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Månedens tema 
 
Wagner tænkte oprindeligt Mestersangerne i Nürnberg som en komisk parallel til Tannhäuser, som han fuldfør-
te i 1845. Idéen – og Wagners research om virkelighedens mestersangere – var således modnet gennem en 
lang årrække, da Wagner efter Tristan og Isolde i 1865 fik en ny mæcen i skikkelse af den unge kong Ludwig II af 
Bayern og således kunne sige farvel til en lang periode med økonomiske problemer og følelsesmæssig tumult. 
Og Mestersangerne blev unægtelig en ganske anden opera end både Tannhäuser og Tristan – mere lettilgæn-
gelig, med afsluttede melodier i AAB-form (den såkaldte ”barform”) i stedet for Tristans uendelige, kromatiske 
melodi, og med en handling, der kun indeholdt mennesker i en historisk realistisk kontekst – ingen guder, helte 
eller andre mytiske figurer, og intet andet eksisterende forlæg end den historiske Hans Sachs. 
Til gengæld førte Wagner til syvende og sidst kun på sin vis ambitionen om at skrive en komisk opera ud i livet. 
Mestersangerne er letbenet – så meget som en fem timers opera nu kan være det – men fra at betragte den 
komiske version af sangerkrigen som operaens centrale optrin, blev det i sidste ende Hans Sachs, der kom til at 
fylde med sin alfaderlige og ædle resignation, tjenstvillighed som læremester og især formidler af vigtigheden 
af at bevare de gode, tyske dyder (se handlingsreferat i Jens Cornelius’ artikel på næste side).  
I operaen stilles den nye, frie kunst (knyttet til den unge helt Walther) op mod det stive, bundne regelsæt (den 
pedantiske stadsskriver Beckmesser). I midten står så den ældre skomagermester og mestersanger Hans Sachs, 
som midt i det traditionsbundne kan få øje på mulighederne i ”det nye”. Og med dette tema er Mestersanger-
ne Tysklands festopera par excellence og siges at være en af de mest tyske operaer, der nogensinde er skrevet. 
Mens vi således tydeligt har fat i en storladen og livsbekræftende hyldest til menneskeligheden og kunstens 
værdi – en påmindelse om nødvendigheden af at afpasse geniets inspiration med samfundsskabte regler og 
traditioner – kan operaen imidlertid også betragtes som eksponent for Wagners ideologiske korstog i 1860'er-
ne: korstoget for at genoplive "den tyske ånd" og rense den for de ’fremmede elementer’, som bl.a. jøderne 
repræsenterede. Beckmessers figur beskyldes for som minimum at indeholde overtoner af Wagners antisemiti-
ske livssyn – ligesom det faktum, at heltinden Eva er bortloddet som præmie i en sangkonkurrence nu til dags 
bliver opfattet som lige lovlig kvindeforagtende. 
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WAGNER: MESTERSANGERNE 
Af: Jens Cornelius, DR 
 
Mestersangerne i Nürnberg er en opera, der handler om kunst. Om at digte, synge og skabe nyt. Og den hand-
ler om Tyskland og tyskernes syn på deres egen kultur. 
”Mestersangerne” (som den hedder mellem venner) er en af de længste operaer, der findes. Den varer næsten 
fem timer. Bortset fra den præstation, det er at overvære en hel forestilling, er den dog en af Wagners lettest 
tilgængelige operaer. Uden en alt for mystisk handling præsenterer han en forestilling proppet med indhold og 
budskaber. Og den kan stadigvæk både fryde og provokere – den evne havde Wagner nemlig som ingen anden 
komponist. 
Operaen bygger på virkelige begivenheder fra 1500-tallets Nürnberg. I hele middelalderen fandtes der i Tysk-
land ”mestersangere”, der digtede, komponerede og fremførte egne vers. Ikke ulig vor tids ”singer/
songwriters”.  
Mestersangerne var organiseret i et lav, og ligesom indenfor andre fag havde man faste regler for håndværket. 
Sangenes stil og indhold skulle opfylde bestemte krav.  
Det var dog ikke et professionelt erhverv. Sangerne var som regel håndværksmestre eller havde andre alminde-
lige samfundsstillinger. I operaen følger man hovedpersonen Hans Sachs, som er skomager og samtidig den 
ældste mestersanger i byen.  
 
