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DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

DR Koncertkoret
Korsyngemester: Bart Van Reyn

Københavns Drengekor
Indstudering: Tine Jarl & Kim Nandfred

Adam Fischer
Dirigent

Stephen Milling
Johan Reuter
Anna Larsson

Julian Hubbard 
Martin Winkler 

Markus Suihkonen
Solister

Koncerterne sendes direkte i P2 Koncerten 

og genudsendes hhv. lørdag 16. april og 

søndag 17. april kl. 12.15.

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program
Richard Wagner (1813-83)
Parsifal
Ein Bühnenweihfestspiel
Libretto: komponisten

Torsdag 14. april 2022 kl. 19.30

1. akt            ca. 1 time og 45 min. (uden pause)

•

Fredag 15. april 2022 kl. 19.30

2. akt            ca. 1 time og 5 min.

Pause ca. 20.35 (30 min)

3. akt            ca. 1 time og 25 min.

•

Gurnemanz – Stephen Milling
Amfortas – Johan Reuter 
Kundry – Anna Larsson 
Parsifal – Julian Hubbard 
Klingsor – Martin Winkler 
Titurel – Markus Suihkonen
1. gralsridder – Otte Ottesen
2. gralsridder – Piet Larsen
1. væbner – Anna Miilmann
2. væbner – Kristine Gether
3. væbner – Rasmus Gravers Nielsen
4. væbner – Tomas Medici
Klingsors blomsterpiger
1. gruppe:
Clara Cecilie Thomsen, Lise Bech Bendix, Hanne
Struck-Schøning
2. gruppe:
Philippa Cold, Iben Silberg, Mette Bjærang Pedersen



4 PARSIFAL I & II

FOTO: KIM LELAND

Adam Fischer er en af verdens førende 
operadirigenter, der i snart 50 år har 
haft sin faste gang på Wiens Statsopera 
og dirigeret i berømte operahuse som 
La Scala, Metropolitan Operaen og 
Covent Garden. Han har også dirigeret 
ved Wagner-festspillene i Bayreuth, 
hvor han bl.a. har opført Parsifal. 

Siden 2015 har han været chefdirigent 
for Düsseldorf Symfoniorkester. Derud-
over optræder han som gæstedirigent 
for bl.a. Wiener Filharmonikerne og 
Berliner Filharmonikerne. 

Det danske publikum kender ham nok 
bedst som chefdirigent for Danmarks 
Underholdningsorkester, der under 
hans ledelse har indspillet alle Mozarts 
og Beethovens symfonier i højt roste 
udgaver. 

Adam Fischer er født i Budapest i 1949, 
og hvert år i juni vender han tilbage til 
sin fødeby for at lede den store Wagner 
Festival, som han selv grundlagde i 
2006.

Orsi Fajger og Nick Fletcher har været 
assistenter for Adam Fischer i 
forbindelse med indstuderingen.

Et af Danmarks største klassiske 
musiknavne er bassen Stephen 
Milling, der er verdensberømt som 
Wagner-sanger. Wagner har skrevet 
mange vigtige basroller, og rollen som 
Gurnemanz i Parsifal er nok den største 
for Stephen Milling. Han har bl.a. sunget 
rollen på Wiens Statsopera og ved de 
berømte Påskefestspil i Salzburg. Han 
har også sunget Wagners operaer ved 
Festspillene i Bayreuth, på Metropolitan 
Operaen i New York, Den Bayerske 
Statsopera, Berlins Statsopera og 
Covent Garden i London.

Stephen Milling er født i 1965 og var 
indtil 2012 solist ved Det Kongelige 
Teater, hvor han bl.a. medvirkede 
i Nibelungens Ring, instrueret af 
Kasper Holten og dirigeret af Michael 
Schønwandt. 

Senere denne måned skal han synge 
rollen som Fasolt i Rhinguldet ved en 
række forestillinger i Frankrig og Tysk-
land, dirigeret af Yannick Nézet-Séguin.

