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Historien om hvordan Kvartet for Tidens Ophør blev til, er meget bevægende, men vi 

gør den helt kort for at få mere tid til at komme ind på musikken. 

Messiaen blev indkaldt som soldat i krigen mod Tyskland, han blev fanget og anbragt i 

en krigsfangelejr i Polen. I lejren sad der fire franske musikere, deriblandt ham selv. Til 

den kvartet skrev han værket, og de uropførte det den 15. januar 1941. Da han blev løsladt, 

vendte han tilbage til Paris, og siden da underviste han på musikkonservatoriet, hvor han 

selv var begyndt i en alder af 11 år. Blandt hans elever var Pierre Boulez og Karlheinz 

Stockhausen. Men hans musik ligner ikke deres. Den er bygget på hans helt egne 

principper og inspirationskilder. I partituret citerer Messiaen den tekst fra Johannes 

Åbenbaring som han skrev ud fra, og han angiver titler og forklaringer for alle de otte 

satser. Det er dem der står i jeres program. Det er tydeligt at hans stærke katolske tro er en 

rød tråd i det hele.  

Det er altså et værk der inkluderer noget tekst, og for at få den fulde oplevelse af det må 

man inddrage teksten. Tonerne og ordene er en helhed, som når vi hører en opera af 

Wagner eller en sangkreds af Mahler.  

I første sats, Krystal-liturgi, kan man let høre at musikken efterligner fuglesang. 

Messiaen var selv en stor ornitolog, og han nævner en solsort og en nattergal. Men satsen 

demonstrerer også nogle af de specielle træk ved hans tonesprog. Ligesom fugle synger 

violinen og klarinetten uden en fast takt eller puls under det der spilles – her er ikke noget 

med 1-2-3-4.  

Tænk på en anden berømt fuglefterligning i musikken: Vivaldis ”Foråret” – dér synger 

fuglen helt klart i 4/4-takt. Men Messiaen foretog et rytmisk nybrud der var endnu mere 

radikalt end det vi fx kender fra Stravinsky. I Sacre du printemps er der ganske vist fuldt af 

skæve rytmer, men der er hele tiden en voldsomt bankende puls nedenunder; den skifter 

bare. Ikke her. Alle tonerne har en bestemt varighed, men under den er der ikke nogen 

puls. Derimod kan godt være bestemte fraser der gentages, men det sker helt uden hensyn 

til takt og til de fraser som andre spiller.  

Vi hører lige satsens begyndelse med violinen som nattergal og klarinetten som solsort. 

Nattergalens gentagne tjuktjuktjuktjuk kommer helt på tværs af al tidsmåling.  

Violin og klarinet: spil 1. sats, de første 6 takter 
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Det vi hører hos fuglene her, er netop noget af det Messiaen mener med Tidens Ophør. 

Ophør er måske en mere præcis oversættelse end Tidens Ende, for vi skal ikke tænke på 

den yderste dag, dommedag, som vi kender bl.a. fra Verdis Requiem. Det handler ikke om 

at tiden er inde til ”vredens dag”; nej, ”Tiden er ude”, står der i Åbenbaringen; der er 

simpelthen ikke noget mere der hedder tid.   

Messiaen lader også tiden ophøre på en række andre måder. Klaver og celloen spiller 

her i første sats noget der nok har en takt eller puls, men igen spiller de to instrumenter 

deres fraser helt ude af sync med hinanden.  

Imidlertid bliver den jordiske tid markeret alligevel. De to tilstande konfronteres. Det 

tidløse og det tidslige får kun mening i kraft af hinanden, det er jo trods alt den tidslige 

verden vi lever i. Det indeholder kvartetten mange eksempler på. 

 

Anden sats er en ”Vokalise, for Englen der bebuder Tidens ophør”. Lad os høre en 

stump: 

Violin, klarinet, klaver: Spil fra 2. sats, D, 6 takter:  
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Messiaen betegner det her som ”kaskader af blide, blå-orange akkorder, der med deres 

fjerne kimen omgiver violinens og celloens nærmest gregorianske messen”. Alle 

akkorderne er fulde af skrappe dissonanser. Måske er det dét der gør dem ”blå-orange”, for 
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de to farver er jo modsætninger – i hver sin side af regnbuen. Men alle jordiske 

modsætninger skal forenes og ophæves, ligesom Tiden, den er jo ude. I noderne skriver 

Messiaen at akkorderne skal være uhåndgribelige, fjerne, de skal spilles med tre p’er, men 

der er store håndfulde med otte tætliggende toner i mange af dem. Han kalder dem 

”vanddråber i regnbue”. En regnbue består jo af vanddråber, men i regnbuen forenes vand 

og luft og lys i ét fænomen. Her er modsætninger fra den tidslige verden ophævet på en 

anden måde. At toner og farver flyder over i hinanden, kaldes også synæstesi – det 

oplevede Messiaen livet igennem.  

