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Månedens tema 

Rued Immanuel Langgaard : Sfærernes musik, BVN 128  
 

Rued Langgaards værk Sfærernes musik fra 1918 er tema for DR Klub Klassisk i september. 
Værket opføres på Rued Langgaard Festival 1.- 4. september i Ribe og transmitteres på P2. 
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Fakta 
 
Rued Immanuel Langaard 

Dansk komponist. Født: 28. juli, 1893 i Køben-

havn, død  10. juli, 1952 i Ribe 

Sfærernes musik, BVN 128.  

For kor, orgel, orkester, fjernorkester og sopran. 

Komponeret 1916-1918, udgivet 1919, uropført i 

Karlsruhe, Tyskland i 1921. Første gang opført i 

Danmark i 1969 i forkortet udgave, i 1980 i fuld 

udgave. 

 

1. sats, opdelt i undersektioner med titler 

1: Som Solstraaler på en Baare dækket med duften-

de Blomster 

2: Som Stjernernes blink på den blaa Himmel ved 

Solnedgang 

3: Som Lys og Afgrund 

4: Som Genskinnet af Sollyset i Bølgerne 

5: Som Dugperler blinker i Solen på en skøn Som-

mermorgen 

6: Længsel – Fortvivlelse – Ekstase. 

7: Verdens Sjæl – Afgrund – Alle Sjæles Dag 

8: Jeg vil…! 

9: Kaos – Ruin – Fjern og nær. 

10: Blomster visner 

11: Glimt af Solen efter Taarer 

12: Klokker synger: Se! Han kommer. 

13: Blomsterevangeliet – Langvejs fra 

14: Den nye dag 

15: Slutningen: Antikrist – Krist 

Periode/Stilart 

Jugendstil 

(Læs nærmere på Langaard.dk) 

http://www.langgaard.dk/


Rued Langgaard: Sfærernes musik 
Af Anders Bech Aktor 
 
Et stykke musik fokuserer for det meste på rejsen fra A til B. I Rued Langgaards mesterværk, skrevet 1916-
1918, er der intet B. Der er kun musikken, rummet og det evige øjeblik. 
 
Det skulle være en kort anerkendelse, danske Rued Langgaard fik lov til at opleve i sin levetid. Efter næsten 20 
år uden en fast stilling blev den åbenmundede excentriker de facto sendt i eksil fra København til Ribe, hvor 
han endelig sikrede sig en stilling som organist i domkirken.  
 
Inden det kom så vidt, skabte Langgaard dog et af de mest banebrydende værker i dansk musikhistorie: Sfærer-
nes musik, der ligesom manden selv fremstår som et fænomen og en gåde. 
 
De organiske og dynamiske bevægelser fra højdepunkt til højdepunkt, som man kender fra Langgaards andre 
værker samt det senromantiske forbillede Niels W. Gade, er helt væk. I stedet bevæger store dele af værket sig 
i de helt små styrkegrader, og musikken er nærmest statisk. Som Langgaard selv skrev i et udateret notat, er alt 
hvad der kunne minde om gængse motiver, former eller sammenhænge bortkastet. I stedet er musikken 
”indhyllet i sorte Slør og uigennemtrængelige Dødstaager”. 
 
Først og fremmest gøres dette med et fjernorkester, som sidder bag kulisserne og spiller som et røgslør sam-
men med orkesteret og koret på scenen. De dissonerende, men skønne, klynge-akkorder Langgaard bruger, er 
et musikalsk greb der ikke bryder igennem før 1940erne, og som cementerer værkets tidløse natur. 
 
Født i København og hyldet som et musikalsk vidunderbarn var fremtiden lys for den unge Rud – e’et i fornav-
net adopterede Langgaard først i 1932, eftersom mange troede at Rud var en forkortelse af Rudolf. 
 