Adam Fischer
& Stephen Milling

FOTO: NIKOLAJ LUND
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Den danske basbaryton Johan Reuter 
optræder på verdens fornemste 
operascener, f.eks. Wiens Statsopera, 
Metropolitan Operaen i New York og 
Deutsche Oper i Berlin. Ved Bayreuth 
Festspillene har han sunget rollen som 
Wotan (Odin) i Nibelungens Ring.

Johan Reuter er født 1969 og var indtil 
2019 solist ved Det Kongelige Teater. 
Her har han med stor autoritet sunget 
både basbarytonroller af Mozart, Verdi 
og Wagner og det danske repertoire, 
bl.a. Heises Drot og marsk, Carl Nielsens 
Maskarade og Hans Abrahamsens 
Snedronningen. 

I dag arbejder han freelance over hele 
verden. Hele marts måned har han sun-
get titelrollen i Alban Bergs Wozzeck, 
dirigeret af Susanna Mälkki på Pariser 
Operaen. Til sommer kan man opleve 
ham på Berlins Statsopera i hovedrollen 
som Hans Sachs i Wagners store opera 
Mestersangerne i Nürnberg.

Den svenske alt Anna Larsson har hele 
sin karriere delt sit liv mellem operaen 
og koncertsalen. Inden for samme år fik 
hun sit internationale gennembrud i 
Mahlers 2. symfoni med Claudio 
Abbado og Berliner Filharmonikerne og 
som Erda i Wagners Rhinguldet med 
Daniel Barenboim på Staatsoper Unter 
den Linden. Det er blevet to 
komponister, der har fulgt hendes liv på
scenerne over hele verden, og med sin 
rigtfarvede klang og intelligente 
fortolkninger har hun fascineret i så 
forskellige roller som den skyldplagede 
Klytamnestra i Strauss' Elektra, den 
sorgfulde moder Gaea i samme 
komponists Daphne, og den helt 
uimodståelige Dalila i Saint-Saëns' 
Samson og Dalila. Lige så varieret er 
hendes koncertrepertoire, fra tidlig 
musik over Mahler og Verdis Requiem 
og i weekenden op til denne uge har 
hun uropført et nyt værk, bestilt til 
hende hos Benjamin Staern, Bländvit 
kärlek.

Johan Reuter
& Claudia Mahnke

FOTO: MONIKA RITTERSHAUSFOTO: MIKLOS SZABO
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Den engelske tenor Julian Hubbard 
begyndte sin karriere som baryton, 
hvad der ikke er ualmindeligt for 
Wagner-tenorer, og i 2014 skiftede han 
så til det højere tenorfag. 

Siden har han sunget meget Wagner, 
bl.a. rollen som Walther i Tannhäuser og 
Siegmund i Valkyrien, som han sidste år 
sang i Østrig. Titelrollen i Parsifal sang 
han for første gang i 2020 i Palermos 
store operahus Teatro Massimo, instrue-
ret af Graham Vick. Han synger Parsifal 
igen i næste måned, denne gang på La 
Monnaie Operaen i Bruxelles, dirigeret 
af Alain Altinoglu.

Det er dog ikke kun Wagner, der fylder 
Julian Hubbards kalender – han synger 
et bredt repertoire af lyriske partier 
som f.eks. Pinkerton i Puccinis Madama 
Butterfly, Don José i Carmen og Tamino 
i Mozarts Tryllefløjten. Denne vinter 
har han optrådt på Operaen i Rom i 
Janáčeks Katja Kabanova. 

Den østrigske basbaryton Martin 
Winkler, født i 1968, har gjort rollen 
som troldmanden Klingsor i Parsifal 
til et af sine specialer. Han har bl.a. 
sunget rollen på Den Kongelige Opera i 
Stockholm og på Stuttgart Operaen. En 
anden af hans centrale Wagner-roller er 
den onde Alberich i Nibelungens Ring, 
som han bl.a. har sunget ved Wagner-
festspillene i Bayreuth, dirigeret af Kirill 
Petrenko.

