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Månedens tema 
Orkestersuiten Planeterne, opus 32 er den engelske komponist Gustav Holsts (eller Gustavus Theodore von 
Holst) mest kendte værk. Selv om han også skrev en masse musik i en række genrer, blev det Planeterne som 
opnåede international succes.  
”Planeterne” blev til i årene mellem 1914 og 1916 og består af 7 satser. Hver sats er navngivet efter en planet i 
solsystemet og er skrevet for stort orkester og kor. Mars var den første som blev skrevet, efterfulgt af Venus, 
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Merkur.  
Holst var optaget af planeternes astrologiske betydning, og hver planet har fået sin egen karakter og beskrivel-
se. Planeten ”Pluto” blev først opdaget i 1930, fire år før Holsts død, men han fattede ingen interesse for at 
skrive en sats til denne planet.  
Værket blev først opført i en komplet fremførelse flere år efter det var færdigt. Dog var værket blevet fremført 
i private eller ukomplette opførelser i årene før. Premieren var i Queen´s Hall den 29. september 1918 for et 
inviteret publikum på ca. 250 mennesker, dirigeret af Holsts ven, Adrian Boult. Den første komplette offentlige 
fremførelse blev givet under dirigent Albert Coates med London Symphony Orchestra den 15. november 1920. 
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Fakta 
 

Gustav Theodore Holst  (1874 – 1934) 
Engelsk komponist, arrangør og lærer.  
Bedst kendt for sit orkestrale værk, orkestersuiten Plane-

terne Opus 32  

Hans tidlige værker er influeret af Grieg, Wagner, Richard 
Strauss og studiekammeraten Ralph Vaughan Williams. 
Senere blev han også influeret af Ravels musik, hinduistisk 
spiritualisme og engelsk folkemusik, og udviklede så en 
mere særegen stil.  
 
Planeterne 
1. Mars, the Bringer of War 
2. Venus, the Bringer of Peace 
3. Mercury, the Winged Messenger 
4. Jupiter, the Bringer of Jollity 
5. Saturn, the Bringer of Old Age 
6. Uranus, the Magician 
7. Neptune, the Mystic 
 



Gustav Holst - Planeterne 
Af: Jens Cornelius / journalist, DR 
 
Derfor skal du høre den 
Planeterne er et af de flotteste orkesterværker, der er lavet! En timelang rumrejse, der fascinerer både 
science fiction-nørder og dem der tror på astrologi. Samt alle de musiklyttere, der ikke kan få nok af det 
store symfoniorkester. 
 
Astrologisk musik 
Planeterne er det eneste stykke, der har gjort den engelske komponist Gustav Holst verdensberømt. Han 
havde aldrig komponeret noget lignende før, og han gjorde det heller aldrig igen. 
Storværket gennemgår solsystemets planeter en for en (minus Jorden). Det er ikke astrofysikken, der 
interesserer Holst, men astrologien, som man kender det fra horoskoper. Holst begyndte at interessere 
sig for astrologi i 1913, og året efter tog han fat på sit store værk om planeternes symbolske betydning. 
 
Livets cyklus 
For Gustav Holst var Planeterne ikke kun syv astrologiske portrætter. Tilsammen udgør de et symbol på 
livets cyklus. Førstesatsen "Mars" er den hårde fødsel. "Venus" er den ro, der falder over skabningen. 
"Merkur" er en opblomstring og "Jupiter" et billede på det fuldt udfoldede liv. 
 
Mod evigheden 
I de tre sidste satser ændrer Planeterne karakter. Musikken bliver mere reflekterende og mystisk. Sidste 
sats, "Neptun, Mystikeren" er en finale som ingen anden. Holst lader simpelthen musikken forsvinde 
ganske langsomt ud i verdensrummet. Et skjult kor af damestemmer er med til at skabe en magisk illusi-
on, hvor man passerer grænsen for det kendte og fortsætter ud i det ukendte. Hvad der findes derude, 
svarer Holst ikke på! 
 
Gennembrud i stereo 
Efter to års arbejde var Holst færdig, men orkesterbesætningen var så voldsom, at han ikke regnede 
med, at musikken nogensinde ville blive opført. 
I 1918 betalte en velhavende ven et symfoniorkester for at spille værket igennem. Det gjorde et stort 
indtryk på de tilhørere, der var til stede. I løbet af 1920'erne etablerede værket sig i det engelske reper-
toire, og da stereoteknik og LP-plader gjorde det muligt at gengive en ordentlig orkesterlyd, blev Plane-
terne verdensberømt. Det fik ikke mindst stor indflydelse på filmmusikken i Hollywood. Musikken til Star 
Wars skylder alt til Planeterne. 
 
