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Sammanfattning 

Den franske 1900-talskompositören Olivier Messiaen komponerade L’Ascension – fyra 

symfoniska meditationer för orkester 1933, men skrev något år senare om verket för orgel. 

I denna skriftliga reflektion diskuteras hur man, som interpret och organist, kan förhålla sig 

till den noterade bilden och därmed uppnå en mer genomarbetad instuderingsprocess och en 

ökad förståelse. Till grund för reflektionen ligger instudering av verket, samt studier av 

partitur, litteratur och cd-skivor. Ur analysen framgår bl a att framför allt modus 2 och 3 

använts, samt att flera skillnader förekommer mellan de två olika versionerna av verket. 

Studien går igenom några av Messiaens olika kompositionstekniker och orgelversionen sätts i 

relation till orkesterversionen. I viss mån behandlas även olika möjligheter att tolka den 

symbolik som kan utläsas ur notbilden. L'Ascension är, liksom många andra av Messiaens 

kompositioner, starkt kopplat till hans kristna tro. Det 85-åriga verket ingår i en lång fransk 

tradition, men är samtidigt i högsta grad modernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Olivier Messiaen, L’Ascension, orgel 
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1 Inledning 

Författaren till denna skriftliga reflektion är student på musikerprogrammet, med inriktning 

kyrkomusik, på Kungl. Musikhögskolan. 

1.1 Bakgrund 

Före instudering och framförande av ett verk ställs man ofta, som interpret, inför 

frågeställningar som inte lätt och snabbt kan besvaras. Hur har kompositören tänkt? Vad var 

syftet med detta? Eftersom ingen orgel är en annan lik, tvingas organister ständigt till 

kompromisser. Även två identiska orglar klingar olika beroende på vilket rum de är 

placerade i.  

 

I litteratur och via elever förs kompositörers idéer och tankar vidare. Olivier Messiaen var en 

produktiv kompositör och hade ett stort antal elever genom åren, vilkas kunnande underlättar 

för andra, som önskar ta sig an ett eller flera av Messiaens verk.  

 

Många böcker har getts ut både på franska och på engelska, men inte på svenska, och de 

böcker som behandlar Messiaens orgelverk, gör det oftast på en tämligen övergripande nivå.  

Genom att dels ge en generell bild av Messiaens liv, verk och kompositionsmetoder, och dels 

gå in i detalj på ett verk, är önskan att underlätta för, i synnerhet, organister som önskar ta sig 

an Messiaens musik. Just L'Ascension är ett intressant verk att studera, emedan det är unikt 

såtillvida att Messiaen själv skrivit verket i två versioner. Först komponerade han en 

orkesterversion och sedan gjorde han en orgelbearbetning, vilket ger ytterligare en 

infallsvinkel. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få fram en egen konstnärligt gestaltande produkt, med mål att 

frambringa god konst och nå en historiskt och teoretiskt informerad gestaltning.  

 

En del av syftet är också att vara till nytta för andra organister och underlätta tolkning, 

instudering och framförande av Messiaens orgelverk L'Ascension, betraktat som fristående 

orgelverk, samt i relation till orkesterverket. Förhoppningen är att detta arbete ska kunna bidra 

till att fylla ett forskningsglapp just i förhållandet mellan de två versionerna. Hur tänkte 

kompositören och hur bör interpreten tänka?  

 

Viktigast är emellertid den konstnärligt gestaltande versionen av orgelverket L'Ascension. 
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1.3 Metod 

En del av arbetet är en konstnärligt gestaltande metod, där gestaltningen i sig är ett verktyg för 

att nå målet. Vid sidan om det konstnärliga arbetet har huvudsakligen partitur, litteratur och 

cd-skivor studerats.  

 

I studien förekommer en stor mängd franska citat. Ett av problemen med mängden fransk 

litteratur var detta: översätta eller ge citaten på originalspråket? En översättning blir alltid en 

mer eller mindre personlig tolkning, men det är inte säkert att alla läsare har tillräckliga 

språkkunskaper för att själva översätta. Därför föll valet på att i noterna återge de flesta 

uttalanden i original, så kan den hugade läsaren kontrollera och bilda sig en egen uppfattning. 

Översättningarna är gjorda av författaren till detta arbete. 

2 Musiken i början av 1900-talet  

För att bättre förstå de omständigheter under vilka Messiaen levde, i början av 1930-talet då 

han komponerade L'Ascension, följer här en kortfattad beskrivning av den musikaliska 

miljön.
1
  

2.1 Sekelskiftet  

Kring 1900-talets början framträdde strömningar, vilka så småningom ledde till vad vi nu 

kallar den moderna musiken. Med detta menas ett fjärmande från det traditionella tonspråket, 

såsom det utvecklats sedan början av 1700-talet. I Tyskland lades grunden till den moderna 

musiken i den kromatiska tonalitet som Richard Wagner (1813–1883) använde i sina operor. 

Därefter kom den senromantiska, eller postromantiska, skolan, vilkens främsta representanter 

är Hugo Wolf (1860–1903), Gustav Mahler (1860–1911), Richard Strauss (1864–1949) och 

Max Reger (1873–1916). Dessa tonsättares verk rönte inte alltför mycken uppskattning i 

mellankrigstidens Frankrike. Inte förrän på 1950-talet började de värdesättas där. I Frankrike 

övergavs kromatismen tämligen raskt, till förmån för modalitet. De franska kompositörerna 

Georges Bizet (1838–1875), Claude Debussy (1862–1918) och Maurice Ravel (1875–1937) 

skapade sig sina egna stilar, utan att egentligen bryta med traditionen.  

 

Debussy lämnade aldrig riktigt den traditionella grunden, men ifrågasatte harmonik, melodik 

och rytmik i sin transformation av det musikaliska språket. I sitt språk förde han in 

gregorianiken och använde en fri melodisk linje, som han lät utvecklas utan harmoniska 

begränsningar och med en mycket smidig rytmik. Debussys påverkan i Frankrike var större 

och kom betydligt snabbare än i resten av världen. 

                                                 
1 Informationen i detta kapitel kommer från böckerna Musikhistoria av Arne Aulin, Le Groupe Jeune France av Serge Gut, och från Petit 
Larousse illustré, där inget annat anges. 



 3 

2.2 10-talet och 40-talet 

På 1910-talet kom fem kompositörer fram, vilka allmänt upplevs som initiativtagare till den 

moderna musiken: Schönberg, Stravinskij, Bartók, Berg och Webern. Österrikaren Arnold 

Schönberg (1874–1951) ifrågasatte harmoniken genom att lansera atonaliteten och 

tolvtonsmusiken (dodekafonin). Hans teorier ledde bort från fenomenet konsonans-dissonans 

och istället kom synsättet att tonerna skall sättas tillsammans, inte som ett resultat av hur de 

klingar, men som en följd av kombinationer av serier. Ryssen Igor Stravinskij (1882–1971) 

var rytmiskt innovativ exempelvis i sin balett Våroffer (1913). Mellan Schönbergs atonalitet 

och Stravinskijs rytmer, hittar man ungraren Béla Bartók (1881–1945) som även 

introducerade folkmusiken i sina kompositioner, samtidigt som han lät sig inspireras av 

Debussy. Schönbergs två elever, Alban Berg (1885–1935) och Anton von Webern (1883–

1945), österrikare liksom deras läromästare, sticker också ut som pionjärer inom 

tolvtonsmusiken. Berg var på samma gång romantiker och modernist i sitt post-Wagnerianska 

tolvtons-tonspråk, medan Webern framför allt utforskade möjligheterna till utveckling utifrån 

extremt korta tematiska celler. 

 

På 40-talet, och framför allt efter andra världskriget, kom en andra våg som hade som två av 

sina främsta företrädare fransmannen Pierre Boulez (1925–2016) och tysken Karlheinz 

Stockhausen (1928–2007), vilka båda var Messiaens elever. De arbetade mycket med struktur 

och organisation av ljud och såg upp till Webern. De skiljde också mellan å ena sidan tonhöjd 

och harmoni, och å andra sidan rytm och tonernas längd.  

2.3 Neoklassicismen och Les Six 

I Frankrike kom en strömning, neoklassicismen (dvs ett återvändande till idealen från 1600- 

och 1700-talens barock), som vände sig mot såväl atonalitet, som romantiken. Den främste 

tonsättaren inom denna strömning var Erik Satie (1866–1925), men även Stravinskij 

tilltalades av neoklassicismen, som man kan höra i hans balett Pulcinella (1920), vilken är 

baserad på teman av Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736).  

 

1920 bildades en grupp i Paris, med namnet Le Groupe des Six (ofta benämnd endast Les Six) 

vars medlemmar var: Arthur Honegger (1892–1955), Darius Milhaud (1892–1974), Francis 

Poulenc (1899–1963), Georges Auric (1899–1983), Louis Durey (1888–1979) och Germaine 

Tailleferre (1892–1983). Deras mål var att kämpa mot både impressionismen och 

romantismen, genom att insistera på att melodi och rytm var viktigare än klang, och deras två 

största inspirationskällor var Satie och Stravinskij. Les Six förknippas även med författaren, 

konstnären och impressarion Jean Cocteau, som var en ledande person i denna strömning. 
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2.4 Gruppen Jeune France 

För att diskutera och skapa en reaktion mot dessa strömningar, kontaktade kompositören Yves 

Baudrier (1906–1988) Olivier Messiaen på mitten av 1930-talet, efter att ha hört hans verk 

Les Offrandes oubliées. Messiaen introducerade honom för sina vänner Jean-Yves Daniel-

Lesur (1908–2002) och André Jolivet (1905–1974), och därmed grundades gruppen Jeune 

France. År 1936 skrev Yves Baudrier deras manifest.  

