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Rued Langgaard (1893-1952)
Symfoni nr. 4, Løvfald (1916/1920)

I – Fortvivlet skovbrus. Allegro –
II – Solstrejf. Quasi allegretto – 

III – Allargando espansivo –
IV – Torden. Allegro –

V – Più lento –
VI – Allegretto pastorale –

VII – Høstligt! Allegro con moto –
VIII – Træt. Poco adagio –

IX – Fortvivlelse. Allegro appassionato –
X – Tranquillo –

XI – Comodo sempre –
XII – Søndag-morgen-klokkerne. Sostenuto pesante –

XIII – Forbi! Più con moto

      ca. 23’

Pause (30’) ca. kl. 19.55

Richard Wagner (1813-83)
Valkyrien (1870), 1. akt 

Personer i 1. akt:

Sieglinde (sopran)
Siegmund (tenor)

Hunding (bas)

          ca. 1 time og 10 min.

Program
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Fabio Luisi
& Lise Davidsen

Siden 2016 har Fabio Luisi været 
DR SymfoniOrkestrets chefdirigent. 
Han er født i Genova i 1959 og er 
uddannet pianist og dirigent. Luisi 
deler sin karriere mellem opera og 
orkestermusik – og mellem flere faste 
stillinger, som han med sin utrolige flid 
og disciplin magter at overkomme. 
Han er chefdirigent for Zürich 
Operaen, og til sommer overtager 
han posten som chefdirigent for Dallas 
Symfoniorkester. Men han fortsætter 
hos DR SymfoniOrkestret, hvor han har 
forlænget sin kontrakt til 2023.

Fabio Luisi har hele sin karriere dyrket 
den senromantiske musik. Han har 
opført utallige Wagner-forestillinger 
og indspillet værker af Wagner med 
sit operaorkester fra Zürich og på 
Metropolitan Operaen i New York. 

Rued Langgaard er den førende 
danske repræsentant for den 
senromantiske stilretning, og i aften 
fortolker Luisi for første gang et værk 
af ham.

Lise Davidsen er 32 år, født i Norge og 
uddannet i København, og hun regnes 
i dag som en af verdens allerbedste 
sopraner i sit fag. Hun debuterede 
på Det Kongelige Teater i 2012. Det 
store gennembrud kom i 2015, da hun 
vandt tre sangkonkurrencer: Operalia i 
London, Dronning Sonja-konkurrencen 
i Oslo og Hans Gabor Belvedere-
konkurrencen i Amsterdam. 

Lise Davidsen har prioriteret at synge 
den krævende, senromantiske musik, 
ikke mindst af Wagner. Det optræder 
hun med på de største scener, f.eks. 
Metropolitan Operaen, Covent Garden 
og ved Wagner-festspillene i Bayreuth, 
hvor hun sidste år debuterede som 
Elisabeth i Tannhäuser med Stephen 
Gould i titelrollen. Ved festspillene i 
år synger hun rollen som Sieglinde i 
Valkyrien.

Sidste år udgav hun sit første 
soloalbum med bl.a. Strauss’ Vier 
letzte Lieder og arier af Wagner på 
Decca, og for kort tid siden udkom den 
første komplette opera med hende i 
hovedrollen, Webers Jægerbruden.
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Stephen Gould 
& Stephen Milling

Den amerikanske tenor Stephen Gould 
er en ægte heltetenor, dvs. den særlige 
stemmetype, der kræves til Wagners 
utroligt vanskelige tenorhovedroller. 
Heltetenorer af Stephen Goulds 
kaliber er meget sjældne, og derfor 
synger han i dag på verdens vigtigste 
operascener, ikke mindst i Tyskland og 
Østrig.

Han er 57 år, født i Virginia og uddan-
net i Boston. I 2004 sang han for 
første gang ved Wagner-festspillene 
i Bayreuth, og her har han sunget 
utallige gange siden da. Stephen 
Gould kalder mødet i Bayreuth med 
instruktøren Wolfgang Wagner, kom-
ponistens barnebarn, for den stærkeste 
påvirkning på sin karriere.

Stephen Goulds kalender for 2020 er 
tæt pakket med Wagner-opførelser. 
Bl.a. på Wiens Statsopera, Deutsche 
Oper i Berlin og ved Festspillene i 
Bayreuth, hvor han til næste år synger 
Siegfried i Ragnarok.

Et af Danmarks største klassiske 
musiknavne i disse år er bassangeren 
Stephen Milling – en Wagner-sanger på 
verdensniveau. I denne sæson synger 
han bl.a. ved Wagner-festspillene i 
Bayreuth, og på Lyric Opera i Chicago 
synger han rollerne som Hunding og 
Hagen i en ny opsætning af Nibelun-
gens Ring.

54-årige Stephen Milling var fra 1994 til 
2012 solist ved Det Kongelige Teater og 
medvirkede bl.a. i den prisbelønnede 
opsætning af Nibelungens Ring, instru-
eret af Kasper Holten og dirigeret af  
Michael Schønwandt. Siden har han 
stort set udelukkende optrådt i ud-
landet – han har sunget på Wiens 
Statsopera, Metropolitan Operaen, 
Scala Operaen, Covent Garden i Lon-
don, ved Salzburg Festspillene og væ-
ret solist med Berliner Filharmonikerne. 