Handlingen - i absolut kort form: 
Ridderen Walter von Stolzing ankommer til Nürnberg og opdager, at den smukke Eva, som han elsker, er udsat 
som præmie i den årlige sangerkonkurrence. Walter bestemmer sig for at stille op, og han præsenterer en prø-
vesang for de kyndige i byen. De kritiserer ham for at overtræde alle kendte regler. Den pernittengrynede, irri-
terende byskriver Beckmesser går forrest i den sønderlemmende kritik af den unge mand. 
Den ældste mestersanger, skomageren Hans Sachs, finder derimod Walters uskolede talent interessant. Da han 
opdager, at Eva rent faktisk er forelsket i Walter, bestemmer han sig for at hjælpe de to unge. I første omgang 
fører det dog kun til natteballade og slagsmål i byen. 
Hans Sachs mærker at han er blevet gammel, og i en stor monolog (”Wahn! Wahn! Überall Wahn!”) beklager 
han verdens begejstring for blændværk og falske værdier. Hans egen tid er ved at være forbi, og han er bekym-
ret for, om han mon er den sidste repræsentant for den gamle, stolte kultur. 
Da solen står op, kommer Walter forbi og synger en smuk morgenhymne, ”Morgentlich leuchtend”, der er 
kommet til ham i drømme. Sachs hjælper ham med at fuldende sangen og skriver den ned. En storslået sang, 
der vil kunne vinde konkurrencen.  
Beckmesser snupper nedskriften, men bliver en total fiasko, da han prøver at stille op i sangerdysten. Han er og 
bliver en talentløs pedant. Walter er derimod suveræn vinder og får sin elskede Eva.  
Til sidst træder Hans Sachs frem og belærer folkemængden om, hvad de netop har oplevet: At den tyske kultur 
er hellig, og at ingen fremmede kræfter må ødelægge den. Ær de tyske mestre, maner han, hvorefter forsam-
lingen hylder Sachs som den mester og fører, han selv er. 
 



Blandt Wagners operaer skiller Mestersangerne i Nürnberg sig ud på flere måder: Som denne eneste Wagner-
opera er der ingen magi eller guder involveret, kun almindelige mennesker. Desuden er det teknisk set en ko-
medie, selv om det skal opfattes efter Wagner’sk målestok. Operaen er ikke en lårklasker. Men gennem de 
mange timer har den både en livlig og rørende handling og ægte komiske momenter. 
Operaen havde urpremiere i München 1868 efter en meget lang tilblivelsesproces. Allerede i 1845 havde Wag-
ner lavet en detaljeret synopsis, men kom dog først i gang med musikken i 1861. Som det allerførste skrev han 
den majestætiske ouverture, forspillet til 1. akt, og opførte den som koncertstykke. Lige siden har forspillet haft 
et selvstændigt liv i koncertsalen og er noget af Wagners mest populære musik. 
 
Wagners mange mytologiske operaer lægger naturligt op til symbolske tolkninger. Det samme gælder dog også 
for Mestersangerne, selv om den foregår ”i virkeligheden” og gør brug af historiske facts. 
Én tolkning drejer sig om, at de tilsyneladende så jævne tyskere optræder i bibelske roller: Walter som den sal-
medigtende yngling David, mens Eva naturligvis er den frugtbare urmoder. I centrum står Hans Sachs som Jo-
hannes Døberen. Sangkonkurrencen foregår endda Sankt Hans dag (Johannes Døberens helligdag), og ligesom 
Johannes Døberen er Hans Sachs den, der kårer og salver den nye konge.  
 
En anden fortolkning gælder operaen som historisk drøm. Hans Sachs endte rent faktisk sine dage som en af de 
sidste mestersangere. Operaen kan derfor forstås som en kontrafaktisk historie om hvor stolt Tyskland var ble-
vet, hvis geniet Walter tiltrængt var dukket op som fornyer – en tysk Shakespeare? - på et tidspunkt, hvor lan-
det virkelig behøvede det. I stedet kom Trediveårskrigen, og Tyskland blev overhalet af Frankrig i århundreder. 
 
Rigtig mange lyttere hæfter sig mest ved operaens nationalistiske budskab, der efter temperament kan ses sup-
pleret af antisemitisme. Wagner var kendt som en ivrig jødehader, og nogle opfatter Beckmesser som en alle-
gori på den farlige jøde. En ufrugtbar imitator, der aldrig vil kunne tilegne sig tyskheden, hvor meget han end 
prøver. Selv ikke når han direkte stjæler tyskernes kultur, kan han blive som dem. Hans indslag i konkurrencen 
lyder som eksotisk synagogesang, og folkemængden jager ham væk. 
Men hvad værre er: Pga. af hans høje samfundsstilling gør hans falskhed den tyske tradition skrøbelig. Når Hans 
Sachs til slut advarer om fremmede kræfter, der truer den tyske nation, er det ikke nødvendigvis en udefra-
kommende militær fjende, han taler om, men jøden, der undergraver samfundet indefra. 
 