Forældrene, Emma og Siegfried, nægtede at høre på læreres kritik af deres søn, da de mente at han var et geni 
og derfor måtte have frie tøjler. Han blev hurtigt taget ud af skolen og undervist hjemme, hvilket gjorde, at den 
unge komponist aldrig lærte at indordne sig i fællesskaber. Alt var fokuseret på musikken, og efterhånden blev 
den virkelige verdens realiteter og mennesker til en slags kulisse, som Langgaard havde svært ved at navigere i. 
Musikkens verden var den eneste han kendte.  
 
 
 



Komponistens skarpe tunge og asociale adfærd gjorde ham hurtigt upopulær i det københavnske musikmiljø. 
Enhver afvisning af hans musik opfattede han som et personligt angreb, og især Carl Nielsen fik skylden hver 
gang DR afviste at opføre et af hans værker. 
 
Hele Langgaards virke er præget af dobbeltheder og ambivalens. Den tidlige musik peger så åbenlyst frem i ti-
den med sit modernistiske præg, mens den senere musik – eksempelvis Symfoni Nr. 9 – på mange måder er 
konservativ senromantik. 
 
Karrierens ubetingede højdepunkt sker allerede i 1921, da ingen ringere end Berliner Filharmonien opfører 
Symfoni nr. 1 til stor applaus og rosende ord. Et par år efter er Langgaard næsten ligeså ekstatisk, da Sfærernes 
musik uropføres i Karlsruhe i Tyskland og er en lige så stor succes. Det skulle være den sidste store succes i den 
danske komponists karriere. Han var 22 år. 
 
Værket er inddelt i en række sammensmeltede tableauer med hver sin struktur og musikalske tematik. Med 
navne som ”Som Solstraaler på en Baare dækket med duftende Blomster” illustreres den stærke dobbelthed 
man finder overalt i både tekst og musik. Dobbeltheden understreges især i værkets sidste fase, ”Krist – Anti-
krist”. Først høres en lang kraftig mol-akkord i koret, som omslynges af orkesterets motiv i dur. Efter denne 
ærefrygtindgydende passage følger himmelske harpe-glissader og flygtige akkorder i koret.  
 
Musikken er på én gang spinkel og robust, lys og dyster, i stilstand og i bevægelse. Det er gennemgående for 
hele værket: Langgaard formår at komponere et værk der kan rumme mange modsætninger samtidig. 
 
Så banebrydende var Sfærernes musik, at den moderne ungarske mester György Ligeti proklamerede sig selv 
som en billig kopi af Langgaard, da Per Nørgård narrede ham til at se noderne til værket i 1968 i forbindelse 
med Nordiske Musikdage. Nørgård havde nemlig sneget noden ind blandt alle de andre! Nørgårds narrestreg 
medførte, at værket blev opført i Stockholm samme sommer. Året efter blev værket endelig opført i Danmark 
for første gang, i Århus - dog i forkortet udgave og med en sopransolist der aldrig nåede frem! Først i 1980 – 62 
år efter værket blev skrevet og 28 år efter Langgaards død - blev værket endelig opført i fuld længde og med 
fuld besætning i Radiohuset under ledelse af John Frandsen til stor – og velfortjent – applaus og succes. 



Om komponisten 
 

Dansk Wikipedia 

Kort overblik med fokus på centrale tematikker hos 

Langgaard 

 

Engelsk Wikipedia 

Noget mere dybdegående artikel med referencer, 

værkfortegnelse mm. 

 

Den Store Danske 

Godt overblik 

 

 

 

 

Om værket  
 

DaCapo 

Glimrende gennemgang af værket på dansk med 

lydprøver af de enkelte satser. 