Martin Winkler er fastansat solist på 
Volksoper i Wien, og inden han kastede 
sig ud i Wagner-faget for ca. ti år siden, 
sang han især komiske roller. Han har 
gæsteoptrådt på bl.a. Metropolitan 
Operaen i New York, på Sydney Ope-
raen og på Covent Garden i London, 
hvor han har medvirket i Carl Nielsens 
Maskarade. Til efteråret kan man høre 
ham synge Baron von Ochs i Strauss’ 
Rosenkavaleren på La Monnaie Operaen 
i Bruxelles.

Julian Hubbard
& Martin Winkler

FOTO: FELIX GRUENSCHLOSSFOTO: FRANCES MARSHALL
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FOTO: KIM LELANDDen unge finske bassanger Markus 
Suihkonen er fra Helsinki. Han har gjort 
en hurtig karriere, efter han i 2013 
skiftede fra at være cellist til at blive 
sanger. Allerede to år senere optrådte 
han på den Finske Nationalopera. I 
2017 blev han ansat på den Flamske 
Nationalopera i Antwerpen, hvor han 
bl.a. sang rollen som kong Titurel i Par-
sifal, og i 2018 blev han tilknyttet den 
Bayerske Statsopera i München. Her 
medvirkede han bl.a. i Wagners Mester-
sangerne i Nürnberg.

I 2020 blev Markus Suihkonen, der 
er født i 1993, ansat som solist ved 
Statsoperaen i Hannover. Her har han 
denne sæson sunget alt fra Mozart 
til den romantiske opera Vampyren 
af Heinrich Marscher og rollen som 
morderen Sparafucile i Verdis Rigoletto. 
I næste måned gælder det Brittens 
udgave af Shakespeares En skærsom-
mernatsdrøm.

 

Københavns Drengekor kan i 2024 
fejre sit 100-års jubilæum. Koret blev 
grundlagt af dirigenten Mogens 
Wöldike, der efter historiske forbilleder 
ville skabe et kor, som især kunne tage 
sig af renæssance- og barokmusik. 

Siden 1929 har koret været integreret 
i skolegangen på Københavns Kommu-
nes Sangskole, der i dag har hjemme på 
Sankt Annæ Gymnasium. Koret har 
60-80 medlemmer, og nye sangere 
bliver optaget i 2. klasse. 

Siden 2020 har korets dirigent været 
Carsten Seyer-Hansen.

Københavns Drengekor giver koncerter 
i Københavns Domkirke og medvirker 
ved højmesserne. Koret har optrådt 
i mange lande, og udover klassiske 
kirkeværker af f.eks. Bach og Palestrina 
har det et stort repertoire af dansk mu-
sik. Københavns Drengekor optræder 
også ved statsbesøg og begivenheder 
i Kongehuset og bærer den officielle 
undertitel ’Det Kongelige Kantori’.  

Markus Suihkonen
& Københavns Drengekor

FOTO: VILJA TAMINEN
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DR Koncertkoret kan i år fejre 90-års 
jubilæum som DR’s symfoniske kor, der 
fra begyndelsen har været fast knyttet 
til DR Symfoniorkestret. Koret blev 
grundlagt i 1932, hvor Statsradiofonien 
for første gang kunne sende en koncert 
med eget kor og orkester ud til lyttere i 
hele landet.

Gennem årene har DR Koncertkoret 
markeret sig internationalt i en række 
sammenhænge. Dels har koret været 
med på flere af DR Symfoniorkestrets 
store udlandsturnéer, dels har de 
medvirket på en række markante ind-
spilninger af både klassisk og ny musik. 
Særligt korets indspilninger af moderne 
europæiske komponister som Stock-
hausen, Ligeti, Berio og Penderecki 
har vundet international anerkendelse. 
Senest blev DR Koncertkoret fremhæ-
vet i musiktidsskriftet Gramophone, 
som bl.a. skrev ”The choir sounds 
tremendous… the works are ravishingly 
sung” og uddelte en Editor’s Choice til 
korets seneste indspilning fra 2020.