 

3. sats, ”Fuglenes dyb”, er for soloklarinet. Her er takt og puls igen væk, men til gengæld 

er der gentagelse af fraserne – det er jo en form for rytme som man kender fra den tidslige 

verden. Messiaen siger at dybet, det er Tiden, med dens sorger og dens modløshed, men 

her konfronteres den med Fuglene, som er ”det modsatte af Tiden”. Vi hører lige de første 

5 takter. Man kan ikke tælle til noget i klarinettens frase, men den kommer to gange, idet 

den bider sig selv i halen – sluttonen er allerede begyndelsestonen i gentagelsen.  

Klarinet – spil begyndelsen af 3. sats: 

 

 

4., sats, ”Mellemspil”, er ren fremadrettet tidslighed. Den banker derudad og står i skarp 

kontrast til den foregående sats. Her er der till en forandring angivet en traditionel taktart, 

nemlig 2/4. Vi har ikke forladt det jordiske, tidslige perspektiv. Men satsen viser en anden 

original side af Messiaen: hans brug af en særlig skala. Den består i at der skiftevis er et 

heltonetrin og et halvtonetrin. Fo eksempel: C--D-Es--F-Fis--Gis-A—H-C.  

Nu får vi lige sådan en skala på klaveret. 

Klaver: Spil langsomt skalaen C--D-Es--F-Fis--Gis-A—H-C. 

Sådan en skala suspenderer meget af den tidslige fremdrift som der er i dur-og-mol-

musik.  Grundtonen bliver for eksempel meget mindre afgørende. Man kan kun 

transponere den to gange, så er vi tilbage ved alle de samme toner; i dur og mol kan man 

transponere to gange elleve gange. Messiaens skala er så at sige cirkulær – man kan 

begynde og ende mange steder. Sådan en cirkulær klangverden præger nogle passager i her 
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4. sats, med E som grundtone, men andre passager er skrevet i noget der ligner traditionel 

E-dur. Den jordiske, tidsligt fremadrettede tonalitet konfronteres dermed igen med den 

tidløse. 

 

I 5. sats, ”Lovprisning af Jesu evighed”, har vi en traditionel bevægelse hen mod at 

temaet kommer tilbage (reprisen), - det er jo typisk for vestlig musik, med dens 

konsekvente styring hen imod et mål. Temaet lyder sådan her; Messiaen angiver at det skal 

lyde ”majestætisk, andægtigt, meget udtryksfuldt”:  

 

Cello: Spil første 2 ½ takt 

 

Og der er fuld fremdrift op mod reprisen med et stort crescendo op til fortissimo – men 

hør så hvordan fremdriften bliver afmonteret da den længe ventede reprise kommer - i 

ppp: 

Cello og klaver: Spil 5. sats, 3 før D til og med 2 ½ efter D. 
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Sjette sats, ”Vredesdans, for de syv basuner”, ligner en Dies iræ som hos Mozart eller 

Verdi. Alle instrumenter lægger ud i fortissimo og spiller unisont stort set hele vejen – det 

er uhørt i kammermusik og lyder ret så uhyggeligt. Her skal den traditionelle, jordiske tid 

virkelig sættes på porten. Messiaen påpeger selv hvordan han bruger alle sine særlige 

rytmiske greb – skæve nodeværdier, symmetriske rytmer. Prøve for eksempel at høre 

denne lille stump, der skal lyde som noget ”i det fjerne” 

Alle: 6. sats, Spil takt F.    
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Det er et eksempel på Messiaens brug af symmetriske rytmer. Denne takt er rytmisk set 

ens forfra og bagfra. Tre 16.-dele, fem 16.-dele, otte 16.-dele, fem 16.-dele, tre 16.-dele. 

Tæller man alt det sammen, får man seks 4.-dele. Men det nytter ikke at tælle fjerdedele. 