 

Vid första anblicken hade dessa fyra kompositörer inget gemensamt, men de förenades i 

avskyn mot ”en stil med lyckliga harmonier, impressionistiska finheter och den artistiska 

materialismen från den föregående generationen”.
2 

Gruppen hade som mål att sprida verk 

befriade från banalitet av såväl akademiskt slag som avantgarde. De ville också ”strida för att 

ge åt konsten dess humanistiska värderingar och slutligen skapa en levande musik”.
3
 De ville 

göra sig fria från regler och system, men framför allt kämpa mot innehållslös neoklassicism 

och för äktheten i musiken.
4
 Idéerna och sättet på vilket de presenterades, gjorde att de fick ett 

stort genomslag och pressen tog emot dem med entusiasm. Under en första presentation för 

allmänheten, 3 juni 1936, i Salle Gaveau, Paris, fick de stöd av författarna Georges Duhamel, 

François Mauriac, Marcel Prévost och Paul Valéry.
5
 Med andra världskrigets ankomst blev 

gruppens medlemmar spridda och efter kriget tog de inte upp sina gemensamma aktiviteter, 

men gruppen blev aldrig offentligt upplöst. 

3 Olivier Messiaen – en kort biografi 

Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen föddes 10 december 1908, i Avignon. Hans mor, 

Cécile Sauvage, var poet och skrev inför hans födelse en diktsamling, där man kan läsa ”Jag 

lider av en fjärran musik, som jag inte känner till...”
 6

 Oliviers far, Pierre Messiaen, var 

gymnasielärare i engelska och översatte dessutom samtliga Shakespeares verk till franska, 

vilket inte var oviktigt för formandet av karaktären hos hans son. Långt senare skrev Olivier 

Messiaen: ”Som barn var jag oerhört tilltalad av den katolska tron, och av musiken, men 

också av teater och teaterdekor. Endast de två första passionerna blev varaktiga.”
 7

 

 

År 1912 föddes Oliviers yngre bror, Alain. Strax före första världskriget, 1914, flyttade 

familjen till Grenoble, vars omkringliggande natur och då framför allt bergen, påverkade 

Messiaen starkt. Det var i denna region som han senare kom att skriva nästan samtliga sina 

                                                 
2 ”style béatement harmonique, les joliesses impressionnistes, le matérialisme artistique de la génération qui les avait précédés”; Mari, 

Pierrette. Olivier Messiaen. s. 20, och Gut, Serge. Le Groupe Jeune France. s. 19. 
3 ”lutter pour rendre à l’art ses valeurs humanistes et enfin créer une musique vivante”; La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme 
de foi. ss. 14-15. 
4 Huss, Per-G. Messiaens musikteori och musikfilosofi. 
5 Mari, Pierrette. Olivier Messiaen. s. 21. 
6 ”Je souffre d’un lointain musical que j’ignore.”; Arnault, Pascal. Messaien... les sons impalpables du rêve. s. 9, Mari, Pierrette. Olivier 

Messiaen. s. 7, La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 14, m fl. 
7 ”Tout enfant, j’ai été irrésistiblement attiré par la foi catholique, par la musique et aussi par le théâtre et les décors de théâtre. Les deux 
premières passions seules ont subsisté.”; Rostand, Claude. Olivier Messiaen. s. 13. 



 5 

verk, under sommarmånaderna. 1918 ville Pierre Messiaen flytta närmare Paris och 

accepterade en tjänst i Nantes, dit familjen flyttade. Föräldrarna lät lille Olivier få både piano- 

och musikteorilektioner. Ett klaverutdrag till Debussys opera Pelléas et Mélisande, som han 

fick av sin teorilärare, påverkade honom så starkt att han redan då, som tioåring, beslöt sig för 

att ägna livet åt musik. Han kom sedan att spela detta klaverutdrag så mycket att han så 

småningom lärde sig hela operan utantill.
8
 

 

Mindre än ett år senare, 1919, fick hans far en anställning på det välrenommerade gymnasiet 

Charlemagne i Paris (där han sedan kom att undervisa i 30 år), och Olivier började på 

Pariskonservatoriet, där han studerade ända till 1930. Under de tio år han tillbringade där, 

studerade han bl a harmonilära för Jean Gallon, kontrapunkt och fuga för Georges Caussade, 

pianoackompanjemang för César Abel Estyle, orgel och improvisation för Marcel Dupré, 

musikhistoria för Maurice Emmanuel, komposition för Paul Dukas och slagverk för Joseph 

Baggers.
9
 Parallellt med studierna började han så småningom även intressera sig för indiska 

och orientaliska rytmer, grekiska versmått, gregoriansk sång, samt filosofiska tankar kring tid 

och varaktighet.
10

 

 

Messiaens mor avled 1927. Hans far gifte om sig 1929. Vid 22 års ålder (1931) fick Olivier 

Messiaen tjänsten som organist i Trinité-kyrkan i centrala Paris, en tjänst som han behöll till 

sin död, allt medan hans renommé som improvisatör och kompositör växte. Han gifte sig med 

violinisten Claire Delbos i juni 1932 (eller 1936) och de fick en son, Pascal, 1937.
11

 

 

Tillsammans med André Jolivet, Daniel-Lesur och Yves Baudrier, grundade han 1936 Le 

groupe Jeune France, vilket nämnts ovan. I början av 40-talet blev han allt mer intresserad av 

ornitologi och började på allvar notera fågelsång från alla fåglar i framför allt Frankrike, 

ordnade efter häckningsplatser och regioner, vilket han så smått gjort redan från ungdomen.
12

 

Under andra världskriget fick Messiaen rycka in i franska armén som vanlig infanterist. Han 

blev krigsfånge 1940 och satt i fångläger Stalag VIII A, i Görlitz, i Schleswig. 1941
13

 blev 

Messiaen utlämnad i en fångväxling och vid återkomsten fick han en tjänst som lärare i 

harmonilära vid Pariskonservatoriet.  

 

Från mitten av 40-talet föreläste Messiaen över hela världen. Rektorn på Pariskonservatoriet, 

Claude Delvincourt, införde 1947 för Messiaens skull en kurs som först hette musikestetik, 

men därefter kom att byta namn till musikalisk analys, musikfilosofi, och slutligen analys.
14

 

Detta initiativ möjliggjorde för musikern och pedagogen Messiaen att utveckla sin 

undervisning. En lång rad av 1900-talets kompositörer har studerat för honom, bl a Pierre 

                                                 
8 Mari, Pierrette. Olivier Messiaen. s. 12, och Arnault, Pascal. Messaien... les sons impalpables du rêve. s. 12. 
9 Mari, Pierrette. Olivier Messiaen. ss. 12-13. 
10 La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 14. 
11 Enligt Massip, Catherine. et al. Portrait(s) d’Olivier Messiaen. s. 10 och Arnault, Pascal. Messaien... les sons impalpables du rêve. s. 26, 

ägde vigseln rum 1932, men enligt Mari, Pierrette. Olivier Messiaen. s 22, samt Massin, Brigitte. Olivier Messiaen: une poétique du 

merveilleux. s. 217, var det 1936. 
12 Arnault, Pascal. Messaien... les sons impalpables du rêve. s. 14. 
13 År 1942 enligt Massin, Brigitte. Olivier Messiaen: une poétique du merveilleux. s. 218, Rostand, Claude. Olivier Messiaen. s. 15, samt 

Waumsley, Stuart. The Organ Music of Olivier Messiaen. s. 8, men 1941 enligt La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. 

s. 15, Sohlmans musiklexikon, band 4. s. 510, samt Messiaens förläggare Alphonse Leduc. 
14 Mari, Pierrette. Olivier Messiaen. s. 31. 
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Boulez, Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, Allan Pettersson
15

 och Quincy Jones
16

. 1947 

blev han således lärare i musikestetik och 1966 utnämndes han till professor i komposition. 

 

Efter en misslyckad operation, togs hans hustru 1943 in på sjukhem, där hon gradvis förlorade 

såväl förstånd som rörelseförmåga, syn och hörsel. Messiaens far avled 1957. Två år senare, 

1959, avled Messiaens hustru, Claire Delbos. Han hade då bland sina elever träffat den 

”unika, sublima, geniala pianisten” Yvonne Loriod, som blev hans andra hustru 1962.
17

  

 

Runt mitten av 60-talet började han få beställningar på verk, som exempelvis Et exspecto 

resurrectionem mortuorum, vilket är ett verk beställt 1964 av André Malraux, tillägnat offren 

för de båda världskrigen. Han fick även ett trettiotal priser, bland vilka kan nämnas 

exempelvis Sonningpriset i Danmark 1977, Sibeliuspriset i Finland 1989, samt en postum 

Grammy i Los Angeles 1996. Bland det fyrtiotal hedersutnämningar han tilldelades bör 

omnämnas bl a den franska Hederslegionen (La Grand-Croix de la Légion d’honneur) 1986.
18

 

En av de något mindre vanliga typerna av hedersbetygelser är att ett berg i Utah (USA), 

Mount Messiaen, är uppkallat efter honom.
19

  

 

Olivier Messiaen avled, vid 83 års ålder, den 27 april 1992. 

4 Olivier Messiaens musik 

Här följer en kort översikt av Messiaens stora produktion, samt en smärre inblick i några av 

hans kompositionstekniker. 

4.1 Teman i verken 

I sina tidiga verk befann sig Messiaen tämligen nära impressionisterna Debussy och Ravel, 

t ex i pianoverket Préludes från 1929, men han började tidigt utveckla sin egen rytmiska, 

harmoniska och melodiska teknik.
20

  

 

I fjärde satsen av L’Ascension, från 1933, använde Messiaen samma tematiska material som i 

tredje satsen på orkesterverket Les Offrandes Oubliées, från 1929.
21

 En del av det tematiska 

materialet från första satsen i L'Ascension användes sedan i La Nativité du Seigneur, från 

1935. Att använda samma kompositionssystem i flera verk, är ett sätt att utforska alla 

                                                 
15 Allan Pettersson-sällskapets hemsida. Allan Pettersson var med på Messiaens analysklasser. 
16 The Guardians hemsida. 
17 ”la pianiste unique, sublime, géniale”; Enligt Goléa, Antoine. Rencontres avec Olivier Messiaen. ss. 147-156, ägde vigseln rum 1961; 

enligt Arnault, Pascal. Messaien... les sons impalpables du rêve. s. 40, ägde denna vigsel rum 1962. 
18 För en fullständig lista över priser och hedersbetygelser, se Massip, Catherine. et al. Portrait(s) d’Olivier Messiaen. s. 173. 
19 La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 33. 
20 Sundin, Nils-Göran. Musikhistoria, brev 2, Vårt sekel. s. 21. 
21 Réverdy, Michèle. L’œuvre pour orchestre d’Olivier Messiaen. s. 14. 
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möjligheter. Detta är relevant om man inte uttömt alla idéer, eller inte är fullständigt nöjd med 

ett verk.  