DR Koncertkoret består i dag af 74 
professionelle korsangere, som kommer 
på scenen i Koncertsalen, når 
publikum skal opleve den store, brede 
korklang inden for alle genrer og epoker 
af den symfoniske musik. Ud over de 
store værker for kor og orkester, som 
DR Koncertkoret medvirker i hver sæ-
son, inviterer koret også til de populære 
De skønneste kor-koncerter med højde-
punkter fra det klassiske repertoire. 
DR Koncertkoret har også medvirket i 
DR Symfoniorkestrets succeskoncerter 
med musik fra bl.a. film og computer-
spil, som de seneste år er nået ud til 
mange millioner internationale følgere 
via DR Koncerthusets YouTube-kanal.

I sæson 2022-23 markerer 
DR Koncertkoret sit 90-års jubilæum 
gennem en række koncerter. De med-
virker bl.a. i DR Symfoniorkestrets 
sæsonåbning med Schönbergs 
storværk Gurre-Lieder og kan samme 
måned opleves a cappella i Rakh-
maninovs Vesper med deres korsynge-
mester, den belgiske dirigent Bart Van 
Reyn.

DR Koncertkoret

FOTO: AGNETE  SCHLICHTKRULL
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Lige siden DR blev grundlagt i 1925, 
har DR Symfoniorkestret bragt den 
symfoniske musik ud til publikum, lyt-
tere og seere i hele landet. Samtidig er 
orkestret blevet en vigtig repræsentant 
for dansk musik i udlandet gennem 
turnéer og medieproduktioner, som har 
vundet international genklang.

DR Symfoniorkestrets chefdirigent 
har siden 2016 været den anerkendte 
italienske dirigent Fabio Luisi, som bl.a. 
har stået i spidsen for højt profilerede 
turnéer til Kina, Japan og USA med mu-
sik af bl.a. Carl Nielsen på programmet. 
Det er også Luisi, som dirigerer 
DR Symfoniorkestrets indspilning af 
Nielsens symfonier for det berømte 
tyske pladeselskab Deutsche Gram-
mophon, som udkommer i 2022.

DR Symfoniorkestret favner hele det 
symfoniske repertoire fra forskellige 
klassiske og romantiske traditioner op 
til vores egen tid, og orkestret har altid 
været tæt forbundet med den danske 

musik. Selvom størstedelen af koncer-
terne ligger inden for det symfoniske 
repertoire, har orkestret også stor 
erfaring med at spille opera, og næsten 
hver sæson er der en koncertant opera-
opførelse på programmet i DR Koncert-
huset. Orkestret har også udgivet en 
række prisvindende operaindspilninger, 
fra Grammy-vinderen Holger Danske 
til Nielsens Maskarade og sidste års 
udgivelse af Dallapiccolas Fangen, som 
begge fik udmærkelsen Editor’s Choice 
i musiktidsskriftet Gramophone.

Som medieorkester spiller DR Symfo-
niorkestret ikke bare for de 100.000 
koncertgæster, som hver sæson oplever 
orkestret live i DR Koncerthuset eller 
på turné. Mere end 500.000 lyttere og 
seere følger orkestrets koncerter på 
radio, tv og internet, og millioner lytter 
med, når koncerterne transmitteres 
internationalt. Denne aftens koncert 
sendes selvfølgelig også på DR P2 og 
kan efterfølgende høres i DR LYD.

DR Symfoniorkestret

FOTO: KIM LELAND
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Richard Wagner:
Parsifal
Blandt Richard Wagners mange operaer 
har Parsifal en særlig status. Wagner 
anså det for at være et helligt værk, der 
adskilte sig fra alle hans andre operaer. 
Sådan har Wagners store, trofaste pu-
blikum det også – operaens lange va-
righed, musikkens tranceagtige karak-
ter og gådefulde, religiøse handling gør 
Parsifal til en helt speciel oplevelse. 

Parsifal er desuden Wagners sidste 
opera, hvor han afrunder sit livs arbejde 
med at forvandle selve operagenren. 
Handlingen er kryptisk, og budskabet 
gemmer sig bag flere lag af symbolik. 
Hvad man finder ind til, kan virke både 
forløsende og frastødende – alt efter 
temperament og indstilling. Parsifal er 
efter næsten 150 år stadig et kontro-
versielt værk, der i enestående grad er 
åbent for fortolkninger! 

