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Af Bodil Wöhnert

Den 4. september 2015 
åbnede den 6. Rued 
Langgaard-festival i Ribe. 
De tidligere år har vi op-
levet hvordan Langgaard 
lod sig inspirere af de store 
europæiske forbilleder i 
hans samtid. Og vi har er-
kendt, at der ikke er meget 
plagiat men derimod tale 
om original – men ofte 
ukendt – kunst. I år fejres 
150-året for Carl Nielsens 
fødsel; så nu skulle den 
store konfrontation mel-
lem to antagonister stå! 
Der annonceredes endog 
flere ”battles” i de i alt 4 
dages 16 arrangementer.

Had til Nielsen
Langgaard ”hadede” Niel-
sen. Men var det misun-
delse eller måske snarere 
underlegenhedsfølelse, 

som lå bag hans udtalte 
foragt? Det blev der kom-
menteret på i festivalens 
foredrag og koncertintro-
duktioner, som gennem 
årene har overbevist mig 
om, at Langgaard var et 
misrøgtet vidunderbarn 
af overambitiøse forældre; 
og selv om man kan høre 
både lune og munterhed 
i hans musik, tror jeg ikke 
der var megen glæde i 
denne komponisttilvæ-
relse.
 Mens Langgaard skabte 
store upåagtede værker 
i den fjerne domkirkeby 
langt fra det musikalske 
parnas, boltrede Carl 
Nielsen sig – set med 
Langgaards øjne – som en 
fisk i vandet og det tilmed 
i et kollegialt netværk, som 
ganske manglede for Lang-
gaard.  
 Dette års festival skulle 

vise, at det, som det hele 
i virkeligheden hand-
lede om, var en ideologisk 
kulturkamp mellem den 
danske nationalromantik 
efter 1864 og videreudvik-
lingen af den store tyske 
romantiske tradition. Carl 
Nielsen skrev afhandlinger 
og udgav Levende Musik. 
Langgaard disputerede 
imod - og digtede og kom-
ponerede sit hovedværk 
Antikrist uden at vinde det 
store gehør.

Langgaard og Ribe
Gennem de sidste år 
er Ribe blevet en smuk 
kulisse for Langgaard-
festivalen – endda med 
engageret hjælp fra lokale 
kor og statister, så musik-
ken er kommet helt ud i 
byrummet som en god 
øjenåbner. Det tillod vejret 
ikke i år. Det var symbolsk 

Larmende kirke-øde
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nok ukristelig elendigt. 
 Til gengæld havde Ribes 
borgere den sidste uge før 
årets store satsning med 
Antikrist undret sig over de 
mærkelige lyde, som slap 
ud fra prøverne i dom-
kirken – og turisterne var 
ikke lige begejstrede over 
at måtte få anvist kompen-
serende turistattraktioner, 
fordi kirken var lukket. 
 Musikere, sangere og 
statister havde travlt med 
indstudering og myldrede, 
så man fik næsten Obe-
rammergau-fornemmelser, 
når man færdedes i byens 
gader og cafeer.
 Torsdag aften udløstes 
spændingen med en stor-
slået premiere på Antikrist. 
Og det hele gentog sig i en 
radiotransmitteret opfø-
relse lørdag aften. 

Hvad er Antikrist?
Man kan spørge: er ”Anti-
krist” en opera? 
 Fra Langgaards side 
er det tænkt som et 
”Gesamtkunstwerk”. En 
mellemting mellem en 
opera og et middelalderligt 
mysteriespil.  
 De mange revisioner er 
samlet til et hele af Bent 
Vinholt Nielsen. Langga-
ards ideer om scenografien 
er enkel: nogle gaslygter 
+ nogle rekvisitter, som 

henleder tanken på gam-
meltestamentlige ofringer 
og okkulte handlinger. 
Teksten er monstrøs, og 
mange ord har fået en 
helt anden mening i den 
Langgaardske tanke-
verden. Således betyder 
”kirkeopera” en opera med 
religiøst motiv. Han var en 
sortseer, så når sangerne 
gang på gang må formulere 
udtrykket ”larmende kirke-
øde”, skal det forstås som 
den store åndelige tomhed: 

Tungetale? Måske – men 
det benyttede en Grundt-
vig sig jo også af…  
 Det store orkester leve-
rer – sine steder næsten 
himmelsk – akkompag-
nement til de allegoriske 
figurers deklamationer. 
Der er ikke duetter men 
megen enetale – som i den 
allertidligste musik. 
 Domkirken var næsten 
fyldt til begge opførelser, og 
alle var tryllebundne.  
Thomas Dausgaard og 

Signe Asmussen som Den Store Skøge



12 ASCOLTA · OKTOBER 2015

Sønderjyllands Symfonior-
kester lod tonerne svæve 
op under hvælvingerne, og 
Langgaards regi blev flot 
forløst af en anden Langga-
ard-kender: Esben Tange.  
 Antikrist sprang op af 
sin kiste for at præsen-
tere alle de andre figurer 
i operaen. Som i myste-
riespilet mødte vi livets 
onde og gode sider i en 
fantastisk lyssætning, der 
efterhånden er blevet et 

skattet element i festiva-
lens operaopførelser. Dette 
år medvirkede også Carl 
Henning Pedersens ”djæ-
velske” kirkeudsmykning 
til at understrege stemnin-
gen.  
 Vi var vidner til store 
sangerpræstationer om 
falskhed, bedrag - og også 
lidt godhed. Og pludselig 
rungede Guds stemme 
fra prædikestolen: Det var 
såmænd stiftets nye bisp, 

som i bedste Ribe/Oberam-
mergau-stil havde påtaget sig 
denne rolle. 
 

Oprejsning til Langgaard
Det ugelange prøvearbejde i 
kirken, som ikke altid er den 
bedste koncertsal, havde vir-
kelig givet resultat: orkester 
og sangere fungerede fint i 
det store kirkerum, og tekst 
og stemmer stod tydeligt. 
Premieren – og måske især 
gentagelsen lørdag den 5. 
september – blev en stor og 
mindeværdig kunstnerisk 
sejr for alle involverede, som 
fortjener stor ros. Pladsen til-
lader ikke at gå i detaljer, men 
læs selv de flotte anmeldelser 
i dagspressen!
 Dette års festival blev den 
til dato største oprejsning og 
hædersbevisning til Rued 
Langgaard.  
 Han troede fejlagtigt, at 
han havde støtter på Det 
Kongelige Teater, hvor man 
var vant til den ”folkelige stil” 
hos Nielsen & Co. Synd og 
skam, at han ikke oplevede 
retfærdigheden ske fyldest i 
Ribe anno 2015.  
 Hvor ville det være stort, 
hvis en modig operachef i 
København eller Aarhus nu 
tog affære. Så kunne det da 
være, at budskabet nåede 
Langgaard i Det Transcen-
dente og skabte lidt glæde…n

David Danholt