 

Musiken är hos Messiaen mycket genomtänkt programmusik, där han noga beskrivit hur han 

vill att hans verk skall tolkas. Man finner där tre stora teman (tron, naturen och kärleken), om 

vilka han sagt: ”Jag är framför allt en katolsk musiker. Alla mina verk, religiösa eller ej, är en 

troshandling och ärar Kristi mysterium”
 22

, ”Jag är förälskad, jag kan inte säga varför... Jag 

älskar fågelsång”
 23

 och ”Den fatala, oemotståndliga kärleken, som genomsyrar allt, som 

undanröjer allt utanför sig, såsom den symboliseras genom Tristan och Isoldes filter.”
 24

  

 

Nedan finns listade några exempel på verk, sorterade efter ovan nämnda tre huvudsakliga 

teman som förekommer hos Messiaen.
25

 L'Ascension tillhör förstås kategorin Tron. 

 

Tron 

  Kommunionen Le Banquet céleste (1928) orgel 

 

Les Offrandes oubliées (1929) orkester 

 

O sacrum convivium (1937) blandad kör a cappella 

Den helige ande Vingt Regards sur l’Enfant Jésus (1944) piano 

 

Messe de la Pentecôte (1950) orgel 

 

Livre d’orgue (1951) orgel 

Naturen 

  Fågelsång Le Merle noir (1951) flöjt och piano 

 

Le Réveil des oiseaux (1953) piano och orkester 

 

Catalogue d’oiseaux (1958) piano 

 

Petites Esquisses d’oiseaux (1985)  piano 

Kärleken 

  Tristantrilogin
26

 Harawi (1945) sopran och piano 

 

Turangalîla-symphonie (1948)  piano, Ondes Martenot, orkester 

 

Cinq Rechants (1948) 12 röster a cappella 

Äktenskaplig kärlek Poèmes pour Mi (1936) 
27

 sopran och piano 

 

Chants de terre et de ciel (1938)  sopran och piano 

 

Noterad fågelsång, såväl som ”fågelsångsaktiga” melodislingor, började förekomma i 

Messiaens musik på 40-talet. Första gången han använder nedtecknad fågelsång är i Quatuor 

pour la Fin du Temps (1941).
 28

 Från och med Vingt Regards sur l’Enfant Jésus (1944), är 

fågelsång den främsta inspirationskällan i Messiaens musik, vilken undan för undan ersätter 

                                                 
22 ”Je suis avant tous un musicien catholique. Toutes mes œuvres, religieuses ou non, sont un acte de foi et glorifient le mystère du Christ.”; 
Waumsley, Stuart. The Organ Music of Olivier Messiaen. s. 9. 
23 ”Je suis amoreux, je ne peux vous dire pourquoi... J'aime les chants d'oiseaux. ”; Massip, Catherine. et al. Portrait(s) d’Olivier Messiaen. 

s. 62. 
24 ”L'amour fatal, irrésistible qui transcende tout, qui supprime tout hors lui, tel qu'il est symbolisé par le philtre de Tristan et Yseult.”;  

Mari, Pierrette. Olivier Messiaen. s. 54. 
25 Huss, Per-G. Messiaens musikteori och musikfilosofi.  
26 Tristan och Isolde är en keltisk legend från medeltiden, om olycklig kärlek och döden. 
27 Mi, var ett smeknamn Messiaen gav sin hustru, Claire Delbos.  
28 Arnault, Pascal. Messaien... les sons impalpables du rêve. s. 14, och Bjerkestrand, Nils E. Om satsteknikken i Olivier Messiaens musikk. 
s. 55. 
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det gregorianska materialet, som tidigare dominerat.
 
I alla verk från 1944 och framåt finner 

man fågelsång, utom Cinq Rechants (1948), Cantéyodjayâ (1948) och Quatre Études de 

rythme (1950).
 29

 Första gången fågelsång används i ett orgelstycke är i sats IV Communion 

(Les oiseaux et les sources), ur Messe de la Pentecôte (1950).
 30 

Snabb och långsam puls 

förekom i Messiaens musik långt innan han införde fågelsång i verken, men i 

fågelsångsverken lämnar Messiaen den mänskliga tiden, till förmån för naturens tid. Den 

mänskliga pulsen utgår från pulsen, som finns i människokroppen, medan naturens puls är 

cyklisk, enligt Messiaen. Dygnets cykel är en långsam process och årstidernas och planeternas 

är ännu mer långsamma processer. För att illustrera detta använder han sig i sin musik av 

antingen en mycket långsam puls, eller en mycket snabb puls, vilket kan ses som ett uttryck 

för en annan tidsuppfattning. 
31

 Såväl den mycket långsamma pulsen, som den mycket 

snabba, är tämligen svår att utföra. Flera av hans verk upplevs också som väldigt långa, på 

grund av en extremt långsam puls.  

 

Messiaens största förnyande insats står möjligen att finna i hans orgelverk, där L'Ascension är 

det första större. Fram till 1960-talet var han en av de mest betydande förnyarna av 

orgelmusiken under 1900-talet. Han gjorde om musiken utan att låta sig inhägnas i ett slutet 

system. Med varje verk förnyade han sig.
32

 ”Med Messiaen återvann orgeln i ett slag den 

position som den förlorat sedan flera sekler, som ett forskande avantgarde-instrument i 

spetsen för framåtblickandet.”
 33

 

4.2 Tekniken i hans musikaliska språk 

Man kan fråga sig vad en kompositörs stil består av. Vid komponerandet följs ett antal 

rytmiska, melodiska och harmoniska regler, som definierats av ens företrädare. Om reglerna 

inte följs förväntas man revoltera mot samma regler. Tack vare sin omfattande musikaliska 

bildning kände Messiaen väl till dessa regler, men han bröt inte tvärt med traditionen, utan 

bidrog snarare med en utveckling.
34

  

 

1944 publicerade Messiaen boken Technique de mon langage musical,
35

 där han beskrev sin 

syn på melodi, harmoni och rytm, dvs hans olika kompositionstekniker, till exempel 

användningen av begränsat transponerbara modi. Dessa modi grundas på det kromatiska 

systemet med tolv toner och är uppbyggda av olika symmetriska grupper. De kan användas 

både melodiskt och harmoniskt. Vanliga dur- och mollskalor kan transponeras tolv gånger. 

Man kan alltså betrakta en durskala som ett modus, där C-dur är den första transpositionen. 

Efter ett visst antal kromatiska transponeringar, vars antal är olika för varje modus, är 

Messaiens begränsat transponerbara modi inte längre transponerbara, eftersom tonmaterialet 

                                                 
29 Huss, Per-G. Messiaens musikteori och musikfilosofi.  
30 La Paroisse de la Trinité, Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 100. 
31 Huss, Per-G. Messiaens musikteori och musikfilosofi.  
32 Sundin, Nils-Göran. Musikhistoria, brev 2, Vårt sekel. s. 21. 
33 ”Avec Messiaen , l’orgue a regagné d’un coup une position qu’il avait perdu depuis des siècles, celle d’un instrument d’avant-garde et de 

recherche à la pointe de la prospective.”; La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 24. 
34 Sohlmans musiklexikon. band 4, s. 510. Artikeln författad av Antoine Goléa. 
35 Finns även översatt till engelska (The Technique of my Musical Language), samt tyska, spanska och italienska. 
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återkommer. De kan inte transponeras så mycket som tolv gånger och betraktas därför som 

begränsat transponerbara. Exempelvis har den fjärde transpositionen av modus nummer 2 

exakt samma toner som den första transpositionen av samma modus. Sålunda finns endast tre 

transpositioner av modus 2. Totalt räknar Messiaen med sju olika modi. Han framhåller inte 

sig själv som skapare av alla modi, utan informerar bara om att han använder sig av dem. Han 

har dock skapat modus 3 till 7. Modus 1 är den vanliga heltonsskalan, vilken alltså 

förekommer i två olika transpositioner. Messiaen använder ytterst sällan detta modus, emedan 

han anser att Claude Debussy och Paul Dukas redan har sagt så mycket med heltonsskalan att 

inget finns att tillägga.
 36

 Modus 2 är en sk dimskala, som före Messiaen förekommer hos bl a 

Rimskij-Korsakov, Skrjabin, Stravinskij och Ravel. 

 

Här är modus 2, 1:a transpositionen, melodiskt: 

 
 

och harmoniskt: 

 
 

Exempel på andra modi som används i L’Ascension, är modus 3, som har fyra transpositioner, 

och modus 7, som har sex transpositioner. Dessa tre modi (2, 3, 7) är de mest använda i 

L'Ascension, men även andra förekommer ibland. Modus 2 förekommer harmoniskt 

exempelvis i sats II, i vänsterhandens ackord i takt 41-44. I takt 45 övergår ackorden istället 

till modus 7. Modus 2 återfinns melodiskt bl a i sats III på sida 17, system två och en bit in på 

system 3, där vänster och höger hand spelar unisont. Modus 3 finner man t ex i sats IV, från 

takt 13. 

 

Här är modus 3, 1:a transpositionen: 

 
 

och modus 7, 1:a transpositionen: 

 
 

Som nämnts ovan, använde sig Messiaen till en början främst av gregorianska slingor som 

melodisk inspirationskälla och så småningom övergick han till fågelsång. Exempel på 

melodiskt viktiga intervall hos Messiaen är tritonus och stor sext, samt kromatik.
37

 Tritonus 

och stor sext används även harmoniskt som tillägg till vanliga treklanger, där de enligt 

Messiaen är som ett ”bi på en blomma”.
 38

 Fallande stor sext använder han för att hedra 

W A Mozart och små kromatiska rörelser för att hedra Béla Bartók, skriver han själv utan att 

                                                 
36 Messiaen, Olivier. Technique de mon langage musical. s. 87. 
37 Davidsson, Hans. La Nativité du Seigneur. s. 6. 
38 ”l'abeille dans la fleur”; Messiaen, Olivier. Technique de mon langage musical. s. 63.  
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ge närmare förklaringar.
 39

 Den stora betydelse han gav tritonus-intervallet illustreras av att 

det finns med i alla modi.  