Historien er baseret på et gammelt 
tysk heltesagn om Parsifal og de ædle 
gralsriddere. Ridderhandlingen viser 
sig dog hurtigt at dreje sig om religion. 
I centrum står nemlig den hellige gral, 
det bæger, som Jesus drak af ved den 
sidste nadver, og det spyd, som en 
romersk soldat stak i siden på ham, da 
han led på korset. Gralen og spyddet 
bevogtes af gralsridderne i deres borg 
Monsalvat. 

Ridderne plages hårdt af det store 
ansvar, der er pålagt dem. På et slot i 
dalen bor en mislykket ridder, Klingsor, 
som med sine magiske evner forsøger 
at lokke gralsridderne i forfald. Forhi-

storien til operaen er, at Klingsor har 
såret gralsriddernes konge Amfortas 
uhelbredeligt i siden med spyddet 
og derefter beholdt spyddet på sit 
slot. Amfortas har dermed svigtet sin 
opgave, og gralsriddernes livsformål er 
blevet ødelagt. Hele ridderordenen er 
derfor i dybeste krise. Den gamle ridder 
Gurnemanz forudser, at de kun kan 
reddes af en hellig nar, ”en ren tåbe”, der 
vil komme – en dag.

Opera som religion?
Wagner skabte Parsifal til at blive opført 
i et særligt operahus, Festspilhuset i 
den sydtyske by Bayreuth, som han 
havde fået bygget for at kunne opføre 
sine værker i de optimale omgivelser. 
Han insisterede i forvejen på også at 
lave både tekst og scenografi til sine 
operaer, og med Festspilhuset blev der 
nu tilføjet arkitektur og akustik til den 
ubrydelige kunstneriske helhed. Samti-
dig blev operahuset ophøjet fra at være 
en underholdningsinstitution til at blive 
et slags tempel for kunsten. 

Hvad det angår, er Parsifal kronen 
på værket. Wagner ville ikke engang 
betegne Parsifal som en opera. Det 
var alt for banalt til værkets religiøse 
indhold. I stedet kaldte han den for et 
Bühnenweihfestspiel, det vil på jævnt 
dansk sige ’sceneindvielsesfestspil’ eller 
i højere forstand ’et festspil viet til sce-
nen’, på samme måde som man kan vie 
en kirke til en bestemt helgen. Parsifal 
skulle opfattes som et ritual, der ved en 
opførelse gør operahuset helligt. 
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Richard Wagner:
Parsifal

For at understrege, at netop denne 
opera havde en særlig status, forbød 
Wagner, at den måtte opføres andre 
steder end i Bayreuths rituelle rammer. 
Uropførelsen af Parsifal fandt sted i året 
1882, men Wagner døde året efter, og 
da ophavsrettighederne dengang kun 
gjaldt i 30 år, kunne Wagners arvinger 
ikke forhindre, at operaen slap ud i den 
virkelige verden i 1913.

Så i over 100 år har Parsifal været spil-
let overalt, og ligesom Wagners andre 
operaer tilhører den for længst hele 
verdens kulturarv. Den er et uopslideligt 
kunstværk, hvor hver opførelse kan 
sætte nye tanker i gang.

Alt er symboler
Operaen har rødder i eposet Parzival, 
skrevet omkring år 1200 af Wolfram 
von Eschenbach. Denne fortælling 
bygger igen på endnu ældre kilder. 
Historien er dog blevet vinklet skarpt af 
Wagner, så den bliver til en symbolsk, 
religiøs fortælling. 

Riddernes borg Monsalvat (der betyder 
’Frelsens Bjerg’) er ikke bare et slot, 
men står for en overjordisk helligdom, 
et himmerige. Her ”bliver tiden til rum”, 
som der synges. 

Operaens hovedgenstande, spyddet 
og gralen, er ikke kun relikvier fra Jesu 
lidelseshistorie, men også symboler på 
det mandlige og kvindelige køn. Fra det 
lange spyd udstrømmer magten. Og 
blot ved at se gralen får ridderne evigt 

liv! Længere end det må de ikke kom-
me, for operaens nøgleord er ’renhed’, 
den hårdt prøvede jomfrudom, som rid-
derne må holde fast i, hvis de skal være 
værdige til at vogte relikvierne. 

