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Sfærernes Musik 

 

”Mine herrer! Jeg har lige opdaget, at jeg er - Langgaard-epigon.”  

 

Med disse ord udtalt i Stockholm i 1968 kickstartede den ungarske komponist 

György Ligeti interessen for Rued Langgaard, der ellers efter sin død i 1952 var så 

godt som glemt. Ligeti, der på det tidspunkt var en af verdens førende nulevende 

komponister, var medlem af en programkomité, der skulle vælge musik til De 

Nordiske Musikdage. Per Nørgård, der også var medlem af programkomitéen, havde 

blandt nyskrevne partiturer af nordiske komponister lagt partituret til Sfærernes 

Musik, som Langgaard havde komponeret i årene 1916-18. Stor var forbløffelsen, da 

Ligeti begyndte at bladre i partituret. Den 50 år gamle musik, af denne for ham 

ukendte danske komponist, mindede overraskende meget om Ligetis egen 

nyskabende musik fra 1960’erne. 

 

Ligetis aha-oplevelse førte til, at Sfærernes Musik fik sin første nordiske opførelse i 

Stockholm i september 1968, og i 1969 fulgte den første danske opførelse. Dermed 

var Sfærernes Musik endelig kommet hjem til Danmark, hvor Rued Langgaard i 1916 

fik impulsen til musikken. 

 

”Et Værk som det – begriber jeg slet ikke hvordan er blevet til – men – 

naar jeg nu ser det staa der, forekommer det mig som en Umulighed at 

gøre. Et saadant Værk kan kun skabes éngang, og aldrig mere. Det Hele 

er som en Plaskregn der kom over Hovedet.” 

 

Langgaards Sfærernes Musik er uden for tid og rum. Som noget helt særligt beder 

Langgaard om, at der i orkestret indgår et helt nyt instrument - et ”Glissando-Piano” 

– hvor en musiker spiller med fingrene direkte på alle klaverets strenge. ”Glissando-

Pianoet” er et af flere musikalske greb, der gør det muligt at realisere det, som 

Langgaard formulerede inden uropførelsen i Karlsruhe i 1921: 

 

”Musikken er hovedsagen. Den står over bestemte tonearter og søger 

snarere at forene alle tonearter” 

 

Lige fra begyndelsen af Sfærernes Musik fornemmes det, at der er noget særligt på 

færde. Alle tonerne i en Es-Dur skala foldes ud som en vifte og spilles på en gang af 

violiner og bratscher. Hermed er det, som om Langgaard har genskabt den ”sfærernes 

harmoni”, som man i antikken forestillede sig, og som Cicero har beskrevet i Scipios 

drøm (54-51 f. Kr), hvor den romerske politiker Scipio den Yngre i en drøm føres op 

til Mælkevejen: 
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"Da jeg var kommet mig af den betagelse, hvormed jeg stirrede på alt 

dette vidunderlige, sagde jeg: "Men hvad er dog dette for en musik så 

skøn og så mægtig, der fylder mine øren?"  

 – Det er den harmoni der frembringes ved sfærernes egne svingninger 

og bevægelser. Deres indbyrdes afstand er ganske vist ulige, men dog 

nøje bestemt i et fast forhold til hinanden, og ved den afstemte blanding 

af høje og lave toner fremkalder sfærerne skiftende harmonier. Thi uden 

lyd kan så mægtige og hastige bevægelser ikke udføres, og naturen mager 

det så, at de yderste sfærer til den ene side frembringer høje, de yderste til 

den anden side dybe toner. Således giver denne højeste himmelsfære, der 

bærer fiksstjernerne, på grund af sit hastige omløb, en høj skarp tone, 

medens den laveste sfære, månens, klinger med en dyb tone; thi den 

niende sfære, jordens, forbliver bestandig fast og ubevægelig på samme 

sted og udgør universets centrum. Men de andre otte omdrejende sfærer, 

af hvilke to, Merkurs og Venus, bevæger sig med samme hastighed, 

frembringer syv forskellige toner – et tal, der så at sige er nøglen til 

alting. Det er denne harmoni, som åndens stormænd har efterlignet med 

deres stemme og med strengeinstrumenter, hvorved de har åbnet sig en 

mulighed for at vende tilbage til dette sted..." 

 

Langgaard var ikke den eneste, der i de første årtier af 1900-tallet interesserede sig 

for antikkens ”sfærernes harmoni”. I en tid, hvor forestillingen om det himmelske – 

forstået som noget guddommeligt – krakelerer, fordi et mere naturvidenskabeligt og 

positivistisk præget verdensbillede er slået igennem, skriver Sophus Claussen i 

Atomernes Oprør (1925) om ”Sfærers Musik” som et billede på ”Al-

Sammenhængen”, der er i fare for at gå i opløsning. Og Thøger Larsen skriver i 

Sfærernes Musik (1923), at det regner med tal fra stjernerne, så ”den, der sænker 

Sindet i Tallenes Mystik, fornemmer dunkelt Rytmen i Sfærernes Musik.” 