Vidste du at..? 
14 år efter Holst havde komponeret Planeterne, opdagede man en ny planet i udkanten af solsystemet: 
Pluto. Det gjorde pludseligt Holsts storværk "ukomplet", fordi det jo ender med Neptun. Samtidig rokke-
de Pluto ved planeternes astrologiske betydninger. 
I 2000 tog Hallé Orkestret fra Manchester konsekvensen og bad komponisten Colin Matthews om at op-
datere værket med en Pluto-sats. I de følgende år blev satsen "Pluto, Fornyeren" spillet af og til som for-
længelse af "Planeterne". Men den diskussion er helt passé nu: Pluto fik i 2006 frataget sin status af pla-
net, og solsystemet ender nu igen med Neptun. 



Gustav Holst - Planeterne 
Uddybende artikel om ”Planeterne” og om komponisten Søren Nils Eichberg’s afrunding af 
”Planeterne” med den ny sats ”Sedna”. 
 
Af: Jens Cornelius / journalist, DR 

 
Den engelske komponist Gustav Holst er desværre gået over i historien som en ”one-work composer” på 
grund af det ene af hans værker, der spilles igen og igen: Planeterne.  
Det er da også et af de mest spektakulære orkesterværker fra begyndelsen af 1900-tallet. Og et værk, 
der har sat et uudsletteligt aftryk på filmmusik. Musikken til f.eks. Star Wars-filmene skylder alt til Plane-
terne.  
 
Holst skrev bestemt andet end Planeterne, og faktisk er hans produktion meget omfattende. Men Plane-
terne skiller sig ud fra mængden: Holst havde aldrig skrevet noget lignende før, og han gjorde det heller 
aldrig igen.  
Derfor var han stærkt irriteret over, at dette ene værk fik så stor popularitet. Når beundrere henvendte 
sig til ”Planeternes” berømte komponist for at få hans autograf, gav Holst dem i stedet en trykt skrivelse, 
hvor der stod, at han af princip ikke skrev autografer. 
 
Gustav Holst arbejdede som musiklærer på en pigekostskole, og han skrev Planeterne i sit lydtætte ar-
bejdsværelse. I 1916 var han færdig, men en opførelse havde lange udsigter. Orkesterbesætningen var så 
voldsom, at Holst selv regnede med, at det aldrig ville kunne lade sig gøre at stable en opførelse på bene-
ne.  
Men i 1918 betalte hans meget velhavende kollega Balfour Gardiner et af Londons orkestre for at spille 
værket igennem. Det gjorde et voldsomt indtryk på den lille forsamling af tilhørere, der var til stede.  
I løbet af 1920’erne etablerede værket sig i det engelske repertoire, og da lp-pladen – og senere cd’er - 
gjorde det muligt at gengive en ordentlig orkesterlyd, fik Planeterne verdensberømmelse.  
 
Orkesterværket varer næsten en time og gennemgår solsystemets planeter en for en (minus Jorden). Det 
er ikke astrofysikken, der interesserer Holst, men astrologien, altså læren om himmellegemernes indfly-
delse på mennesket. 
Holst kom til astrologien via teosofien, en spekulativ åndsretning, som optog mange omkring forrige år-
hundredskifte. Teosoffer tror på et besjælet verdensrum, og Holst var derfor ikke helt blank, da han på 
en lang rejse i 1913 blev belært om astrologien af en rejsefælle. Holst fandt det så spændende, at han 
fordybede sig meget i emnet. Han skrev hjem: 
”Jeg studerer kun emner, som jeg kan forbinde med musik. Derfor mine anstrengelser indenfor sanskrit, 
og nu har jeg studeret astrologi ganske grundigt, fordi planeternes individuelle karakter er meget inspire-
rende.”  
 
Der var krig i luften, da Holst begyndte at skrive musikken i sommeren 1914. Få måneder senere brød 1. 
Verdenskrig ud.  
Dermed blev Planeterne et af de værker fra den gamle verdens allersidste dage, der idealistisk beskæfti-
ger sig med en højere verdensorden. Rued Langgaards Sfærernes Musik er et andet eksempel. Nogle af 
tidens komponister drømte sig så langt ud i stjernetågerne, at deres idéer forblev uladsiggørlige drøm-
me: Skrjabins Mysterium skulle vare i otte dage og helt konkret forene mennesket med Gud, og Charles 
Ives’ Universe Symphony skulle få Jorden til at svinge i samme puls som verdensrummet ved at dække 
klipper og dale med musikere. Verdenskrigens slagmarker gjorde den slags forestillinger ganske uaktuel-
le. 
 
For Gustav Holst var Planeterne ikke kun syv astrologiske portrætter, men samtidig en cyklus, der danner 
et symbol på livets gang. Mars er den hårde fødsel, et billede af de vældige kræfter, der behøves til en 
skabelse. Venus er den ro, der falder over skabningen, Merkur er en opblomstring og Jupiter måske så et 
billede på det fuldt udfoldede liv.  