Andre personer i operaen har ikke klaret 
den udfordring og bærer derfor sår på 
forskellig vis. De er ikke længere ’rene’, 
fordi de har givet efter for seksualiteten. 
Kong Amfortas blev såret, da han lod 
sig forføre af en mystisk kvinde på 
Klingsors slot, og han ligger nu umandig 
hen uden spyd. Troldmanden Klingsor, 
der mislykkedes i at blive en værdig 
gralsridder, har kastreret sig selv af 
skam over sit begær og lever i selvpå-
lagt indespærring. 

Operaens enlige kvindefigur, troldkvin-
den Kundry, synger også om sine ’sår’. 
Hun har levet i århundreder med en 
forbandelse, helt tilbage til bibelsk tid, 
hvor hun lo af Jesus, da han gik på vej 
mod sin korsfæstelse. Kundry fremstår 
som den evigt forbandede og utugtige 
kvinde. Hendes sår kan derfor også 
være et symbol på smitsomme køns-
sygdomme. 

Operaens titelperson Parsifal er selv 
ved at gå i fælden, da han får et kys af 
Kundry og mærker det brænde hedt. 
Men han forbliver ren, som det allerede 
ligger i hans navn: Wagner mente, at 
navnet Parsifal har persiske rødder og 
betyder ’den rene tåbe’.
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*

1. aften – 1. akt
Allerede i forspillet trækkes vi ind i 
en mysterieverden, der eksisterer på 
helt egne præmisser. Forspillet er et 
stykke musik, der er langt fra at være 
en actionfyldt ’ouverture’, men tvært-
imod sænker tempoet og hypnotiserer 
lytteren, inden handlingen langsomt går 
i gang.

Derefter møder man den gamle 
gralsridder Gurnemanz, som foran 
gralsborgen beder morgenbøn sammen 
med sine væbnere. De ser et følge af 
gralsriddere bære kong Amfortas på 
hans båre. Han er hårdt såret og på vej 
til søen for at få smerterne mildnet af et 
bad i det hellige vand. Da kommer en 
vild kvinde, Kundry, pludselig ridende 
og rækker Gurnemanz en helbredende 
balsam, som hun har bragt hjem fra 
Arabien. Hun synker sammen af udmat-
telse efter sit ridt. 

Amfortas forsøger at påkalde en ridder, 
der tidligere har lindret hans smerter. 
Men i stedet træder Gurnemanz frem 
med balsammen – han ved nemlig, at 
Kundry, der på mystisk vis kommer og 
går, faktisk er i stand til at hjælpe, når 
ridderne er i nød. 

At finde det hellige spyd, der er for-
svundet, kan hun dog ikke hjælp med – 
den opgave venter på at blive løst af en 
anden, forklarer Gurnemanz. Hvem det 
er, siger han ikke.

Gurnemanz forklarer derefter væbnerne 
i en lang monolog, at det hellige spyd 
blev stjålet af troldmanden Klingsor, 
mens Amfortas blev forført af ”en fryg-
telig smuk kvinde” på hans slot.
 
Pludselig opdager ridderne en ung 
mand i skoven, der har dræbt en svane 
med sin bue og pil. Den indtrængende 
fatter ikke, hvad han har gjort, og 
adspurgt af Gurnemanz kender han 
hverken sin far eller sit eget navn – han 
er i sandhed en ren tåbe! Men Kundry 
ved godt, hvem han er: Han er søn af 
en afdød ridder og af Herzeleide (Hjer-
tesorg), som Kundry nu afslører også 
er død. Heller ikke det vidste den unge 
mand. Gurnemanz forstår, at det er den 
hellige tåbe, der har fundet vej, fordi 
gralens kraft har trukket ham dertil.

Til tonerne af et orkestermellemspil, 
Wagner kalder Forvandlingsmusik, dra-
ger ridderne sammen med Gurnemanz 
og den unge tåbe nu ind i borgen for 
at holde nadver. Gralsklokkerne ringer, 
og den hellige gral, der befinder sig i et 
tildækket skrin, bæres ind og stilles ved 
Amfortas’ båre. 