 

Några olika melodiska kompositionstekniker som Messiaen nämner i Technique de mon 

langage musical är elimination, interversion och registerskifte.
40

  

 

 Elimination innebär att temat omformas genom att upprepas och undan för undan förlora 

delar, så att det slutligen är kort och koncentrerat. Messiaen själv hänvisar till Beethoven 

som upphovsman för denna teknik, vilken används i första satsen på Beethovens femte 

symfoni, och för en djupare förklaring hänvisar han till Vincent d'Indys kompositionslära 

Cours de composition musicale.
41

 Motsatsen är amplifikation. 

 Interversion innebär en omformning av motivet genom att låta tonerna komma i en annan 

följd.  

 Registerskifte är en omformning genom att en ton kommer i en annan oktav vid 

upprepning. Messiaen ger som exempel Alban Bergs Lyrisk svit.
42

  

 

Messiaen uppnår en känsla av tidlöshet genom att använda harmoniken mer dekorativt än 

funktionellt. Ackorden är inte beroende av varandra enligt traditionella harmoniska 

släktskapsförhållanden.
43

 Messiaens modi är inte att betrakta som skalor, utan som färger, 

vilket gör att komponerandet innebär att hålla sig till en bestämd färgskala. Att blanda olika 

modi blir som att blanda färger.
44

 Här ingår Messiaen i en gammal fransk tradition. 

Exempelvis François Couperin benämnde sina stycken Récit de Cornet, Basse de Trompette 

etc, vilket anger hur respektive stycke låter. Detta kan jämföras med exempelvis J S Bach, 

som snarare benämnde stycken Preludium, Allegro etc, vilket anger styckets funktion, eller i 

vilket tempo det skall framföras, men inte hur det låter. 

 

I förordet till Quatuor pour la fin du Temps, skriver Messiaen: ”Jag använder mig här, som i 

flertalet av mina verk, av ett speciellt rytmiskt språk”.
 45

 Han fortsätter med att beskriva ”vissa 

rytmiska former”
 46

 vilka är: halva tillfogade värden
 47

, augmenterade eller diminuerade 

rytmer
 48

, icke omvändbara rytmer
 49

 och rytmisk pedal.
50

 

 

 Ett halvt tillfogat värde är halva värdet av vilken rytm som helst, som läggs till denna rytm, 

genom en punkt, en paus eller en not, som här:  
 

  

                                                 
39 Messiaen, Olivier. Technique de mon langage musical. s. 32; Detta kommenteras även av Arnault, Pascal. Messaien... les sons impalpables 

du rêve. s. 103. 
40 Elimination, Interversion des notes, Changement de registre. 
41 Messiaen, Olivier. Technique de mon langage musical. s. 41. 
42 Messiaen, Olivier. Technique de mon langage musical. s. 43. 
43 Huss, Per-G. Messiaens musikteori och musikfilosofi. 
44 Messiaen, Olivier. Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie – Tome VII. s. 107. 
45 ”J'emploie ici, comme dans la plupart de mes ouvrages, un langage rythmique special.” 
46 ”certaines formes rythmiques”. 
47 Demi-unité de valeur ajoutée. 
48 Rythmes augmentés ou diminués. 
49 Rythmes non rétrogradables. 
50 Pédale rythmique. 
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 En rytm kan följas av sin augmentation eller diminution, dvs en förlängning eller en 

förminskning av notvärdena i en rytmstruktur. Här är ett par exempel:  
 

 Augmentation    
 

  Diminution       
 

 Icke omvändbara rytmer är rytmer vars värden är desamma oavsett om man läser dem från 

vänster till höger eller från höger till vänster (som ett palindrom
51

), dvs rytmer som ser 

likadana ut om man vänder på dem. Några exempel: 
 

 
 

 Rytmisk pedal är en oberoende rytm som upprepas om och om igen, utan hänsyn till 

rytmer i andra stämmor, dvs ett ostinato. 

 

Andra delar i Messiaens rytmiska språk är, som nämnts ovan, klassiska grekiska versfötter 

och indiska rytmer. 

 

Messiaen fann det nödvändigt att förklara sin komplicerade kompositionsteknik genom att 

publicera en skrift, Technique de mon langage musical (som först utgavs i två volymer, men 

nu finns utgiven i en enda), för att möjliggöra för sina elever och framtida interpreter av hans 

musik att greppa hans musikaliska tankar. I förordet till detta verk skriver han: ”Det är alltid 

farligt att tala om sig själv. Emellertid har många personer antingen kritiserat eller hyllat 

mig – och då alltid av fel orsak och för saker jag inte gjort – å andra sidan har några elever 

törstande efter nyheter ställt mig ett flertal frågor rörande mitt musikaliska språk – varför jag 

beslutat att skriva denna lilla 'teoribok'.”
 52

 

5 L’Ascension 

L’Ascension för orgel, som härrör från 1934, är den andra versionen av detta verk, där den 

första versionen publicerades 1933 för orkester, vilket förklarar undertiteln Quatre 

Méditations Symphoniques (Fyra symfoniska meditationer). Detta verk nådde stor framgång 

på konserter, i främst USA, innan Messiaen transkriberade det för orgel.
53

 Tre månader efter 

premiären på orkesterversionen påbörjade han transkriptionen och ett år senare var han klar.
54

 

L’Ascension är den första av hans stora cykler för orgel och man kan se den som höjdpunkten 

                                                 
51 Ex. Ni talar bra latin, Sirap i Paris. 
52 Il est toujours dangereux de parler de soi. Cependant, plusieurs personnes m’ayant ou vigoureusement critiqué, ou louangé – et toujours à 

côté et pour des choses que je n’avais pas faites – d’autre part, quelques élèves particulièrement avides de nouveauté m’ayant posé de 
nombreuses questions relatives à mon langage musical – je me suis décidé à écrire cette petite ’théorie’.”; Messiaen, Olivier. Technique de 

mon langage musical, förordet. 
53 Häfte till cd Messiaen: Les Corps Glorieux/ L’Ascension. Thiry, Louis. 
54 Mari, Pierrette. Olivier Messiaen. s. 149. 
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på hans första period.
55

 Där finns redan den personliga stilen hos en blivande stor 

kompositör.
56

 Den består av fyra delar, inspirerade av sakrala texter. Han föredrog själv den 

symfoniska versionen, framför orgelversionen, utom sats 3, vilken han komponerade helt ny 

för orgel.
57

 Den tredje satsen, som i orkesterversionen heter Alléluia sur la Trompette, 

Alléluia sur la Cymbale, är i orgelversionen ersatt med en ny, toccata-artad, sats med samma 

känsla och i samma tonart (F
#
-dur), som heter Transports de joie d’une âme devant la gloire 

du Christ qui est la sienne. Orsaken till att han komponerade en ny sats är möjligen att 

orkestersatsen svårligen låter sig skrivas om för orgel, eftersom den i hög utsträckning 

använder den stora orkesterns klangliga resurser. De fyra satserna i orgelversionen är: 

 

  I - Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père 

 II - Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel 

III - Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne 

IV - Prière du Christ montant vers son Père 

 

I orkesterversionen har varje sats sin egen karaktäristiska orkestrering. Detta ger satserna sin 

egen karaktär, vilken bevaras även i orgelversionen. Den första satsen är en koral för träblås 

(utom oboe, som inte introduceras förrän i den andra satsen) och bleckblås, ”som åskådliggör 

förfiningen och styrkan hos trumpeterna”.
58

 Den andra satsen är skriven för träblås och 

stråkar, den tredje för hela orkestern, och den fjärde för enbart stråkar.
59

  

 

Förhållandet mellan tonarterna (eller åtminstone satsernas förtecken) är en illustrering av 

L’Ascension (Kristi Himmelsfärd), då den första satsen står i E-dur, den andra i F-dur, den 

tredje i F
#
-dur och den sista i G-dur. Den sista satsen slutar på ett D7-ackord, dvs G-durs 

dominant, som för att antyda att allt fortsätter, även efter slutet. Efter en genomgång av 

Messiaens orgelmusik, är det lätt att konstatera att några år efter L’Ascension slutade han att 

ange fasta förtecken i sin orgelmusik. La Nativité du Seigneur, från 1935, är det sista 

orgelverket med fasta förtecken. 

 

Olivier Messiaen har själv skrivit analytiska kommentarer till alla sina orgelverk. Där 

beskriver han inspirationskällorna, vilka ibland (som i L’Ascension) är bibliska och teologiska 

citat, men i andra verk kan vara landskapsbeskrivningar, fågelsång, färger och ofta 

kombinationer av dessa.
60

  

 

Messiaen var långt ifrån alltid uppskattad av publiken och kyrkan. I Sohlmans musiklexikon 

kan man läsa att han, pga att motstridiga tendenser i hans personlighet avspeglas i verken, har 

anklagats för ”kätteri, rentav skurkaktighet om inte hemligt samförstånd med helvetets 

                                                 
55 Halbreich, Harry. Olivier Messiaen. s. 269. Även Borum & Christensen Messiaen – en håndbog, delar in Messiaens verk i perioder, men 

utan att nämna några höjdpunkter. Periodindelningen grundar sig på teorier av Robert Sherlaw Johnson & Roger Nichols. 
56 Réverdy, Michèle. L’œuvre pour orchestre d’Olivier Messiaen. s. 10. 
57 Massin, Brigitte. Olivier Messiaen – Une poétique du merveilleux. s. 63, Halbreich, Harry. Olivier Messiaen. s. 269, och Rostand, Claude. 