Udgangspunktet for både Sophus Claussen, Thøger Larsen og Rued Langgaard er, at 

der er opstået en kosmisk ubalance. Men ved at rette sanserne mod himlen og 

fremmane ”sfærernes musik” i ord og toner er det måske muligt at genskabe den tabte 

harmoni. Måske er kunsten det medie, der kan få himlen ned på jorden. Og i 

Langgaards tilfælde indbefatter det også en aktivering af religiøse kræfter. 

Langgaard har inddelt Sfærernes Musik i 15 afsnit, der hver har 

overskrifter. I de første drejer det sig om sanselige beskrivelser af stråler fra det ydre 

rum, der rammer jorden. Allerførst: Som solstråler på en kiste dækket af duftende 

blomster. Derefter følger beskrivelser præget af eksistentiel krise. For eksempel: 

Længsel – fortvivlelse – ekstase. Mod slutningen er der religiøst farvede billeder: 

Blomsterevangelium – langt borte fra. Og til sidst lyder det: Afslutning: Antikrist – 

Krist. 
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Langgaard drømte om luft fra andre planeter. Derfor benytter han i 

Sfærernes Musik foruden det vanlige symfoniorkester også et mindre fjernorkester, 

der placeres på afstand af de andre musikere. Vi fører nu denne tanke et skridt videre 

ved at opføre Sfærernes Musik i en ny version ved Bo Gunge: Rumrejsen 2016 til 

Sfærernes Musik. Her er de rumlige virkemidler forstærket, idet musikere og sangere 

både er placeret omkring og imellem publikum. Kunsten stiger! 

 

 
”Rued Langgaard i hjemmet Niels Juelsgade i København i 1916, hvor han 

inspirationen til Sfærernes Musik” 

 

Ligeti var ligesom Langgaard en udbryderkonge i kunstens verden. Det er, som om 

hans oplevelser i Ungarn i 1930’erne, 40’erne og 50’erne med først fascisme og siden 

kommunisme vaccinerede ham imod al totalitær tankegang. Hver gang der var 

optræk til, at han blev en del af en musikalsk stilretning, brød han med den herskende 

smag og fandt et eget nyt originalt ståsted. Sådan var det i de unge år i Ungarn, hvor 
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Ligeti i det skjulte komponerede værker som Strygekvartet nr. 1 Méthamorphoses 

Nocturnes og korsangene Ejzekke (Nat) Reggel (Morgen), der brød med regimets 

tilladte tonesprog og først kunne uropføres adskillige år efter i Vesten. 

Siden hen, da Ligeti blev en del af 60’ernes modernistiske avantgarde, der 

hyldede stilpluralisme og tilfældighedsprincipper, og hvor musikalsk genkendelighed 

var fyord, gik Ligeti også enegang og skabte sit eget udtryk. Det kan høres i Poème 

Symphonique for 100 metronomer, Lux aeterna for kor, Ramifications for strygere og 

i de mange Etuder for soloklaver. Her er nøgleordet continuum. Ligeti søgte at skabe 

en musik, der udgør et sammenhængende hele, og som forbinder modsætninger. 

En vigtig side af det musikalsk continuum i Ligetis musik er 

uendelighedskarakter, der opstår, når de gentagne mønstre fornemmes. Continuum er 

med Ligetis egne ord ”musik uden begyndelse og ende”. Altså musik der ophæver 

vores sædvanlige regelmæssigt fremadskridende tidsfornemmelse og i stedet 

indsætter evigheden. Dermed skabes der også forbindelse til en dybest set åndelig 

dimension, hvilket er lidt af et mirakel for musik komponeret i en tid og af en 

komponist, der var grundlæggende antireligiøs. 

Ligeti var sig bevidst, at han gik egne veje som komponist, men selvom 

han søgte bort fra det velkendte, er der en forbindelse til en kendt musikalsk verden: 

 

”Når jeg radikalt afskærer mig fra traditionen, nærer jeg måske på sin vis 

et behov for hemmeligt at bevare en navlestreng – som en astronaut, der 

er forbundet af en streng til satellitten, skønt han bevæger sig frit i 

rummet.” 

 

Det er i år 100 år siden, at Rued Langgaard blev overrislet af en pludseligt 

gennembrydende plaskregn, der gav ham indsigt i Sfærernes Musik. Og det er 10 år 

siden, György Ligeti tog afsked med jorden. Det er en god anledning til med 

musikkens hjælp at vende blikket opad. 

 

Velkommen til 

Sfærernes Musik – Langgaard og Ligeti 

 

Rued Langgaard Festival 2016 

Esben Tange, kunstnerisk leder 