Fra et kammer hører man stemmen af 
Amfortas’ far, den gamle kong Titurel, 
der beder sin søn afdække gralen til 
nadveren. Amfortas er tynget af skam 
over at have givet efter og svigtet sit 
hverv. Han beder en lang, indtrængen-
de bøn om at få helet sit sår, så han 
kan dø ren. Titurels stemme beordrer, 
at gralen skal afdækkes, og i dybeste 
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højtidelighed indtager gralsridderne 
nadvermåltidet med Herrens legeme 
og blod.

Imens betragter den unge tåbe 
sceneriet, uden at kunne forstå den 
forvandling, der foregår ved gralsrid-
dernes hellige nadvermåltid. Derfor 
sender Gurnemanz ham til sidst væk fra 
borgen.

2. aften – 2. & 3. akt
2. akt i operaen foregår på troldmanden 
Klingsors slot. Klingsor fremtryller 
Kundry, en slave i hans magt, som 
han nedværdigende kalder ”en evig 
hundjævel” og ”en helvedesrose”. Han 
ved, at den rene tåbe har vist sig, og nu 
vil han lokke ham til sig. Så skal Kling-
sors mange ”djævelsk smukke kvinder”, 
blomsterpigerne i hans tryllehave, forfø-
re ham, og dermed gøre gralsriddernes 
mulige frelser uskadelig og svag.

Kvinderne flokkes om den unge mand 
og kæmper nærmest om ham. De 
afbrydes brat, da Kundry kommer og 
kalder ham ved hans navn: Parsifal. 
Pludselig husker han, at det var det 
navn, han blev kaldt af sin mor. Kundry 
hæver dermed forførelsen til et nyt 
niveau med incestuøse undertoner. 

Kundry fortæller ham om hans forældre, 
og om hvordan hun var vidne til, at hans 
mor forsøgte at skåne ham fra en skæb-
ne som sin fars. Kundry kysser ham så 
på munden – men da mærker Parsifal 
en brændende smerte i sin højre side, 

og han råber højt Amfortas’ navn i 
fortvivlelse over, at også han selv nu 
måske er blevet såret.

Parsifal bliver klartseende, og han skub-
ber Kundry fra sig. Han ved nu, at han 
har til opgave at finde vej til den sårede 
Amfortas for at helbrede ham. 

I frustration fortæller Kundry sin ulyk-
kelige forhistorie om at være forbandet, 
fordi hun lo af Kristus, der gik mod sin 
korsfæstelse. End ikke den blottelse kan 
vække Parsifals medfølelse for hende. 
Hendes forførelse er mislykkedes. Den 
rasende Kundry påkalder Klingsor, og 
troldmanden kaster det hellige spyd 
mod Parsifal, men spyddet standser 
i luften lige over hans hoved. Parsifal 
tager fat om spyddet, og da han slår 
korsets tegn med det, styrter Klingsors 
slot i grus.

3. akt begynder flere år senere i fortæl-
lingen. Vi er tilbage foran Monsalvat-
borgen og ser den ældede Gurnemanz. 
Han opdager Kundry, stærkt svækket 
og medtaget, og giver hende vand at 
drikke. 

I skoven ser de en ridder ved den hel-
lige kilde. Han er i sort rustning og har 
et spyd i hånden. Gurnemanz anråber 
ham og siger, at man ikke må bære vå-
ben på denne dag, langfredag. Ridderen 
tager hjelmen af – det er Parsifal, og 
spyddet i hans hånd er gralsriddernes 
helligdom. Parsifal fortæller, at han har 
vandret i årevis for at finde frem til 
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gralsborgen, og selv om han har været 
i mange kampe, har han aldrig benyttet 
sit spyd. Han er stadig ’den rene tåbe’.

Gurnemanz fortæller, at situationen på 
borgen er uforløst. Amfortas ønsker ikke 
at leve, og ridderne er blevet førerløse, 
fordi den gamle kong Titurel er død og 
skal begraves netop denne langfredag. 

