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Richard og Rued i Ribe
– til festival

Af Bodil Wöhnert

Den dag i dag anses Rued 
Langgaard for en lokal 
original i Ribe og omegn, 
og interessen og forståelsen 
for hans værk er begrænset. 
Rued Langgaard Selska-
bet skabte med dette års 
festival en synlighed som 
aldrig før med sit vanligt 
høje kunstneriske niveau 
og med høj septemberhim-
mel over marskbyen som 
kulisse.
 Fire dage med lutter 
Langgaard er nok i over-
kanten – selv for entusia-
ster. Derfor knyttes hvert 
år an til komponister, som 
også spillede en rolle i 
Langgaards skaberværk. 
I år gjaldt det Wagner, og 
blandt sponsorerne til en 
lokal opførelse af Parsifal i 
Ribe Domkirke talte også 
OV-Fonden.
 Men tilbage til de lokale 
fordomme: I år var der gjort 
lidt ekstra ud af at præsen-
tere en af byens berømte 
sønner for lokalsamfundet. 
Bibliotek og byhistorisk 
arkiv var gået i samarbejde 
med Bent Viinholdt Niel-
sen om en plancheudstil-
ling, der i ord og billeder 
beskrev vidunder- og 
gammelmandsbarnet Rued 
og hans kamp for at vinde 

fodfæste i dansk musikliv. 
Alt sammen suppleret med 
en lille folder med links 
til Langgaards musik på 
YouTube.
 Sammen med Folke-
universitetet arrangerede 
Rued Langgaard Selskabet 
en velbesøgt introdukti-
onsaften, som udviklede sig 
til rigtig story-telling Der 
findes stadig folk, som har 
haft tilknytning til Lang-
gaard – og en af de drenge, 
som råbte ”Hr. Langhår” 
efter ham, er nu godt på vej 
til at runde de 80! 
 Hver dag var der bag-
grundsforedrag i Proces-
sionsgangen tilhøren-
de domkirken og nachspiel 
med Katrine Ring på en 
af byens hyggelige cafeer. 
Katrine Ring er klassisk 
DJ – og stemningen steg fra 
aften til aften!
 Esben Tange, festiva-
lens kunstneriske leder, 
indledte med at forklare 
koncertprogrammernes 
ofte overraskende sam-
mensætning. Lars Egegaard 
Sørensen havde illumineret 
kirkerummet: En tilbage-
vendende god oplevelse for 
festivalpublikummet, som 
i store træk er lige så tilba-
gevendende og kommer fra 
både ind- og udland.
 Henrik Nebelong 
indledte torsdag med et 

levende og humoristisk 
causeri over sin nyeste bog 
Liebesverbot! Sex og anti-
sex i Wagners dramatik.
Foredraget fulgtes op 
af en smuk liedkoncert 
under overskriften Villa 
Wahnfried i domkirkens 
sideskib. Signe Asmussen 
blev akkompagneret af 
Berit Johansen Tange, og 
værkvalget spændte fra 
Bach over Lizst til Wagner 
og Langgaard. 
 Fredag eftermiddag 
bød på Carl Frölichs 80 
minutter lange film om 
Wagners liv fortalt i ægte 
stumfilm-stil anno 1913. Til 
lejligheden havde Katrine 
Ring sørget for passende 
baggrundsmusik – Silent 
Wagner blev vist på Arte i 

Rued Langgaard
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anledning af 200 års jubi-
læet i maj i år og findes nu 
på DVD.
 Fredag aften var der sym-
fonikoncert med Thomas 
Dausgaard og Sønderjyl-
lands Symfoniorkester i en 
fyldt domkirke. Wagners 
Siegfried Idyll, kom til at 
fremstå meget fredelig og 
idyllisk på baggrund af 
aftenens hovedværk: Lang-
gaards 1. symfoni - et stor-
ladent værk med mindelser 
om Wagner og andre fin de 
siècle-komponister, leveret 
med nerve og det helt store 
udtræk af et tændt orke-
ster. Hermed gav  Thomas 
Dausgaard  symfonien dens 
tredje opførelse siden 1913 
– i byen, hvor Langgaard 
aldrig rigtigt blev accep-
teret. Denne aften var der 
dog et par damer, som på 
vej ud af kirken funderede 