Olivier Messiaen. s. 28. 
58 ”qui met en évidence la noblesse et la force des trompettes”; Häfte till cd Messiaen: L’Ascension. Orchestre Philharmonique de l’O.R.T.F. 

s. 10 (programkommentarer skrivna av Messiaen). 
59 Partitur: L’Ascension - Quatre Méditations Symphoniques pour orchestre.  
60 La Paroisse de la Trinité, Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 31. 
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makter”.
61

 Rostand berättar hur Messiaens tro ifrågasattes, även högt upp i de kyrkliga 

kretsarna, och hur hans musik betraktades som bedrägeri och alltför världslig för de mystiska 

värden han försökte illustrera.
 62

 Detta motstånd finns fortfarande kvar. När L'Ascension 

uruppfördes var mottagandet delat. En kritiker skrev: ”Motsägelsen chockar vissa känsliga 

troende som förebrår honom hans falska religiositet och i detta verk ser förvirring och en ond 

stämning”, men i de musikaliska kretsarna visade man däremot en uppskattning utan 

förbehåll.
63

 Enligt kompositören själv är L'Ascension ett exempel på ”äkta musik, andlig 

musik, musik som rör allt utan att upphöra att röra Gud”.
64

 

5.1 I – Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père 

Rubriken lyder ”Kristi Majestät som ber om sin härlighet från sin fader.” Den förklarande 

underrubriken kommer från Johannesevangeliets kapitel 17, vers 1: ”Fader, stunden har 

kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig.”
 65

 Även underrubriken till 

fjärde satsen kommer från Johannesevangeliets sjuttonde kapitel, där Kristus, kvällen innan 

sin död, delvis uttrycker sig som om han redan hade lämnat världen. Texten kommer från den 

första delen av evangelietexten som läses på Kristi Himmelsfärds dag, men även under 

passionstiden.
66

 

 

Messiaen skriver i sin kommentar: ”Kristi förhärligande, som började på korset och fortsatte 

med uppståndelsen, fullbordades inte förrän på Himmelsfärdsdagen. Den härlighet som 

Kristus ber om i sin prästliga bön, vid slutet av nattvardens instiftande, är redan uppnådd 

genom förenandet av mänsklighet och gudomlighet i Kristi unika person.”
 67

 

5.1.1 Analys 

”Mycket långsamt och majestätiskt”
 68

 är anvisningen i partituret för den första satsen, som 

har karaktären av en högtidlig koral. Den påminner om orgelverken Le Banquet Céleste från 

1928 och Apparition de l’Église Éternelle från 1932, men harmoniken är här mer arbetad och 

avancerad.
69

  

 

                                                 
61 Sohlmans musiklexikon, Band 4. s. 510. Artikeln författad av Antoine Goléa. 
62 Rostand, Claude. Olivier Messiaen. ss. 9-10. 
63 ”L’antinomie choque certains croyants sensibles qui lui reprochent sa pseudo-religiosité et qui voient, dans cette œuvre, du trouble et une 

atmosphère impure.”; Mari, Pierrette. Olivier Messiaen. ss. 80-81. 
64 ”Une musique vraie, une musique spirituelle, une musique touchant à tous les sujets sans cesser de toucher à Dieu.”; Halbreich, Harry. 
Olivier Messiaen. s. 353. 
65 ”Père, l’heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.” 
66 I Sverige läses den på Kr Him dag vart tredje år (i den sk tredje årgången), men även i Frankrike läses den. I passionsgudstjänster läses den 

vart fjärde år, i Johannesserien. 
67 ”L’exaltation du Christ, commencée sur la Croix, continuée par la Résurrection, n’est complète qu’au jour de l’Ascension. Cette gloire, 

que le Christ demande dans sa prière sacerdotale, à la fin du discours de la Cène, elle est déjà obtenue, par l’union de l’humanité et de la 
divinité dans l’unique personne du Christ.”; La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 34. 
68 ”Très lent et majestueux.”; L’Ascension. Paris: Alphonse Leduc. s. 1. 
69 Häfte till cd Messiaen : Organ Music, Vol. 1. Ericsson, Hans-Ola, och häfte till cd Messiaen : Les Corps Glorieux/ L’Ascension. Thiry, 
Louis. 
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De fasta förtecknen och slutackordet indikerar att tonarten är E-dur. Mestadels används 

modus 3 i olika transpositioner, men till de fyra ackorden i takt 17, används modus 7. Denna 

takt ligger för övrigt nära det gyllene snittet, i denna sats. 

 

Precis som i Le Banquet Céleste förlorar man uppfattningen om tid till förmån för en känsla 

av statisk kontemplation. Den statiska känslan framkallas av kadenserna, vilka till 

övervägande del har tonen h
1
 i översta stämman (takt 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 22 (h

2
)). 

Dessutom förekommer tonen h, och då oftast h
1
, i överstämman vid flera andra tillfällen. 

Tonen h används med elva olika harmoniseringar och omläggningar.
70

 Elva är antalet 

apostlar, efter att Judas Iskariot hängt sig. Dessutom heter tonen h, i Frankrike ”Si” (enligt 

Solmisationssystemet); SI är Sankt Johannes initialer, på latin. Som redan nämnts ovan, 

kommer bibelcitatet som använts som utgångspunkt för denna sats, från Sankt Johannes 

evangelium. 

 

I den här satsen, som framför allt är byggd på en balans mellan tonika och dominant, är allt 

grundat på tretalet: formen (lied, ABA’), frasernas struktur (fraserna i A och B är tre takter 

långa), och taktarten, som är 12/8.
71

 Inom kristendomen symboliserar talet 3 det perfekta, bl a 

för att Gud i treenigheten är en i tre (Fadern, Sonen och den helige Anden), dessutom var de 

vise männen tre, liksom deras gåvor (guld, rökelse och myrra).
72

 A-delen (takt 1-6) är byggd 

på två delar, bestående av tre takter vardera, där den andra delen är en upprepning av den 

första, men med något modifierade harmonier. B-delen (takt 7-14) går via olika modulationer 

till dessa fyra bastoner i takt 14:  
 

 
 

Tonerna kommer från melodistämman i takterna 2 och 5:  
 

 
 

Samma tema används även i La Nativité du Seigneur, från 1935.
73

 Messiaen själv talar om 

detta tema som Boris Godunov-temat, eftersom han tagit det (något modifierat) från de första 

takterna av Modest Musorgskijs opera Boris Godunov, men som källa till temat lyfter han 

också fram Solveigs sang av Edvard Grieg.
74

  

 

Den här illustreringen av Boris Godunov-temat visar Messiaen i Technique de mon langage 

musical:
 75

 
 

                                                 
70 Waumsley, Stuart. The Organ Music of Olivier Messiaen. s. 27. 
71 Réverdy, Michèle. L’œuvre pour orchestre d’Olivier Messiaen. s. 11. 
72 Tretalet återfinns f ö på en mängd andra ställen, t ex i franska flaggan (trikoloren), samt i Beethovens tredje symfoni, med sina tre b-

förtecken. J S Bach ägnade sig mycket åt talsymbolik och tretalet återfinns hos honom på en mängd ställen, t ex i koralförspelet O lamm, 
Gottes, ur Achtzehn Choräle, Toccata, adagio och fuga i C-dur, Pièce d'Orgue. 
73 La Nativité du Seigneur – 1 La Vierge et l'Enfant. s. 4. 
74 Messiaen, Olivier. Technique de mon langage musical. ss. 32-33. 
75 Messiaen, Olivier. Technique de mon langage musical. s. 32. 
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När A-delen återkommer (A’, takt 15), påminner den starkt om början (takt 15 = takterna 1 

och 4, takt 16 = takt 2), men fraserna består nu av fyra takter vardera, istället för tre. Talet 4 är 

jordens tal och kan ses symbolisera mänskligheten eller världen, pga de fyra elementen, 

årstiderna, väderstrecken, evangelisterna, och korsets fyra armar som omfamnar världen.
 76

 

I bönen Fader vår
77

 finns det tre böner som gäller Gud
78

 och fyra som gäller människan
79

. 

Ibland används talet 4 som symbol för Kristus, eftersom han inte bara är gud, utan även 

människa. Messiaen har inte själv nämnt förekomsten av eventuell talsymbolik i sina 

kommentarer till detta verk, men eftersom denna typ av symbolik är så vanlig inom kristen 

tradition, är det troligt att han använt sig av den, utan att finna det nödvändigt att påpeka det. 

Hos exempelvis Mozart (1756-1791),
80

 Beethoven (1770-1827),
 81

 m fl, men framför allt hos 

J.S. Bach (1685-1750),
82

 finner man ofta talsymbolik.
83

 I volym III av sin stora avhandling 

om rytm, färg och ornitologi, vilken till stor del publicerades postumt, talar Messaien om 

exempelvis talet 3, som treenigheten, men han nämner även att i det antika Grekland stod 2 

för kvinnan, 3 för mannen och 5 för kärlek (dvs 2+3), samt att 4 är jordens tal.
 84

 Han var 

alltså i högsta grad intresserad av talsymbolik, men var även ytterst fascinerad av primtal.
 85

 

 

Pedalstämman spelar inte hela tiden i sitt eget register, utan ibland endast tillsammans med 

svällverket och alltså en oktav högre, närmare melodin, för att underlätta legatospelet mellan 

ackorden i vänsterhanden.
86

 

5.1.2 Orgel / Orkester 

 Vid en jämförelse mellan orkesterversionen och orgelversionen, framgår att Messiaen i 

orgelversionen använder sig av svällarpedalen för att, åtminstone delvis, översätta 

orkesterdynamiken.  