Andre lyttere fokuserer mere på det selvbiografiske. Walter er selvfølgelig Wagner selv. De få bogstavers for-
skel på deres navne skjuler ikke, hvem der egentlig portrætteres som nyskabende geni. Eneren, der har en visi-
on om en ny tids kunst, bygget på arven fra de store tyske mestre og folkets historie.  
Fremtiden skal skabes med fortiden i bagagen, for uden fortidens harniskklædte kæmper var vi her slet ikke. 
Dét nationalromantiske synspunkt deltes af mange kunstnere og intellektuelle i hele Europa på Wagners tid, og 
det er igen blevet et hovedpunkt i vor tids politiske debat. 



Fakta 
 

Richard Wagner 
Tysk komponist (1813-1883)  

 
Mestersangerne i Nürnberg 
Opera i tre akter. Premiere i München i 1868. 

 
Periode 
Romantik  

 
Stilart 
Komedie – så letbenet som en 5 timers Wagner-opera kan 
være! 

Links og litteraturhenvisninger 
Links & litteratur er udvalgt specielt til brug i bibliotekernes lytteklubber.  
Listen er ikke udtømmende - der findes andet, som man selv kan opsøge, hvis man vil. 



Om komponisten 
 
Den Store Danske -   
Gyldendals åbne encyklopædi 
Kortfattet oversigt over Richard Wagners virke med 
en selekteret værkfortegnelse 
<Link> 

 
Dansk Wikipedia  
<Link> 

 
Engelsk Wikipedia  
<Link> 

 
Musik på tværs 
Lavet til børn. Til det hurtige overblik 
<Link> 

 
 

Om værket 
 
Engelsk Wikipedia  
Meget udførlig artikel med handling, stemmepartier, 
baggrund m.m. 
<Link> 

 
Jernesalt : Richard Wagner: Storslået musikdra-
matik med stor inkonsistens 
Personlig hjemmeside om Richard Wagner. Længere 
afsnit om Mestersangerne. 
<Link> 

 
 

Overblik 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Udenlandske_komponister_1830-1900/Wilhelm_Richard_Wagner
http://da.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner#Anden_musik
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
http://www.musikpaatvaers.dk/wagner
http:/en.wikipedia.org/wiki/Die_Meistersinger_von_N%C3%BCrnberg
http://www.jernesalt.dk/wagner.asp
http://www.bibzoom.dk/m/Sir-Georg-Solti/Wagner-Die-Meistersinger-Von-Nurnberg/?sku=8223067


Wagner, Richard 
Richard Wagners Mestersangerne i Nürnberg : dansk 
og tysk tekst med indledning og 
kommentarer / Henrik Nebelong. - Fisker & Skou, 
1996 - 128 sider 
(78.81) 
FAUSTNR.: 21296759  
Hele operaens libretto i tysk tekst med dansk over-
sættelse. Hertil minutiøs gennemgang af  
musikken inkl. de forskellige ledemotiver. Kræver en 
nogenlunde musikkyndig læser. 

 
Nebelong, Henrik 
Richard Wagner : liv, værk, politik. - Kbh., Vandkun-
sten, 2008. - 520 sider, illustreret  
(99.4 Wagner, Richard) 
FAUSTNR.: 27455441  
Standardværket på dansk om Wagner. 
Kapitel 38, side 330-355: Grundig, alment tilgængelig 
gennemgang af Mestersangerne med  
udvalgte nodeeksempler. 

 
Wagner's Meistersinger: performance, history, re-
presentation / edited by Nicholas Vazsonyi - 
Soft cover edition. - New York : University of Roche-
ster Press, 2004. - vi, 248 sider 
(99.4 Wagner, Richard) 
FAUSTNR.: 43481894 
Essaysamling, der tilsammen udgør et solidt og gan-
ske ’akademikertungt’ værk om 
Mestersangerne 

 
Wagner and his operas / edited by Stanley Sadie. - 
London : Macmillan, 2000 [i.e. 1999]. - xv, 
219 sider, 8 sider med tavler : ill. 
(99.4 Wagner, Richard)  
FAUSTNR.: 22656473 
Side 82-93 gennemgås Mestersangerne både i musik, 
handling, tematik, symbolik og fortolkning  
på letforståeligt engelsk. 

