
 

60 ”Javisst, gläd er, ni ’wessis’ – Vi hugger tag i er, vi slår våra armar om er! – Vi 
klamrar oss fast, som mc-bruden på bönpallen. Den som vi klamrar oss fast vid 
blir inte av med oss. – Aldrig mer ska ni bli av med oss. – Miljoner, tillåt mig le! 
– Miljarder kommer det att kosta er. Men ni ville ju ha det här, till varje pris. 
– Enhet! Glädje! – Gläd er bara inte för tidigt [...] Bland bröder, se nu till att glädja 
er, för fan! – Glädja er ska ni, så kom igen då! – Från och med idag, klockan noll 
nollnoll, idel glädje!“ (WFsv 347)
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nazisternas exploatering av deras musik. Å andra sidan har Beethovens 
tonsättning av ”Freude, schöner Götterfunke” blivit Europas hymn, sym-
fonin spelades flera gånger under 1989/90 som ett musikaliskt uttryck 
för det historiska ögonblickets glädje och som en hyllning till friheten. 
när nu Grass skildrar hur Beethovens nionde uppförs i återföreningens 
ögonblick kan detta läsas på två sätt: Å ena sidan används Beethoven återi-
gen för legitimering av politiska syften. Å andra sidan bildar symfonin 
en kontrapunkt till den faktiska historiska händelsen. Den 2/3 oktober 
1990 spelades nämligen i återföreningens ögonblick den västtyska natio-
nalhymnen. Att denna utan större diskussion blev den samtyska, är även 
uttryck för hur gamla DDR blev en del av den bestående förbundsrepu-
bliken istället för att bli en del av ett nytt, återförenat Tyskland. Om nu 
Grass låter spela den europeiska hymnen istället för förbundsrepublikens 
ger han uttryck för sin åsikt att ett förenat Tyskland endast kan lyckas i 
tät europeisk samverkan och på så sätt motverka de nya, nationalistiska 
krafter som han fruktade. 

Redan i denna korta scen blir det tydligt att romanens perspektiv 
på återföreningen inte är lika med Fontys distansering, inte heller med 
hoftallers roll som olyckskorp, eller Madeleines obelastade utanförper-
spektiv, romanens perspektiv stämmer inte heller överens med Grass 
personliga åsikt 1989. Att intermedialt referera till polyfon musik, kontra-
punkt och körsång med många stämmor gör det möjligt att beskriva Die 
Wende mycket mer differentierat. Die Wende gestaltas inte heller som en 
ögonblicksbild utan i perspektivet av förhistoria och konsekvenser i den 
utvidgade samtiden av Vergegenkunft. Återföreningens förlopp, som Grass 
kritiserade 1989, granskas kritiskt, men samtidigt erkänns även dess möj-
ligheter. 

Själva interpretationerna av Grass texter har kanske mindre än vän-
tat handlat om musik. Men Grass vill inte i första hand skildra musik, där-
för har den betydelse som musik ändå har för förståelsen av hans texter 
länge förbisetts. hans mål är inte ”musikaliseringen” av romanen vilket 
modernisterna såg som en förebild. Istället använder han musik som en 
av många intermediala tekniker för att åstadkomma den prosa som han 
själv strävar efter, som utnyttjar repetition och kontrast, flerstämmighet 
och performativa strategier för att skapa Vergegenkunft och Gegenständlich-
keit. En prosa som hela tiden visar det förflutna, det samtida och det fram-
tida i sitt samtidiga sammanhang, vilket ska vara konkret iscensatt. 

Eftersom musik är strukturerad genom repetitivitet, simultanitet och 
performativitet, kan den rikta uppmärksamheten mot de för tolkningen 
avgörande elementen i texten. Grass skriver ingen på näsan. han iscensät-
ter en historia som ska få oss att reagera. Vår reaktion behövs. Därför är 
den performativ, teatralisk, uppförande. Detta motsvarar inte vår vanliga 
textförståelse. Musiken agerar som ett slags fingervisning om hur vi ska 
förstå det här, att vi ska tolka på ett annat sätt. Vanligtvis förstår vi hand-
lingen först och drar sedan slutsatser om formen. En musikaliskt präglad 
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text fungerar baklänges, det handlar om att utifrån formen förstå hand-
lingen.61 

huvudfokus i textens analyser har inte varit att visa att texten blir till 
musik. Jag har istället följt hänvisningarna när texten påstår, tematiserar 
en likhet med musik för att i detta sammanhang framhäva på vilka plan 
texten är lik musik. I de diskuterade textexemplen bidrar textanalysen av 
transmediala paralleller till textens övergripande interpretation. I alla fall 
kan detta intermediala perspektiv förklara annars kritiserade och ifråga-
satta passagar och verk. Viktiga i en transmedial analys blir de interme-
diala referenserna, evokationer av ett annat medium, i titel, sammanhang 
etc som pekar utöver textens ram. Textens medel för att förstärka sin lik-
het med musik är däremot litterära och inte begränsade till intermediala 
sammanhang. 

Musikens betydelse för Grass prosa är viktig på flera plan. Dels ger 
den en ökad insikt i hur Grass använder musik som fingervisningar om 
hur han hanterar andra medier – bild, film, internet. Dels ger Grass an-
vändning av musik förståelse för hans skrivteknik överhuvudtaget och 
hans grundläggande intermediala verk. hans texter har förorsakat littera-
turvetarna så många problem, som det intermediala, gränsöverskridande 
perspektivet kan visa lösningar på. Detta är av intresse även utöver Grass 
författarskap, det demonstrerar en användning av intermediala teorier 
i analytiska sammanhang. Slutligen bidrar Grass uppfattning av musik 
även något till bilden av musik i sig. I sitt konkreta perspektiv, i Gegen-
ständlichkeit, har Grass ett musikförstående som är grundläggande perfor-
mativt, där musiken endast finns i uppförandet, inte i noter, inte i trans-
cendens, i all idealisering av musik som pågick under 1800-talet och som 
vi i vår förståelse av klassisk musik fortfarande är präglade av. Musiken 
finns istället i uppförandets ögonblick, i rytmen i kroppen, och därför 
även i dansen, liksom i hans diktsamling Letzte Tänze (2003, ”Sista danser”), 
såväl som i Oskars trummande. 

61 Eric Prieto (2002), Listening In. Music, Mind, and the Modernist Narrative. Lincoln,  
s. 41. 
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