Hør bare første takt i satsen: 

.   
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Her giver en sammentælling noget helt skævt, nemlig fire 4.-dele plus én 16.-del. Det 

skyldes en ”tilføjet nodeværdi”. Alt det er med til at ophæve den traditionelle, 

fremadmarcherende 4.-delsrytme, som er så grundlæggende i vestlig musik.  

Om alle disse træk ved sit tonesprog siger Messiaen selv i sit forord til kvartetten: ”Dens 

musikalske sprog er grundlæggende immaterielt, åndeligt, katolsk. Særlige tonearter, der 

melodisk og harmonisk skaber en form for tonalt allestedsnærvær, bringer her lytteren 

nærmere til evigheden i rummet eller uendeligheden. Særlige rytmer, der falder uden for 

enhver taktart, bidrager her kraftigt til at fjerne det timelige. (Alt dette er blot forsøg og 

famlen, i betragtning af emnets knusende storhed!)” 

I syvende sats, ”Et virvar af regnbuer, for Englen som forkynder Tidens ophør”, ser vi 

endnu et forsøg på at fatte emnets knusende storhed. Virvaret af regnbuer udtrykkes ved et 

”allestedsnærvær” af mange forskellige tonearter. Messiaen har i sin afhandling, Mit 

musikalske sprogs teknik, citeret begyndelsen af denne sats. Hans særlige skala, der skifter 

mellem hel- og halvtonetrin, giver her med hans egne ord ”en atmosfære af flere tonearter 

på én gang … komponisten er fri til enten at give en af tonearterne forrang, eller at lade 

indtrykket være totalt flydende”. Vi tøver, siger han, imellem C-dur, Es-dur, Fis-dur, A-

dur. Det er dette virvar der er regnbueagtigt.  

Cello og klaver: Spil 7 sats, de første 11 takter  
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Også formen af denne sats konfronterer tidslig fremdrift med en cirkulær form hvor 

tiden er ophørt. Fire gange kommer celloens solosang – den vi hørte lige nu.  Den er 

skrevet i ¾-talt, og den takt kan man godt høre i klaveret, men ikke i celloen, som bare 

flyder af sted, ”drømmende”, siger Messiaen. Der er ingen fremaddrivende udvikling fra 

den ene af de fire cellopassager til den næste - som man ellers kender det fra 

variationssatser og rondoer og den slags. Men passagerne ind imellem cello-soloerne har 
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masser af udvikling og fremdrift. De to serier går til sidst op i en højere enhed i den sidste 

variant af cellosoloen, hvor alle instrumenter spiller tredobbelt forte, i lange triller – det 

skal være ”ekstatisk”, siger Messiaen. Ekstase betyder jo at træde ud af sig selv – og det er 

netop det der skal ske her. Ind i den ophørte tid. 

Det var syv satser. Syv er det fuldkomne tal, siger Messiaen sit forord, skabelsen tog jo 

seks dage plus en hviledag = syv. Men, siger han så, ”den syvende dags hvile forlænges ind 

i evigheden og bliver til det uforgængelige lys, den uforanderlige fred”.  

 

I 8. sats, ”Lovprisning af Jesu udødelighed”, kan man høre hvordan menneskelig 

fremadrettet tid og evighedens ophør af tid forholder sig til hinanden. Violinen spiller solo, 

med et fast klaverakkompagnement i tydelig 4/4-takt. Det hele skal være ”udtryksfuldt, 

paradisisk”, skriver Messiaen. Vi får en stor fremadrettet kurve stiger op imod et himmelsk 

klimaks, ligesom mange klassiske stykker, og det kulminerer med et højt, højt Cis i 

fortissimo.  

Men stykket er ikke forbi. Vi skal endnu højere op, til et uddøende superhøjt flageolet-E 

i piano-pianissimo. Også klaverets puls, der har kørt gennem hele satsen, bliver uhørlig 

her. Den målrettede stræben efter himlen er forløst, udløst, afløst af en cirkulær, statisk 

tilstand - tiden er ophørt.  

Violin og klaver: Spil de sidste 11 takter af 8. sats (fra D og ud). 
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Imens er tiden her på jorden jo ikke ophørt. Og vi skal passe på tiden. Nu skal vi høre 

hele Kvartet til Tidens Ophør, spillet af Messiaen Quartet Copenhagen: Malin William 

Olsson, violin, Viktor Wennesz, klarinet, Carl-Oscar Østerlind, cello, og Kristoffer Hylding, 

klaver.  

 

-  