 I orkesterversionen spelas melodin av trumpeterna. För att med orgeln gestalta orkesterns 

olika instrument använder han istället för trumpeter ett rörverkstutti, istället för träblås och 

horn använder han rörverk och svällverkets grundstämmor, och istället för fagott, trombon 

och tuba använder han pedalverket.
87

  

                                                 
76 Åberg, Mats. Talmystiken hos Bach. s. 20. 
77 Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det 

bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda 
oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. 
78 Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
79 Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för 
prövning, utan rädda oss från det onda.  
80 Exempelvis i Trollflöjten. 
81 Som ovan nämnts är den tredje symfonin (Eroica) skriven med tre b-förtecken, för att symbolisera och hylla trikoloren (frihet, jämlikhet, 

broderskap), dvs franska revolutionens idéer. 
82 Exempelvis i Die Kunst der Fuge, samt ovan nämnda verk. 
83 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol 5. ss 78-82. 
84 Messiaen, Olivier. Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie – Tome III. s. 347. 
85 Messiaen, Olivier. Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie – Tome III. ss. 349-350. 
86 Adams, Beverly Decker. The Organ Compositions of Olivier Messiaen. s. 59. 
87 Forestier, Anne Le. Olivier Messiaen, L’Ascension. s. 6. 
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 Nyanserna i orgelversionen ligger nära orkesterversionen. Den största skillnaden är i de två 

sista takterna, där orkestern går från f till fff, med gott stöd av orkestreringen. Orgeln går, i 

sin tur, från pp till ff och där läggs rörverken till efter hand.
 88

  

 I den här satsen är orgeltranskriptionen väldigt trogen ursprungsversionen, vilken i sin tur 

är orgelmässigt skriven, så de båda versionerna är mycket lika. 

5.2 II – Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel 

Rubriken betyder ”Fridfulla hallelujarop från en själ som längtar till himlen.” Den 

förklarande underrubriken kommer från kollektbönen för Kristi Himmelsfärds dag ”Vi ber 

dig, Gud,... låt oss bo i himlen i Anden.”
 89

 Detta citat är en resumé av kollektbönen. 

 

Messiaen skriver i sin kommentar: ”Att bo i himlen i Anden, är den särskilda nåden för denna 

helgdag. Kontemplativ stil. Form refräng – kupletter. Kupletterna blandar den gregorianska 

sångens smidiga virvlar med ornament av pastoral karaktär. Varje presentation av refrängen 

är en ny variation. I den andra presentationen: refräng på cornet solo med quintaton 16’, 

ackompanjerad av ett överliggande ostinato i modus 3 på flûte 4’, octavin, cymbale.”
 90

  

 

Den orgelregistrering för den andra presentationen, som Messiaen nämner i sin kommentar, 

stämmer inte med de tryckta noterna. Istället står här: Refräng på quintaton 16' och flûte 4', 

ackompanjerad av ett överliggande ostinato modus 3 på flûte 4 och octavin. Alltså är cornet 

ersatt av flûte 4 i vänsterhandens melodi och i högerhandens ostinato har cymbale utgått. 

Registreringsförslaget i kommentaren är sålunda betydligt starkare. Troligen rör det sig här 

om ett tryckfel i de utgivna noterna, emedan Messiaen-eleven Susan Landale påtalar att man 

bör följa Messiaens kommentar och använda cymbale och cornet.
 91

 På sin egen inspelning 

verkar även Messiaen själv följa sitt registreringsförslag. 

5.2.1 Analys 

Messiaen uttrycker här själens tysta glädje inför himmelsfärdens mysterium och dess 

förenande med Kristus i himlen.
92

 Kanske är den här satsen den mest originella och 

framåtblickande.
93

 Den är intressant på grund av det ovanliga framhävandet av melodin, 

eftersom Messiaen oftast är mer intresserad av klang.
94

 Hela satsen är fast förankrad i F-dur. 

Melodin är baserad på tonen F och det är inte många takter som inte innehåller något F. 

 

                                                 
88 Skillnaden är dock inte så stor som den först kan verka, eftersom, i orgelversionen, de tre verken är kopplade och crescendot till största 
delen åstadkoms med hjälp av den på franska symfoniska orglar mycket effektiva svällaren. Rörverken adderas på slutet. 
89 ”Nous vous en supplions, ô Dieu,... faites que nous habitions aux cieux en esprit.” 
90 ”Habiter aux cieux en esprit, c’est la grâce propre de la fête. Style contemplatif. Forme refrain - couplets. Les couplets, mélangent les 
souples volutes des neumes de plain-chant à des ornementations de caractère pastoral. Chaque présentation du refrain est une variation 

nouvelle. Dans la deuxième présentation : refrain au cornet solo avec quintaton 16, accompagné d’un ostinato supérieur en ‘3e mode à 

transpositions limitées’ sur flûte 4, octavin, cymbale.”; La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 34. 
91 Landale, Susan. 26 juli 2011.  
92 Häfte till cd Messiaen: Organ Music, Vol. 1. Ericsson, Hans-Ola.  
93 Waumsley, Stuart. The Organ Music of Olivier Messiaen. s. 27, och häfte till cd Messiaen: Les Corps Glorieux/ L’Ascension. Thiry, Louis. 
94 Adams, Beverly Decker. The Organ Compositions of Olivier Messiaen. s. 60. 
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Den här satsen är, jämfört med den första, annorlunda uppbyggd, med sin rondoform (A B A’ 

B’ A’’). Refrängen (A, takt 1-11), får varje gång ett nytt ackompanjemang. Den presenteras 

först i höger hand som en enkel melodi utan ackompanjemang, under elva takter, vilken sedan 

utvecklas i båda händerna ovanför en orgelpunkt (takt 12-23). Modus 3, i sin andra 

transposition, används i den monodiska melodin. Andra gången refrängen kommer är det i 

vänster hand (A’, takt 24), medan höger hand spelar ett ostinato. Ostinatot är också uppbyggt 

på modus 3, i trioler med snabbt växlande harmonier. Resultatet av kombinationen ostinato 

och melodi, som ofta byter taktart, blir tämligen komplicerade rytmer. Slutligen kommer 

refrängen i pedalen (A’’, takt 58), med en avslutande upprepning av temats tre sista takter 

(takt 69-72). Denna upprepning är gjord med en förlängning av notvärdena, men samtidigt 

skall hela den sista temapresentationen spelas fortare än de första två. 

 

Refrängen återkommer tre gånger, men tretalet och dess symbolik har redan diskuterats under 

första satsen och återupptas därför inte här. Om delarna i denna sats adderas (3 + 2) får vi 

siffran 5, som är människans tal. Vi har 5 fingrar (på varje hand), 5 tår, och 5 sinnen. 5 är 

även antalet moseböcker i Bibeln, och Jesu sår.
 95

 De ackompanjerande staccaterade ackorden 

i A’, takt 24-35, påminner om Charles Tournemires orgelmusik,
96

 men här är de utvecklade på 

Messiaens vis. Waumsley hänvisar till Tournemires L'Orgue Mystique, No 16, (se notexempel 

nedan) men påpekar samtidigt att även om likheter finns i tonmaterialet, så är Messiaens 

klang väldigt annorlunda.
97

  
 

 
 

Partier med liknande ackompanjemang finns också i Messiaens senare orgelverk La Nativité 

du Seigneur från 1935,
98

 Les Corps Glorieux från 1939,
99

 och Messe de la Pentecôte från 

1950.
100

 Man kan i A-delens melodi också finna influenser från gregoriansk sång, men här 

med friare melodier.
101

  

 

B-delen lanseras i vänster hand (takt 12) och återkommer (B’) i höger hand (takt 37) med 

olika motstämmor de båda gångerna. De långa gregorianskt klingande bågarna utsmyckas 

med pastoralt inspirerade ornament.
 102

 Den är byggd av modus 3 i sin fjärde transposition, 

och utvecklingen av B’ är byggd av modus 2 (takt 41-44) som övergår i modus 7 (takt 45). 

                                                 
95 Åberg, Mats. Talmystiken hos Bach. s. 20. 
96 Bl a Cinq improvisations 1: Petite rapsodie improvisé (takt 10, 12, 13), 2: Te Deum (slutet), 3: Ave Maris Stella (mitt i). 
97 Waumsley, Stuart. The Organ Music of Olivier Messiaen. s. 28. 
98 La Nativité du Seigneur – 1 La Vierge et l'Enfant. ss. 2-3. 
99 Les Corps Glorieux – IV Combat de la mort et de la vie. s. 5. 
100 Messe de la Pentecôte. ss. 8, 10, 25. 
101 Häfte till cd Messiaen: Organ Music, Vol. 1. Ericsson, Hans-Ola. 
102 Häfte till cd Messiaen: Complete Organ Works II. Boström, Erik. 
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5.2.2 Orgel / Orkester 

Instruktionen i orkesterpartituret säger ”Bien modéré, clair”, dvs ”Mycket måttligt, klart”,
103

 

men i orgelpartituret står det ”Pas trop modéré, et clair”, dvs ”Inte alltför måttligt, och 

klart”.
104

 

 

I denna sats finns flera märkbara skillnader mellan de två versionerna (orgel/orkester).  

 

 Accenterna i A-temat, som i orkestern förstärks av blecket (takt 1, 6, 8, 10, samt 24, 29 

osv), förekommer inte i orgelversionen.  

 Messiaen har troligen tagit hänsyn till akustiken i större kyrkor vid A-temats andra insats 

(A’, takt 24), emedan triolerna, som i violinerna har bågar (takt 24-35), istället är 

staccaterade i orgelversionen. Men om teorin stämmer att det är av hänsyn till akustiken 

som Messiaen skrivit staccato, kan man fråga sig om partiet bör framföras enligt noternas 

instruktioner med staccato även i torrare akustik, eller om organisten bör anpassa sitt 

spelsätt och utgå från orkesterns noter? 

 Under de sista två åttondelarna i takt 35 tar de osordinerade altviolinerna över från de 

sordinerade första violinerna, vilket sålunda resulterar i en klangskiftning. Denna syns inte 

alls i orgelversionen, men Messiaen själv byter väldigt tydligt registrering just där, på sin 

egen inspelning. 

 I B-delens repris (B’, takt 37-55) spelar orgelversionens högerhand samma melodi som 

oboe i orkestern, men pedalen och vänsterhanden skapar en annan polyrytmik än den i 

orkestern. Samma modus, men andra melodier. 

 Flöjtens eko i takt 39, är i orgelversionen ersatt med en melodisk rörelse i pedalen. 

