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Kære koncertvenner 
 

Jeg føler trang til at følge marts-koncerten op med et nyhedsbrev, der kun hanndler om en overstået koncert, som til 

gengæld blev en helt unik oplevelse for alle, som fik lejlighed til at overvære den. Jeg tror faktisk, at det blev en stor 

oplevelse for både publikum og de udøvende kunstnere. 

Kurt Wessel Hansen 

Tak for den pragtfulde koncert på Kulturstedet Lindegaarden! 
I fredags kunne vi alle glæde os over en af de aftener hvor alt bare lykkedes: Tidspunktet for fremførelsen af  
Messiaen's "Kvartet til tidens ende" kunne knapt have været bedre, fremførelsen ligeså med det top tunede ensemble 
med Christina Åstrand (foto, ved siden af plakaten fra den tyske fangelejr hvor værket blev uropført!) Johnny Teyssier, 
Henrik Dam Thomsen, og Per Salo, dertil  Jens Christian Grøndahls geniale tekster, fremført  (på afbud!) af  Jens Albinus.  
hvilken inspiration!) og et publikum i fuldstændig koncentration: 
En aften vi aldrig vil glemme!  

Anette og Helge Slaatto 
 
 

Koncerten 25. marts - "Kvartet til tidens ende" 
med musikere fra DR Symfoniorkestret 

 

 

Om koncerten 

Kvartet til tidens ende 
”Kvartet til tidens ende” var titlen på Lindegaardskoncerten fredag den 25. marts, hvor aftenens eneste program-

punkt var opførelsen af Oliver Messiaens gribende kvartet af samme navn. Det blev en aften, som vi nok aldrig vil 

glemme. 

Oprindelig var der planlagt en helt anden koncert, som måtte aflyses så sent som i midten af marts. Lykkeligvis fik 

Anette Slaatto, den ene af Lindgaardskoncerternes utrættelige koncertarrangører, den fantastiske idé at kontak-

te sin tidligere kollega fr a DR Symfoniorkestret, koncertmester Christina Åstrand.  

Putins uprovokerede overfald på Ukraine har desværre gjort Oliver Messiaens komposition ”Kvartet til tidens 

ende” fra 1941 højaktuel. Det lykkedes i lyntempo at stable en koncert på benene med de fire stjernemusikere 

fra DR Symfoni-orkestret: Christina Åstrand, violin; Johnny Teyssier, klarinet; Henrik Dam Thomsen, cello og Per 

Salo, klaver, som også fremførte kompositionen ved DR’s torsdagskoncert 30. april 2021, dog med den ene for-

skel, at det nu var skuespilleren Jens Albinus, som på fremragende og meget følsomt reciterede Jens Christian 

Grøndahls tekster. 
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Kvartetten blev komponeret, mens Oliver Messiaen under de mest umulige forhold sad som krigsfange i fangelej-
ren Stalag VIII A i det nuværende Polen i årene 1940-41. Den franske komponist blev i juni 1940 taget til fange af 
nazisterne. Det var ikke alle vagter, som var lige slemme, og både Messiaen og musikere blev behandlet med 
større agtelse og respekt end andre fanger. Messiaen fik udleveret nodepapir af en tysk vagt, så han kunne kom-
ponere et nyt værk til sig selv og tre andre franske musikere i lejren. Kompositionen blev uropført af de fire i ja-
nuar 1941. Carsten Müller Nielsens har skrevet supplerende tekster, som er en slags litterær rekonstruktion af om-
stændighederne omkring stykkets tilblivelse i den barske fangelejr og af de tanker, følelser og oplevelser, som 
prægede musikken. Resultatet er en krævende, til tider utrolig smuk, men også meget esoterisk meditation over 
musik, krig og den menneskelige livsviljes forløsning gennem kunsten. 

Messiaen komponerede ’Quatuor pour la fin du temps’ for fire stemmer: klaver, cello, violin og klarinet. De fire 
oprindelige musikere og medfanger, Olivier Messiaen (klaver), Ètienne Pasquier (cello), Jean Le Boulaire (violin) 
og Henri Akoka (klarinet), har skiftevis rollen som jeg-fortællere i Carsten Müller Nielsens tekster til de otte sat-
ser, som musikstykket består af. 

 

Koncertaftenen blev 

som sædvanligt ind-

ledt med buffét fra 

Dan-Catering serve-

ret af Jørn Pedersen 

for alle som ønske-

de at indlede med et 

festligt og hyggeligt 

måltid.   
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Koncerten 

Annette Slaatto fortalte lidt om 
Oliver Messiaens og værket ”Kvar-
tet til tidens ende”. Per Salo fulgte 
op med yderligere informationer, 
blandt andet med oversættelse til 
dansk af navnene på de otte sat-
ser, hvilket hjalp gevaldigt på for-
ståelsen: 1: Liturgie de cristal Kry-
stal liturgi - 2: Vocalise, pour 
l’Ange qui annonce la fin du temps 
Vokalise, til Englen som bebuder 
tidens ende - 3: Abîme des oiseaux 

Fuglenes afgrund  - 4: Intermède Mellemspil  -5: Louange à l’Eternité de 
Jésus Lovprisning af Jesu evighed 6: Danse de la fureur, pour les sept 
trompettes Raseriets dans, for de syv trumpeter 7: Fouillis d’arcs-en-ciel, 
pour l’Ange qui annonce la fin du temps Kaskader af regnbuer, til Englen 
som bebuder tidens ende 8: Louange à l’Immortalité de Jésus Lovpris-
ning af Jesu udødelighed 

 
Indimellem den gribende musikfremførelse 
reciterede Jens Albinus utroligt følelsesladet 
Jens Christian Grøndahls tekster. 
Værket indeholder store solistiske udfordrin-
ger, og de fire musikere gav alt, hvad de 
havde i sig med præstationer, som fik tå-
rerne frem i manges øjne 
 
Endnu engang tak for en fantastisk oplevelse 
til: 
Christina Åstrand, violin; Johnny Teyssier, 
clarinet; Henrik Dam Thomsen, cello; Per 
Salo, klaver og Jens Albinus, recitation.  
 

Også en stor tak il de uunværlige frivilige. 
 

Anette og Helge Slaatto & Kurt Wessel Hansen 
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