 
Tanner, Michael 
The Faber pocket guide to Wagner / forfatter: Micha-
el Tanner ; forord: James Fenton. - London :  
Faber, 2010. - x, 300 sider 
(99.4 Wagner, Richard)  
FAUSTNR.: 45069818  
Side 206-23 gennemgås Mestersangerne, primært i 
handlingsreferat, men også med personkarakteristik-

ker, værkhistorie og en forklaring af, hvorfor det er 
vigtigt at kende handlingen i detaljen! 

 
Levinsen, Jakob  
Børn, skab nyt: 10 scener fra Wagners musikverden - 
Kbh., Gyldendal, 2013. - 226 sider  
(99.4 Wagner, Richard) 
FAUSTNR.: 29969892 
10 kapitler om Wagners liv, musik og eftermæle! 
Hans 13 operaer introduceres med aktuelle  
fortolkningsmuligheder, der peger på, hvorfor opera-
erne fortsat er en kilde til inspiration. 
Kapitel 7, side 125 – 146: Den hellige tyske kunst 1861 
– 1871: den reviderede Tannhäuser og  
Mestersangerne. 

 
Millington, Barry 
Richard Wagner - troldmanden fra Bayreuth. - Kbh., 
Nyt Nordisk Forlag, 2012. - 320 sider, 
illustreret 
(99.4 Wagner, Richard)  
FAUSTNR.: 29623953  
En omfattende, grundig og rigt illustreret bog om 
Wagners liv, musik og samtid, skrevet af en  
førende Wagner-forsker. 
Heri side 175-182: Her gælder det kunsten: Mester-
sangerne i Nürnberg. 

 

Operaførere 
Waugh, Alexander  
Opera: en ny måde at lytte på  
Kbh., Gyldendal, 1997. - 144 sider, illustreret (nogle i 
farver) + 1 cd. - på dansk ved Vibeke  
Sandberg og Tom Havemann  
(77.3)  
FAUSTNR.: 21872474 
En anderledes operafører efter læs/lyt-konceptet 
med bog inkl. cd. 
Heri side 85-93: Die Meistersinger von Nürnberg med 
analyse af bl.a. den store Prissang. 
 
Hurtige overblik kan også fås i operaførere som Peter 
Dürrfelds Operaguide (FAUSTNR. 
26867932), side 170-181, og Gerhard Schepelerns 
Operabogen 2 (FAUSTNR. 20441054), side 
947-956. 

Uddybende læsning 



Richard Wagner Selskabet København 
<Link> 
 
Om Hans Sachs 
Den Store Danske -   
Gyldendals åbne encyklopædi 
<Link> 
 
Om mestersang 
Den Store Danske -   
Gyldendals åbne encyklopædi 
<Link> 
 

Film 
Sørg for at vise deltagerne Gerald Finleys meget velanmeldte 
fortolkning af Hans Sachs’ berømte arie, ”Wahn! Wahn! Übe-
rall Wahn!” 
OBS! Handlingen er opdateret til det 19. årh. 
<Link> 
 
Findes også på dvd’en (FAUSTNR. 29632553) 
 
Hele operaen i Karajans indspilning (Karajan, Staatskapelle 
Dresden, 1970) findes både som 
dvd (FAUSTNR.  08390835) og på YouTube. 
<Link> 
 

 

Diskussion 
Ingen lytteklub om Mestersangerne uden en diskussion af ’det 
tyske element’ og antisemitisme, den nationale tanke hos 
Wagner og den opblomstrende nationalfølelse, som operaen 
førte med sig. 
 
Mestersangerne som selvbiografi. Kan deltagerne kende Wal-
ther som værende Wagner selv? 
 
Mestersangerne som bibelallegori. Walther som den unge, sal-
medigtende yngling David – og Hans Sachs som Johannes Dø-
beren (operaen foregår på Skt. Hans dag). 

 
 

Inspiration / inspiration til diskussion 

http://www.richardwagner.dk/
http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Tyskland,_%C3%98strig_og_Schweiz/Hans_Sachs?highlight=mestersangerne
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Tysk_litteratur/Retninger,_grupper_og_perioder/mestersang?highlight=mestersangerne.%20%20Det%2016.%20århundredes%20X-Factor?
http://www.youtube.com/watch?v=ZWXtkGrPy2Y
http://www.youtube.com/watch?v=JKG8ZxEOdwE
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=kommando&term1=meistersinger+og+wagner+og+ma%3Dth+og+Franz+Welser-M%F6st%0D%0A&target%5B%5D=dfa