 

Engelsk Wikipedia 

Kort gennemgang, også med fint oprids af opfø-

relser og indspilninger 

 

Præsentation af værket hos American Symphony 

Orchestra (på engelsk) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Rued_Langgaard
https://en.wikipedia.org/wiki/Rued_Langgaard
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/klassisk_musik/Danske_komponister_1900-50/Rued_(egl._Rud)_Immanuel_Langgaard
http://www.dacapo-records.dk/da/recording-music-of-the-spheres.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_the_Spheres_(Langgaard)
http://americansymphony.org/sfaerernes-musik-music-of-the-spheres-1918/
http://americansymphony.org/sfaerernes-musik-music-of-the-spheres-1918/


 
Langgaard, Rued, f. 1893 
Sfærernes musik, BVN 128 / Sopran: Inger Dam Jensen ; DR Symfoniorkesteret ; DR Vokalensemblet ;  DR. Radio-
koret ; dirigent: Thomas Dausgaard  
(DaCapo)  
Liveoptagelse, Koncerthuset DR-byen, 3.september 2009 
CD’ens titel: Rued Langgaard: Music of the Spheres 
FAUSTNR.: 28398514  
 
Langgaard, Rued, f. 1893 
Sfærernes musik, BVN 128 / Sopran: Edith Guillaume ; DR Symfoniorkesteret ; DR Radiokoret ; dirigent: John 
Frandsen ; Dirigent for fjernorkester: Peter Weis  
(Danacord) 
Liveoptagelse, Radiohuset, 20. marts, 1980 (Første komplette opførelse i Danmark) 
CD’ens titel: Symfoni nr. 4, BVN 124 
FAUSTNR.: 08457190 
 
Langgaard, Rued, f. 1893 
Sfærernes musik, BVN 128 / Sopran: Gitta-Maria Sjöberg ; DR Symfoniorkesteret ; DR Radiokoret ; dir: Gennadij 
Rosjdestvenskij; dirigent for fjernorkester: Jesper Grove Jørgensen  
(Chandos) 
Indspillet i Radiohusets Koncertsal 1996 
CD’ens titel: Langgaard: Music of the Spheres / Four Tone Pictures 
FAUSTNR.: 29009821 
 
Sfærernes musik på YouTube 

Anbefalede indspilninger 

https://www.youtube.com/watch?v=REqFSOu0Frg


Om komponisten 
 

Langgaard.dk 

Uden sammenligning den største og bedste samling af 

pålidelig information og den bedste inspirationskilde 

vedrørende Langgaard. Siden er vedligeholdt af Lang-

gaardselskabet og teksterne skrevet af Langgaardken-

deren Bendt Viinholt Nielsen. Fyldt med informationer 

om værker, interviews, lydklip, biografiske informatio-

ner, taler, fotografier, tegninger, manuskripter og me-

get mere 

 

Viinholt Nielsen, Bendt 

Rued Langgaard: Biografi. – Engstrøm & Sødring, 1993. 

- 334 sider, illustreret. 

(99.4) 

FAUSTNR.: 20371536 

Med fortegnelse over Langgaards værker 

 

Rasmussen, Karl Aage 

Har verden en klang: essays om musik og mennesker. - 

Gyldendal, 2000. – 283 sider. 

(78.9) 

FAUSTNR.: 23223171 

Heri side 102-120: Dobbeltnaturer – Rued Langgaard, 

Carl Nielsen 

 

Wenzel Andreasen, Mogens 

Musikalske vidunderbørn, Olufsen, 2015. – 215 sider. 

(78.9) 

FAUSTNR.: 52026504 

Heri side 187-177: Rued Immanuel Langgaard (1893-

1952) 

 

Mellergård, Mogens 

Psykiatrisk portrætgalleri, Psykiatrifondens Forlag, 

2001. – 132 sider, illustreret 

(61.642) 

FAUSTNR.: 23577070 

Heri side 113-116: Komponisten Rued Langgaard 

 

 

 

 

 

Om værket 

Langgaard.dk: Sfærernes musik  

/ Bendt Viinholt Nielsen 

God og letforståelig gennemgang af værkets vigtigste 

tematikker. Med dansk oversættelse af sangteksten. 

 

Forord til Rued Langgaard Udgaven: Sfærernes musik 

/ Bendt Viinholt Nielsen  

Edition Wilhelm Hansen, 2016. – Illustreret. 

Grundig gennemgang af hvad vi ved om værkets tilbli-

velse og opførelser, bl.a. med uddrag fra programmet 

fra uropførelsen i Karlsruhe. 

