
Konsert	  till	  tidens	  ände	  för	  fåglar,	  datorer	  och	  orgel	  

För	  första	  gången	  arrangerar	  Lunds	  Naturskyddsförening	  en	  kyrkokonsert.	  Ett	  tema	  är	  
fågelsång.	  En	  tickande	  klocka	  är	  ett	  annat.	  

Allhelgonakyrkan,	  Lund.	  Konsert	  för	  fåglar,	  datorer	  och	  orgel.	  Mobila	  DatorOrkestern	  
och	  organisten	  Johan-‐Magnus	  Sjöberg.	  Söndag	  18	  januari	  2015,	  kl.	  17.	  

En	  fin	  vårdag	  i	  skogen	  kan	  man	  tro	  att	  fågelsången	  är	  evig.	  Det	  känns	  som	  om	  fåglarna	  omkring	  en	  
stämmer	  in	   i	  en	  låt	  utan	  början	  och	  utan	  slut.	  Då	  glömmer	  man	  gärna	  –	  mycket	  gärna	  –	  att	  skogen	  
och	  fåglarna	  är	  illa	  ute	  och	  att	  det	  är	  vi,	  människorna,	  som	  är	  hotet.	  Hur	  kommer	  det	  att	  låta	  i	  skogen	  
en	  vårdag	  om	  femtio	  år?	  

Också	  när	  man	  går	  på	  konsert	  kan	  man	  vilja	  stanna	  i	  ögonblicket	  och	  i	  en	  känsla	  av	  evigt	  nu.	  En	  del	  
musik	  bjuder	  in	  till	  det.	  Tänk	  till	  exempel	  på	  Olivier	  Messiaens	  ”Lovsång	  till	  Jesu	  evighet”	  som	  ingår	  i	  
hans	  Kvartett	  till	   tidens	  ände.	   Just	  Messiaen	  spelar	  en	  viktig	  roll	  på	  dagens	  konsert,	  men	  om	  du	  vill	  
stanna	  i	  nuet	  måste	  du	  blunda.	  Annars	  ser	  du	  den	  stora	  klocka	  som	  visar	  hur	  mycket	  som	  är	  kvar	  av	  
det	  exakt	  femtio	  minuter	  långa	  musikstycke	  vi	  ska	  höra.	  

Messiaen	  hade	  stor	  kunskap	  om	  fåglar	  och	  utgick	  ofta	  från	  deras	  sång	  när	  han	  skrev	  sin	  musik.	  Idag	  
framför	   Mobila	   DatorOrkestern	   och	   organisten	   Johan-‐Magnus	   Sjöberg	   ett	   eget	   stycke,	  MSSN100,	  
som	  bygger	  på	  fragment	  av	  olika	  stycken	  av	  Messiaen	  och	  som	  också	  innehåller	  inspelad	  fågelsång.	  
Stycket	  är	  delvis	  komponerat,	  delvis	  improviserat.	  Och	  över	  alltihop	  tickar	  klockan.	  

Hur	  förändras	  vårt	  lyssnande	  när	  tiden	  tycks	  vara	  utmätt?	  

MSSN100	   kom	   till	   2008	   med	   anledning	   av	   Messiaens	   hundraårsdag	   och	   uruppfördes	   av	   Mobila	  
DatorOrkestern	  och	  organisten	  Alexander	  Lundberg	  vid	  en	  konsert	  i	  S:t	  Matteus	  kyrka	  i	  Malmö.	  	  
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