over, hvad Langgaard ville 
have sagt til denne aftens 
kunstneriske sejr – og ac-
cept.
 Lørdag formiddag var 
der virtuos orgelkoncert 
med Carl Nielsen-pris-
vinderen Philip Schmidt-
Madsen. Hovedværket var 
Louis Viernes orgelsymfoni 
nr. 3 - man følte sig hensat 
til Notre Dame. 
 Men Langgaard stod 
sandelig ikke meget tilbage 
for den elegante fransk-
mand med In tenebras 
exteriores. Orgelvirtuosen 
Langgaard kendte bestemt 
sit Ribe-orgels virkemidler i 
det store kirkerum!
 Festivalens højdepunkt 
var Wagners Parsifal, som 
var et af Langgaards absolut 
favoritværker. Her i en ver-
sion hvor alle gode lokale 
kræfter blev forenet i noget, 

som sikkert selv Wagner 
ville have forsvoret kunne 
ende godt!
 Komponisten Bo Gunge 
havde bearbejdet værket 
til en tre timers version 
for harmoniorkester og 
tre sangere. Lokale kræf-
ter stod for kostumer og 
gralsriddere, og Slesvig-
ske Musikkorps drog i 
tre formationer gennem 
byen til den nyrenoverede 
domkirkeplads, hvor 1. akt 
udspillede sig midt i byens 
trafik og caféliv. Akten 
slutter jo med kirkeklok-
ker – denne gang Ribes 
- og aktører og publikum 
vandrede i procession ind 
i kirken, hvor de næste to 
akter udspillede sig, afbrudt 
af korte Langgaard-interlu-
dier spillet af domorganist 
Birgitte Ebert.
 Al skepsis måtte for-
stumme: endnu en gang 
viste de gæve militærmu-
sikere fra Haderslev, at de 
er virtuoser på deres felt, 
og de løftede den sakrale 
stemning på fornemste vis. 
Sangerne agerede, så den 
ærværdige domkirke blev 
et dramatisk tempel og 
rammen om flotte sanger-
præstationer: Jakob Bloch 
Jespersen (Gurnemanz), 
Michael Kristensen (Parsi-
fal), Trine Bastrup Møller 
(Kundry) gav store løfter Jakob Bloch Jespersen som Gurnemanz på gaden i Ribe
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Bendt Viinholt Nielsen: Den ekstatiske Outsider. Rued 
Langgaards liv og musik. 2012
Henrik Nebelong: Liebesverbot! Sex og anti-sex i Wag-
ners dramatik. 2013
Silent Wagner. Instruktør: Carl Frölich. 1913. (DVD-
udgave. Isolde Films, 2011)
www.langgaardfestival.dk 
Her kan man genhøre opførelsen af Langgaards 1. 
symfoni i Ribe Domkirke, og der er links til festivalens 
Facebook-side og filmklip fra festivalen samt foromtale 
af næste års festival.  n  

om endnu en gylden dansk 
sangergeneration.
 Ribe Domkirke er et 
svært rum at begå sig i 
rent akustisk, men her gik 
næsten alt op i en velsunget 
og -spillet enhed.
 Begivenheden har givet 
positiv genlyd i dansk og 
international presse og 
kan genses på festivalens 
facebookside – hvis man 
da ikke lader sig friste til et 
gensyn på næste års festival.
 Søndagens foredrag var 
en præsentation af Lang-
gaards sangkompositioner, 
som Bendt Viinholt Nielsen 
arbejder på at få udgivet. 
Og festivalen sluttede med 
Nightingale String Quar-
tets fremførelse af en række 
af de strygekvartetter, kom-
ponerede på Rosengården i 
Sverige
 Fire  dage under så opti-
male betingelser i landets 
ældste by er en kulturel og 
musikalsk saltvandsind-
sprøjtning af høj kvalitet, 
som også må glæde ethvert 
sponsorhjerte. Vi tilba-
gevendende gæster har 
allerede reserveret logi 
til september 2014, hvor 
det er Richard Strauss-år. 
Det skal blive spændende, 
hvordan dette kommer til 
at præge festivalen – men 
med de arrangører kan man 
roligt vove sig til Ribe.   n   

Trine Bastrup Møller