 Vid A-temats sista insats i takt 57 är det, förutom de uppenbara skillnaderna (arpeggio, 

drill, olika toner mm), även olika tempo. Instruktionen till orkestern lyder ”Mycket 

måttligt, klart”,
105

 medan det i orgelnoterna står ”Något livligare än i början”.
106

  

 En sista stor skillnad mellan de olika versionerna är att medan orkestersatsen mynnar ut i 

ett crescendo till ff i sista takten, slutar orgeln i pp! 

 

De förenklande omskrivningar, i orgelversionen jämfört med orkesterversionen, som 

Messiaen gjort, måste nog anses nödvändiga eftersom det, i motsats till första och sista satsen, 

vore i det närmaste omöjligt att göra en exakt orgelreduktion av orkestersatsen, även för en 

stor symfonisk orgel som den i Trinité-kyrkan i Paris.
107

 

                                                 
103 L’Ascension - Orchestre. s. 5. 
104 L’Ascension - Orgue. s. 4. 
105 ”Bien modéré, clair”. 
106 ”Un peu plus vif qu’au début”. 
107 Forestier, Anne Le. Olivier Messiaen, L’Ascension. s. 13. 
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5.3 III – Transports de joie d’une âme devant la gloire du 

Christ qui est la sienne 

Rubriken betyder ”En själs glädjeutbrott inför Kristi härlighet, vilken är dess egen.” Den 

förklarande underrubriken kommer från Paulus brev till de kristna i Kolossai (Kol 1:12) och i 

Efesos (Ef 2:6). ”Och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få ta del i det arv 

som väntar de heliga i ljuset,...och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen 

genom Kristus Jesus.”
 108

 Denna underrubrik är sammansatt av två ställen i Bibeln, med 

samma grundtanke som texterna på Kristi Himmelsfärds dag.
 109

 

 

I sin kommentar för orkestern skriver Messiaen: ”Herren har rest sig vid hornens klang... 

Klappa händer, alla folk, hylla Gud med jubelrop! ”
110 

Detta citat är profetian om 

himmelsfärden från Psaltarpsalm 47, som läses i vespern på Kristi Himmelsfärds dag. Glöm 

dock inte bort att den tredje satsen av L’Ascension för orkester, inte alls är samma stycke som 

i orgelversionen. Den tredje satsen heter i orkesterversionen Alléluia sur la Trompette, 

Alléluia sur la Cymbale. Orgelsatsen Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ 

qui est la sienne är ett nytt stycke, men det är skrivet för orgel i samma känsloläge och tonart.  

 

Messiaen skriver i sin kommentar för orgel: ”Kristi uppståndelse och himmelsfärd är 

upptakten till vår ingång i himlen. Denna sanning fyller oss med glädje. Glädje som uttrycks i 

ett nytt Halleluja, mindre invändigt, mer översvallande än i det föregående stycket – och 

sammanförande all glans från orgelns fortissimo.”
 111

 

 

Några tryckfel och någon oklarhet förekommer i denna sats. Antagandet att det verkligen rör 

sig om tryckfel styrks av att de toner som finns i noterna, ej ingår i samma modus som resten 

och därför resulterar i främmande klanger.  

 

Det gäller följande tre toner på sidan 15 i vänster hand:  

 Tredje systemet, 3:e ackordet består av tonerna b
b
, e

1
, g

#1
, men lägsta tonen bör vara b. 

 Sista systemet, 2:a ackordet består av tonerna d
#1

, g
1
, b

1
, men lägsta tonen bör vara d

1
.  

 Sista systemet, 5:e ackordet består av tonerna b
b1

, e
2
, g

#2
, men lägsta tonen bör vara b

1
.  

En ton på sidan 16, höger hand (samt en oktav ner i vänster hand, samma toner): 

 Första systemet, näst sista ackordet består av tonerna e
#2

, a
2
, c

#3
, d

#3
, men lägsta tonen 

bör vara e
2
. 

Samt en ton på sidan 17, vänster hand: 

 Andra systemet, första takten, sista ackordet består av tonerna b
#1

, d
2
, men lägsta tonen 

bör vara b
1
. 

                                                 
108 ”Rendons grâces à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d’avoir part à l’héritage des Saints dans la lumière,... nous a réssuscités et fait 
asseoir dans les cieux, en Jésus Christ. ” 
109 Kol 1:12 läses på Trettondedag jul (första årgången), Ef 2:6 läses på påsknatten (Johannesserien) och 3:e sön e tref (andra årgången). 
110 ”Le Seigneur est monté au son de la trompette... Nations, frappez toutes des mains ; célébrez Dieu par des cris d’allégresse !”; Häfte till 
cd Messiaen : L’Ascension. Orchestre Philharmonique de l’O.R.T.F. s. 10. 
111 ”La Résurrection et l’Ascension du Christ sont le prélude de notre entrée au Ciel. Cette vérité nous remplit de joie. Joie qui s’exprime en 

un nouvel Alléluia, moins intérieur, plus exubérant que celui de la pièce précédente - et réunissant toutes les brillances du fortissimo de 
l’orgue.”; La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 34. 
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5.3.1 Analys 

Denna stormiga och energifyllda sats har karaktären av en improvisation. Den har en tydlig 

tredelad form, där den andra och tredje delen är variationer på den första (A A’ A’’).
112

 Precis 

som i de två första satserna, stöter vi här på tretalet, vilket kommenterades under den första 

satsen. Satsen skall utföras snabbt ”Vif ” och mycket starkt (fff) med plenumregistrering (plein 

jeu), enligt instruktionerna i noterna.
113

 Övriga tre satser skall utföras långsammare och 

mycket svagare. Många nyansändringar förekommer, men endast en omregistrering (längst 

upp på sidan 15 skall man ta bort ”anches” och längst ner på samma sida skall de tillbaka). I 

alla de tre övriga satserna är omregistreringarna många fler. Enligt Adams är denna sats den 

minst karaktäristiska av alla Messiaens orgelverk.
 114

  

 

Den grundläggande improvisatoriska karaktären kommer från kontrasterna mellan grupper av 

ackord, pedalteman och passagerna i toccata- eller fantasistil.
115

 Boström påpekar att de 

virtuosa kadenserna är pianistiska till sin natur.
 116

 

 

Den första (sida 11) och tredje (sida 16) delen är skrivna i F
#
-dur, men mittendelen (sida 13) 

går över i A-dur. Orkestersatsen som ersatts går också i F
#
-dur. Den andra delen (A’) är en 

variation av den första delen, med ändrade harmonier, andra tonhöjder och en annan tonart, 

samt med en glänsande passage som avslutning. Den tredje och sista delen (A’’) är också en 

variation av den första delen, men mycket mer arbetad och komplicerad. Såväl passagen 

längst upp på sidan 17, som den allra sista briljanta passagen grundar sig på pedaltemat från 

takt 1 och 2.
117

 Vi har här ett tydligt exempel på amplifikation, vilket tidigare nämnts. 

 

Till temat använder sig Messiaen av kontrasterna mellan grupper av ackord och en melodi i 

pedalen (takt 1-2). Temats rytm återkommer hela satsen igenom och kommer till och med i 

näst sista takten, men då med högerhandens ackord inverterade, dvs stigande istället för 

sjunkande. 

5.4 IV – Prière du Christ montant vers son Père 

Rubriken betyder ”Kristi bön då han stiger upp mot sin Fader”. Den förklarande 

underrubriken kommer, precis som till första satsen, från Johannesevangeliet, kapitel 17, men 

här används istället verserna 6 och 11. ”Fader,... jag har uppenbarat ditt namn för 

människorna... Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till 

dig.”
 118

 Liksom Joh 17:1 läses vers 6 på Kristi Himmelsfärds dag och under passionstiden.
 119

  

                                                 
112 Häfte till cd Messiaen : Les Corps Glorieux/ L’Ascension. Thiry, Louis. 
113 L’Ascension - Orgue. s. 11. 
114 Adams, Beverly Decker. The Organ Compositions of Olivier Messiaen. 
115 Waumsley, Stuart. The Organ Music of Olivier Messiaen. s. 29, häfte till cd Messiaen : Les Corps Glorieux / L’Ascension. Thiry, Louis, 

och häfte till cd Messiaen : Organ Music, Vol. 1. Ericsson, Hans-Ola. 
116 Häfte till cd Messiaen : Complete Organ Works II. Boström, Erik. 
117 Waumsley, Stuart. The Organ Music of Olivier Messiaen. s. 29. 
118 ”Père,... j’ai manifesté ton nom aux hommes... Voilà que je ne suis plus dans le monde; mais eux sont dans le monde, et moi je vais à toi.”; 
I Messiaen - En håndbog står det felaktigt att citatet kommer från Joh 16. 
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I sin kommentar för orkestern skriver Messiaen: ”Mer än kroppens uppstigande mot 

höjderna, handlar det här om den uppståndne Herrens inträdande i Faderns 'ouppnåeliga 

ljus'. De ensamma ackorden, den mycket långsamma rörelsen, den stränga karaktären, det 

extremt avklädda språket, de modala färgerna, deras fixering i en oföränderlig 'ledtons-sext' 

och till och med höjningen av detta ackord som inte förändras: allt detta kan om ett 

obeskrivbart ämne inte beskriva något annat än tillbedjan.”
 120

 

 

Messiaen skriver i sin kommentar för orgel: ”Det var vid nattvardens instiftande som Kristus 

uttalade dessa ord, varmed han upphävde begreppen tid och rum. De yttrades igen i själva 

himmelsfärdsögonblicket, och sammanfattar all högtidlighet i detta avsked från jorden, till 

förmån för ett upphöjande som vida övergår de himmelska ordningarna.”
 121

 

 

Messiaen betonade den stränga karaktären i detta stycke, där han vill beskriva det 

obeskrivbara, vilket han gör med hjälp av de oförändrade sextackorden. Enligt Harry 

Halbreich hade Messiaen fram tills dess inte skrivit något lika vackert, och han skriver till och 

med ”detta stycke kröner värdigt Messiaens ungdom”.
122

 

5.4.1 Analys 

Denna fjärde sats skall utföras mycket långsamt, precis som den första satsen, men här står det 

”Extrèmement lent, ému et solennel”, dvs extremt långsamt, gripande och högtidligt. Tack 

vare melodin som stiger och rör sig framåt med en till synes övermänsklig långsamhet, och de 

fem ackorden, har den här satsen en speciell karaktär. De högtidliga ackorden flyter uppåt 

som en illustration av en bön som stiger. De är skrivna i tredje transpositionen av modus 7. 