Det er i Jupiter-satsen, man hører en af værkets mest berømte passager. En storslået melodi, der bryder 
ud cirka halvvejs inde i satsen. Helt forståeligt blev den meget populær, og i 1921 brugte Holst den til en 
fædrelandssang, I Vow to Thee, My Country (”Jeg lover dig, mit land”). Den har lige siden været forbun-
det med mindehøjtideligheder for faldne engelske soldater, men fik et endnu større publikum, da den 
blev sunget ved Prinsesse Dianas tv-begravelse i 1997. 
 
I de tre sidste satser ændrer Planeterne karakter. Musikken bliver mere reflekterende og mystisk. Saturn 
med undertitlen ”alderdommens budbringer” var Holsts egen yndlingssats og er nok også den mest sub-
tile. Den næstsidste sats, ”Uranus, Troldmanden” går i hurtigt tempo, men er mere ondsindet end vær-
kets første scherzo-sats, Merkur.  
”Neptun, Mystikeren” er en finale som ingen anden. Holst lader simpelthen musikken forsvinde ganske 
langsomt ud i verdensrummet. Et skjult kor af damestemmer er med til at skabe en magisk illusion, hvor 
man passerer forbi grænsen for det kendte og fortsætter ud i det ukendte. Hvad der findes der, svarer 
Holst ikke på! 
 
I 1930, 14 år efter Holst havde komponeret Planeterne, opdagede en amerikansk astronom en ny planet 
i udkanten af solsystemet. Han døbte den Pluto. Det gjorde pludseligt Holsts storværk ukomplet, fordi 
han jo efter gammel opfattelse lader solsystemet ende med Neptun. Samtidig rokkede Pluto ved plane-
ternes individuelle astrologiske betydninger. 
I 2000 tog det engelske musikliv konsekvensen. Hallé Orkestret fra Manchester bad komponisten Colin 
Matthews om at opdatere værket med en Pluto-sats. I de følgende år blev stykket ”Pluto, Fornyeren” 
derfor spillet af og til i forlængelse af Planeterne, og den blev også indspillet på cd.  
Men som bekendt fik Pluto i 2006 frataget sin status af planet, og solsystemet ender nu igen med Nep-
tun, ligesom på Gustav Holsts tid. Matthews’ Pluto-sats er nok desværre gået til spilde. 
 
Søren Nils Eichberg og værket "Sedna" 
Men idéen om at forbinde Planeterne med noget mere lever videre. 
Ved opførelsen i Koncerthuset bliver Gustav Holsts satser afrundet med en ny sats, skrevet specielt til 
lejligheden af den dansk-tyske komponist Søren Nils Eichberg. 
Satsen hedder Sedna og er opkaldt efter en nyopdaget planet, der er endnu fjernere end Pluto.  
Eichberg giver denne introduktion til musikken: 
 
“Sedna er det fjerneste del af solsystemet, tre gange længere væk end Pluto og Neptun. Den blev opda-
get i 2004 og er 10.500 år om at bevæge sig rundt om solen. ”Det er det koldeste sted, vi kender i solsy-
stemet”, har en af astronomerne bag opdagelsen forklaret, ”så vi finder det passende at opkalde den 
efter Sedna, inuitternes havgudinde, som man siger lever på bunden af det iskolde Arktiske Ocean”. 
 
Inuitternes sagn fortæller, at Sedna var en utrolig smuk, men også frygtelig forfængelig ung pige, som 
afslog alle frierier fra de lokale fangere. En dag kom en hemmelighedsfuld og tilsyneladende rig, frem-
med person kom forbi. Sedna tog imod hans tilbud om at gifte sig, men da viste det sig, at han var en 
forklædt ravn, og at hans hjem var et nøgent skær i havet.  
 
Sedna græd og græd, indtil hednes far kom sejlende i sin båd for at redde hende. Ravnen blev rasende og 
fulgte efter dem. Den fremkaldte en frygtelig storm med sine vinger, så faderen smed sin datter over-
bord for at redde sig selv. 
Nu bor Sedna på havets bund, omgivet af sæler og hvaler, og det er hendes vrede og raseri, der pisker 
havet op til storm. Derfor har inuitterne stor respekt for hende, og engang i mellem må en shaman dykke 
ned til hende og mildne hende ved at rede hendes hår. 
 
I stedet for at følge handlingen direkte har jeg prøvet at skrive et værk med en metafysisk udgave af den 
arktiske hav, som lytteren kan synke ned i. En af kompositionsteknikkerne jeg bruger er et harmonisk 
univers bygget på overtonerne fra naturtonerækken. Desuden arbejder jeg musikalsk med bølger på alle 
mulige måder.” 
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