Gurnemanz indser, hvorfor det netop er 
nu, det er lykkedes Parsifal at komme 
frem til gralsborgen. Kundry salver hans 
fødder, som hun tørrer med sit lange 
hår, og Gurnemanz velsigner ham og 
udråber ham til ny konge. Parsifal, den 
rene tåbe, skal forløse Amfortas fra 
hans lidelser og synd. Men inden han 
drager ind i borgen, udøver Parsifal sin 
første gerning som konge: Han døber 
Kundry med helligt vand og befrier hen-
de dermed fra hendes forbandelse. Hun 
bryder sammen i taknemmelig gråd

Ved begravelseshøjtideligheden på 
borgen beder ridderne igen Amfortas 
om lov til at afdække den hellige gral, 
men den hårdt lidende konge nægter. 
Han ønsker at følge sin far i døden for 
at slippe for mere pine og vil ikke have 
forlænget sit liv af gralens kraft. Da 
træder Parsifal frem, og med det hellige 
spyd rører han ved Amfortas’ sår, så han 
bliver helbredt og forløst. På Parsifals 
ordre bliver den hellige gral nu afdæk-
ket igen. Alle knæler for gralen, og som 
fuldendelse af Parsifals forvandling 
viser der sig en hvid due over hans 
hoved.

*

Et drama i trance
Ikke kun handlingen, men også musik-
ken er som et mysterium. Wagners 
musikalske verden er simpelthen unik, 
og med Parsifal når han til grænsen af 
sit univers. Det er overvældende at op-
leve, hvordan Wagner så mesterligt gør 
sang og orkester til et altomsluttende 
sansefænomen. Tiden bliver i sandhed 
til rum her!

Teknisk set arbejder Wagner bl.a. med 
såkaldte ledemotiver, altså bestemte 
melodistumper, der repræsenterer 
nøgleelementer i værket. Der er et nad-
vermotiv, et spydmotiv osv., som udover 
at være en del af musikkens komplekse 
opbygning også træder frem som 
ordløse roller eller musikalske rekvisit-
ter. Mest tydeligt er gralsmotivet, der 
desuden har en dobbeltidentitet ved at 
være identisk med det såkaldte 
Dresdner-Amen, en opadgående, 
femtonig melodivending, der var ud-
bredt i tysk kirkemusik i 1800-tallet og 
velkendt af publikum.

Det vil føre alt for vidt at komme ind på 
musikkens detaljer og den symbolske 
brug af alle motiverne her, men der 
findes utallige hjemmesider og mere 
end 100 års Wagner-litteratur (også på 
dansk) at fordybe sig i, hvis man vil gra-
ve sig ned i dette helt specielle og dybt 
fascinerende stof. Der er nok at blive 
klog på, for meningerne om Parsifal er 
mange og holdningerne stærke! Nogle 



15PARSIFAL I & II

regner den for verdens største opera, 
andre finder dens religions- og kønssyn 
dybt problematisk, f.eks. fremstillingen 
af Kundry som ”den evige jøde”, dømt 
til evig fortabelse for sin afvisning af 
Jesus.

Parsifals kontroversielle budskab giver 
stadig operaen særstatus, og dertil 
kommer særlige traditioner, f.eks. at 
man i Bayreuth ikke klapper efter 1. akt, 
ligesom man jo traditionelt heller ikke 
klapper i en kirke. Wagner-verdenens 
højborg holder altså fast i, at Parsifal 
ikke er en opera i traditionel forstand.
Som musikdrama har den i hvert fald 

ikke meget ydre drama – og det er helt 
bevidst gjort af Wagner, der sætter 
tiden i stå i sin fortælling om en ver-
den højere end vores. Musikken går i 
langsomt tempo, de enkelte scener er 
meget lange, og hele operaens spilletid 
er særdeles lang med næsten fire en 
halv times musik. Hvis man føler sig 
hensat i en form for trance eller ekstase 
af at overvære Parsifal, vil det være 
fuldstændig i Wagners ånd.

Jens Cornelius
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