Sex gånger återkommer ackorden (takt 1, 9, 25, 29, 45 och 53). Talet 6 är skapelsens tal och 

symboliserar ett fullbordat arbete, eftersom Gud skapade världen på sex dagar.
123

 Andra 

kompositörer som har tagit upp detta är exempelvis J S Bach (6 Brandenburgkonserter, 6 

violinsonater, 6 triosonater för orgel, 6 cembalopartitor, 6 Schüblerkoraler, 6 franska sviter, 6 

engelska sviter), och Felix Mendelssohn (6 orgelsonater). Emellertid verkar inte Messiaen ha 

knutit an till detta på samma sätt i sin produktion, emedan han för orgel gjort exempelvis La 

nativité du seigneur (9 meditationer för orgel), Les corps glorieux (7 korta visioner), och 

Livre d'orgue (7 stycken för orgel), vilka alltså är verk med nio, respektive sju satser. Han 

betraktade talet 7 som det heligaste talet.
 124

  

 

                                                                                                                                                         
119 Joh 17:6 läses på Kr Him dag (tredje årgången) och i passionsgudstjänster i Johannesserien. Joh 17:11 läses också i Johannesseriens 

passionsgudstjänster, men även 5:e sön i påsktiden (tredje årgången) och 14:e sön efter trefaldighet (första årgången). 
120 ”Bien plus que de la montée corporelle vers les hauteurs, il s’agit ici de l’entrée du Seigneur ressuscité dans la 'lumière inaccessible' du 

Père. Les cordes seules, le mouvement très lent, le caractère hiératique, l’extrême dépouillement du langage, les couleurs modales, leur 

fixation dans une 'sixte sensible', immuable, et même l’élévation apparente de cet accord qui ne change pas : tout cela ne peut rien exprimer 
d’un sujet inexprimable, sinon l’adoration.”; Häfte till cd Messiaen: L’Ascension. Orchestre Philharmonique de l’O.R.T.F. s. 10. 
121 ”C'est au Cénacle, et par avance, que le Christ a prononcé ces paroles, abolissant ainsi les notions de temps et de lieu. Elles furent dites à 

nouveau, au moment même de l'Ascension, et résument toute la solennité de ce départ de la terre pour une élévation qui dépasse infiniment 
les ordres célestes.” ; La Paroisse de la Trinité. Olivier Messiaen, Homme de foi. s. 34. 
122 Halbreich, Harry. Olivier Messiaen. s. 356. 
123 Åberg, Mats. Talmystiken hos Bach. s. 21. 
124 Messiaen, Olivier. Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie – Tome III. s. 348. 
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Det fasta förtecknet indikerar att tonarten är G-dur. Mestadels används modus 7, men även 

modus 3 i olika transpositioner, och till ackordföljden i takterna 43-45, används i tur och 

ordning modus 2, 3 och 7, vilka är de tre modi som används mest i hela verket. Dessa takter 

ligger för övrigt nära det gyllene snittet, i denna sats, som en pendang till ackorden i första 

satsen. Både 2, 3 och 7 är primtal.
 125

 

 

Även denna sats erbjuder möjligheter till tolkning av mer eller mindre dolda symboler:  

 

 Det vanligaste modus som används i denna sats är 7. Precis som många andra siffror 

används talet 7 som en symbol i kristen tradition. 3 + 4 = 7, dvs Guds tal (3) + världens tal 

(4) = Gud på jorden (fullkomlighetens tal, 7). 7 är antalet dagar i veckan, antalet böner i 

”Fader vår”, men även antalet sakrament i katolska kyrkan.
126

 Dessutom har vi den 

sjuarmade ljusstaken, menorah, som symboliserar de sju skapelsedagarna.
127

 När Kristus 

korsfästes, uttalade han, enligt traditionen, sju ord. I Matteus evangelium 18:21, säger 

Jesus att man inte ska förlåta endast sju gånger, utan 70 gånger 7 gånger, dvs oändligt. 

Antal hela takter i fjärde satsen är 70. 

 Tonarten är G-dur och sista ackordet är D. I Frankrike benämns stamtonerna Do, Re, Mi, 

Fa, Sol, La, Si. Den ton vi kallar D, motsvaras alltså av Re. Re är de två första bokstäverna 

i ordet Rex, som är kung på latin. Den ton vi kallar G, motsvaras av Sol, vilket är det 

franska ordet för grund och jord, samt de första bokstäverna i det latinska ordet Solum, 

som betyder bas. I sista ackordet lämnar kungen jorden. 

 

Lugnet som präglar första och sista satsen, gör att man får en känsla av att verket varken har 

början eller slut. Dessutom är det sista ackordet ett långt, oupplöst D7-ackord, dvs G-durs 

dominant. Enligt Ekenberg gör detta att satsen får en känsla av evighet och tidlöshet.
128

 Enligt 

Waumsley vill Messiaen med detta ”slut” säga att Gud existerar bortom alla slut.
129

 

 

Så här illustreras himmelsfärden i de fem första stigande ackorden i satsen: 
 

 
 

Liksom i slutet av den första satsen skriver Messiaen här fem ackord som går upp till ett 

längre ackord. Även tredje satsen avslutas med en stigande rörelse; en anabasis, dvs en 

stigande rörelse inom en figur eller i ett större sammanhang. Forsblom skriver i sin 

                                                 
125 Primtal är tal som är delbara endast med sig själva och talet 1, t ex 2, 3, 5, 7,11,13. 
126 Dopet, konfirmationen, nattvarden, bikten, de sjukas smörjelse, ämbetsvigningen, äktenskapet. 
127 Åberg, Mats. Talmystiken hos Bach. s. 21. 
128 Häfte till cd Messiaen: Organ Music, Vol. 1. Ericsson, Hans-Ola. Text av Anders Ekenberg. 
129 Waumsley, Stuart. The Organ Music of Olivier Messiaen. s. 30. 
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avhandling om Bachs musik ”Anabasis uttrycker tilltagande spänning och energi, glädje, 

extas. Den kan också avbilda konkreta skeenden i en text, t ex 'han är uppstånden'.”
 130

 Denna 

beskrivning passar synnerligen väl även här. 

 

Den här satsens karaktär är betydligt mindre komplex än de övriga tre satserna, framför allt på 

ett rytmiskt plan. Formellt är strukturen ABA’, som den första satsen, med en B-del (sidan 20) 

som råkar ut för en del modulationer. A återkommer på sidan 21, en oktav högre än första 

gången. De sista sex takterna utgör en sorts coda.  

 

Under hela stycket pågår ett crescendo i orgelversionen. Början ska spelas i pp, men fler 

register läggs till efter hand varför nyansen blir starkare och starkare, ända fram till f, som nås 

mitt i satsen. 

5.4.2 Orgel / Orkester 

I orkesterversionen av denna sats, som spelas av endast stråkorkester, spelar violin 1 med 

sordin, medan violin 2, viola och violoncell, spelar utan sordin. 

 

 Vid en jämförelse mellan de två versionerna, framgår att fff som orkestern går fram till i de 

sista takterna, är mjukare i orgelversionen, även om nyansen där är f.  

 Vibratot hos stråkarna, är i orgeln översatt med det akustiska pulserandet som kommer från 

kombinationen av stämmorna gamba och voix céleste. 

 Orkesterns melodiska klang, som är mjukare än vanligt eftersom violin 1 använder sordin, 

uppnås genom de mjuka flöjtstämmorna i orgeln. 

 Klangen i en stor orgel, som den i Trinité-kyrkan, skiljer sig mycket från en stråkorkester, 

men känslan av mystisk meditation kommer tydligt fram i båda versionerna.
131

 

 

  

                                                 
130 Forsblom, Enzio. Mimesis – På spaning efter affektuttryck i Bachs orgelverk. s. 24. 
131 Forestier, Anne Le. Olivier Messiaen, L’Ascension. s. 19. 
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6 Slutord 

Denna reflektion är ämnad att vara ett stöd till det konstnärliga arbetet, vilket utmynnar i ett 

framförande av L'Ascension, på orgel. Under skrivandets gång har framkommit att Messiaen i 

komponerandet i stor utsträckning håller sig till några få olika modi, där ett modus oftast 

används i flera takter innan ett annat tar vid. Detta innebär att då interpreten identifierat det 

modus som används, kan notbilden lättare avläsas, vilket underlättar instuderingen av både 

detta verk och andra verk av Messiaen. Om hänsyn även tas till de olika teman han använder i 

sina verk, samt till hans övriga kompositionstekniker, torde instuderingen av Messiaens musik 

underlättas ytterligare och framförandet bli av ännu högre kvalitet.  

Ett flertal skillnader mellan orgel- och orkesterversionerna har observerats. Den största är 

förstås sats 3, som är helt nyskriven för orgel, men intressantare är exempelvis slutet på sats 2, 

som har helt motsatta nyanser. Även början på sats 2 skiljer sig markant, då orkestern spelar 

korta fraser, men orgeln håller ett långt legato. Kanske just för att orgeln kan spela ett obrutet 

legato hur länge som helst, medan de flesta blåsinstrument kräver andningspauser? Musiken 

är anpassad för de instrument som skall spela, men även för rummet musiken spelas i. 

Tonsättaren verkar dock aldrig själv ha uttalat sig om varför de olika versionerna skiljer sig åt. 

I en notbild av J S Bach letar man gärna efter dolda budskap, eftersom det är känt att han 

ägnade sig åt sådant. Det känns inte alls främmande att resonera på samma sätt gällande 

Messiaen, som utöver sin djupa religiösa övertygelse, även var mycket intresserad av 

talsymbolik, men i sin avhandling Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie också 

diskuterar annan symbolik.  
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