 

Viinholt Nielsen, Bendt 

Rued Langgaard: Biografi – Engstrøm & Sødring, 1993. 

- 334 sider, illustreret. 

(99.4) 

FAUSTNR.: 20371536 

Heri side 77-81 

 

Om perioden 

 
Rasmussen, Karl Aage 

Musik i det tyvende århundrede. - Gyldendal, 2011. – 

367 sider. 

(78.914) 

FAUSTNR.: 28724810 

Heri specifikt om Langgaard side 89-92 

Overblik og uddybende læsning 

http://langgaard.dk/oversigt.htm
http://langgaard.dk/musik/vaerker/128.htm
http://www.langgaard.dk/RLU/RL_Sfaerernes_Musik-forord-beret.pdf


Tange, Esben 

Mod Lyset: Rued Langgaard, musikken og symbolis-

men. - Taarnborg, 2014. – 86 sider, illustreret 

(99.4) 

FAUSTNR.: 51461711 

Om Langgaard og symbolikken i udvalgte værker (dog 

ikke Sfærernes musik) 

 

Viinholt Nielsen, Bendt 

Rued Langgaard: Langgaard versus Laub. - Taarnborg, 

2013. – 26 sider, illustreret 

(99.4) 

FAUSTNR.: 50677583 

Om Langgaards virke i Ribe Domkirke 1940-1952 

 

Alle Tings Musik: At Lytte til Rued Langgaard 

/ Jørgen I. Jensen 

Tidsskriftsartikel: Dansk musik tidsskrift. - Årg. 54, nr. 6 

(1979/80) 

 

marstal:lidell: Al Graad Grunde 

Elektroduoen marstal:lidell har genkomponeret og 

omfortolket Sfærernes musik. Her kan høres første 

del. Hele værket uropføres på Rued Langgaard Festival 

2016. Titlen Al Graad Grunde er i øvrigt et anagram 

over navnet Rued Langgaard. 

 

Musica universalis (sfærernes harmoni) 

Harmonilære fra Pythagoras’ tid, som er baseret på 

planeternes og sfærernes bevægelse. 

 

 

 

Sfærernes musik (digt) 

/ Thøger Larsen 

Digteren Thøger Larsens digt om sfærerne og musik-

ken 

 

YouTube 

Carl Nielsen – vor store komponist 

Langgaard komponerede dette dybt sarkastiske værk 

som en hån af Carl Nielsen og det danske musikliv. 

Læs om værket på Langgaard.dk 

 

Rued Langgaard: Symfoni nr. 9 

Glimrende gennemgang af værket på dansk med lyd-

prøver af de enkelte satser. 

 

Joep Franssens: Harmony of the Spheres  

Langgaard er ikke den eneste som har skrevet musik 

inspireret af sfæren. Her er hollandske Joep Franssens 

smukke bud for kor og strygeorkester. 

 

György Ligeti: Atmosphères  

Værket som, ifølge Ligeti selv, minder om Sfærernes 

musik 

 

Per Nørgård om Ligeti som Langgaard-epigon 

DaCapo har interviewet Per Nørgård om Langgaard. 

Nørgård fortæller om, da Ligeti blev narret til at læse 

Sfærernes musik, og da han proklamerede sig som 

Langgaard-epigon 

 

 

 

 

Inspiration 

http://dvm.nu/periodical/dmt/dmt_1979-1980/dmt_1979-1980_06/alle-tings-musik-at-lytte-til-rued-langgaard-og-saerlig-til-hans-opera-%C2%BBantikrist%C2%AB/
https://soundcloud.com/marstal-lidell/al-graad-grunde-del-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Musica_universalis
http://www.kalliope.org/en/digt.pl?longdid=larsent200107188
https://www.youtube.com/watch?v=ASBXuz1zvRg
http://www.langgaard.dk/liv/bio/bio9d.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qlI5JxqKNkE
https://www.youtube.com/watch?v=wLkmMEEiNBk
https://www.youtube.com/watch?v=JWlwCRlVh7M
https://www.youtube.com/watch?v=0OX_4cJyhgI

