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”S
lutförbannelser - ett profant rekviem

”!

R
ekviem

 innebär dödsm
ässa, och R

olf E
nström

s m
usik

är en betraktelse,en gestaltning av dödsupplevelser.
”P

rofant”? A
nknytningen till R

ekviem
s katolsk -

liturgiska ursprung är upphävd. O
ch även i andra

betydelser är ”S
lutförbannelser” som

 riktar sig enbart
till vår värld: där finns ingen bön till en gud eller
strävan att nå över till en annan verkliget bortom
jordelivet. R

ekviem
 - m

ässans ”D
ies Irae” - sekvens om

den yttersta dom
en och världens undergång har vissa

beröringspunkter m
ed ”S

lutförbannelser” m
en i E

lsa
G

raves dikt är det m
änniskan som

 förstör sig själv utan
att m

öta någon högre m
akt.

B
udskapet om

 tillvarons katastrof fram
ställs dels som

dröm
likt ogripbara bilder, dels som

 kyligt reportage-
sakliga form

uleringar. R
olf E

nström
s verk är känsligt

uppbyggt vad det gäller klanguppbyggnad m
en också

noggrant utarbetat vad det gäller form
. S

täm
ningarna

skiftar; undergångskänslan växer fram
 successivt;

katastrofförloppet fram
står m

ed ökande kraft. R
olf

E
nström

 arbetar m
ed ett m

usikaliskt språk av å ena
sidan uthållna, tungt närvarande atm

osfärer, å andra
sidan m

inim
ala klangkärnor, fragm

ent och klangskärvor.

I ”S
lutförbannelser” finner m

an en princip som
 även

präglar andra av E
nström

s stycken: ett jäm
nt, enhetligt

flöde blir plötsligt blixtbelyst av oförberedda utbrott,
söndertrasat av attacker. (D

etta tillvägagångssätt har han
använt i”D

irections” från 1979, ”D
agbrott” från

1983,etc.)
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S
tycket är uppbyggt av tätt intill varandra

liggande avsnitt; vart och ett bearbetar
särskilda m

otiv. Introduktionen är en
m

örkt brusande och dyster öppning.

I en följande”A
ntifon” pågår ett växelspel

m
ellan diktcitat och klangstrim

m
or. A

llt
m

aterial i denna del är E
lsa G

raves röst.
F

antasin är rik och varierande.

S
ett i större perspektiv är ”S

lut-
förbannelser” gestaltat i tre större delar.
Inleder gör en svit av starkt kontrast-
skapande m

om
ent - intensitet präglar

varje del; förhållandet m
ellan dem

utm
ärks av spänningsfyllda laddningar.

E
n baston som

 snabbt stegras leder över
till m

ellanpartiet vilket kan beskrivas som
en utveckling från höjd-till nollpunkt. I
denna urladdning fram

träder poetens röst
till att börja m

ed förställd m
en tilltar i

klarhet för att läsa den sista repliken före
slutavsnittet:”O

m
 denna väg

är m
itt yttersta scengolv

går jag bort m
ot en ridå

av tidlöst fallande,
den är m

ålet,
slutrepliken,

om
 livets frånvaro”.

Vad är det vi hör som
 epilog? K

anske
verkets starkaste vision av undergången -
en väldig storm

 där inga ord finns.

Inte heller i detta uttryck för förstörelse
och kaos är m

usiken oordnad: R
olf

E
nström

 har byggt upp slutklangen som
en varierad och förvriden gestalt av en
naturlig övertonsskala. D

e olika tonerna i
denna har förskjutits enligt en lång serie
m

ikrointervall (varje ton har hög-respek-
tive lågaltererats enligt en 32-tons resp.
em

 24-tonsskala) D
ärav den m

örkt
flim

rande, intensivt storm
ande karaktären

på detta enorm
a slutackord.

”S
lutförbannelser”är en personlig tolk-

ning i m
usik av E

lsa G
raves

diktsam
ling,som

 hon utgav 1977. B
åda

konstverken rör sig i flera atm
osfärer:

uppenbarelsen av katastrofen, redogörel-
sen för m

änniskans våld på naturens och
sina egna vilkor, dröm

m
ens och m

innets
stäm

ningar där det finns en glim
t av

lyckligt, tillbringade dagar. Å
ngesten

skiftar till vek och innerlig sorg över det
m

issbrukade, förlorade livet, det liv som
var trädens, båtarnas och vattnets liv lika
m

ycket som
 m

änniskans.

”M
ycket hade varit

annorlunda idag
om

 hon lärt sig
trädets m

ångfaldiga
synlighet”

H
ans - G

unnar P
eterson
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