I 2020 er han udvalgt som Årets P2 
Kunstner og vil derfor ved flere lejlighe-
der optræde i Danmark.
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Rued Langgaard var blot 22 år, da han 
i 1916 skrev sin 4. symfoni, Løvfald. Det 
blev indledningen på en fase af hans 
musikalske liv, hvor han på dybt origi-
nal vis udtrykte sine inderste overbe-
visninger. I Løvfald forener Langgaards 
stormfulde følelser og religiøse visioner 
sig i betagende orkestral pragt. 

Langgaard dirigerede selv førsteop-
førelsen i København i 1917. Til koncer-
ten havde han skrevet en kort forklaring 
om det, der på papiret lignede en 
natursymfoni:

”Uigenkaldelig – lyder Sommerens 
Véraab i alt! – Luften – kølig og klar – i 
tunge Skyer, der driver ved Skumrings-
tide – i alt dirrer som en evig tonende 
es-moll-Accord – et mægtigt crescendo 
– et mægtigt diminuendo, som Hjertets 
Orgel, naar det spiller op i Farens og 
Angstens Stund, eller naar det aander 
ud en klagende Hymne til en Morgens 
Hvidhed, hvori Klokker ringe over Grave 
– .”

Det drejer sig altså ikke bare om blade, 
der falder af træer, men om under-
gang. Om en gylden tid, der desperat 
må forsvinde – og om den forvandling, 
der følger. Efter det mørke løvfald vil 
der komme en ny morgen, en genop-
standelse. For Langgaard var løvfaldet 
et billede på dommedagstiderne, 
inden Kristus vender tilbage og vækker 
de døde fra deres grave. 

Langgaard havde et pessimistisk syn på 
sin samtid og mente, at menneskeslæg-
ten var i forfald. Det udtrykte han i vær-
ker, hvor dommedagssymboler som 
flammer, storm, mørke og håbløshed 
står side om side med troen på den evi-
ge morgen, der vil følge. De tanker var 
han ikke alene om at have, men blandt 
danske komponister dengang var der 
ingen, der fremsagde dem så stærkt. 
Ingen kunne heller nå op på siden af 
Langgaards orkesterbehandling, der er 
både teknisk suveræn og fantasifuld og 
gør Løvfald så klangligt overvældende. 
Et eksempel er afslutningen med klok-
kerne, der ringer over de dødes grave – 
det sker ikke med rigtige klokker, men 
med en symbolsk og meget uhyggelig 
klokkevirkning i blæserne.

Også symfoniens forløb er meget 
original, for Langgaard holder sig 
ikke til den klassiske model. Faktisk 
er Løvfald en af de første symfonier i 
musikhistorien, der er udformet i én 
sats. De traditionelle satser er erstattet 
af et friere forløb, hvor den ene episode 
følger efter den anden. Visse temaer 
dukker op flere gange som fikspunkter, 
og det samme gør et melodicitat fra 
salmen Jesus, dine dybe vunder.

Mange af episoderne har titler. F.eks. 
kaldes symfoniens drastiske, tragiske 
begyndelse for Fortvivlet skovbrus. 
Langgaard forestiller sig altså en suk-
kende skov, der er ved at segne under 

Rued Langgaard: 
Symfoni nr. 4, Løvfald
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Richard Wagner: 
Valkyrien, 1. akt

uvejret. Senere i symfonien rammer 
man et meget melankolsk punkt med 
episoder betitlet Træt og Fortvivlelse in-
den visionerne afsluttes med Søndag-
Morgen-Klokkerne og forestillingen om 
den triumferende genkomst.

Det københavnske publikum tog godt 
imod symfonien ved uropførelsen, 
men musikkritikerne brød sig ikke om 
Langgaards episodiske stil. Den blev 
opfattet som en svaghed, som et tegn 
på, at hans idéer var ufrugtbare og 
hans tankegang ikke kunne samle sig 
til en traditionel symfonisk form. I dag 
har vi forstået, at det tværtimod var 
datidens normer, der stod i vejen for 
Langgaards nyskabende musik. 

Rued Langgaard fik i midten af 
1920’erne en personlig krise. Dels fordi 
det danske musikliv i stigende grad 
ikke forstod ham, og dels fordi han blev 
ramt af følgerne af sin bizarre opvækst 
som genialt enebarn. Han trak sig ind 
i sig selv om en snegl i sit sneglehus, 
hvorfra han ofte udsendte protester 
mod sine omgivelser, imens hans musik 
gradvist forsvandt fra koncertlivet. 
Men netop Løvfald blev husket og er 
en af hans mest succesfulde symfonier. 
Efter uropførelsen i 1917 blev den i 
Langgaards levetid spillet to gange i 
Tyskland og fire gange af DR Symfoni-
Orkestret, der også opførte den ved 
en mindekoncert ved Langgaards død 
i 1952. I 1973 blev den indspillet af 
DR SymfoniOrkestret som den første 
Langgaard-orkesterplade nogensinde, 
og siden har orkestret indspillet den 
yderligere tre gange. Løvfald er ikke 
bare et mesterværk, men en klassiker 
i dansk musik.

Rued Langgaard 
komponerede 16 symfonier 

– vidt forskellige værker med 
varigheder på alt mellem  

6 minutter og en time.

Operaen Valkyrien er 2. del af Wagners 
kæmpe operaværk Nibelungens Ring. 
En storslået sagnfortælling, bygget på 
nordiske og germanske legender, som 
Wagner gendigtede i tekst og musik. 
Den komplette operacyklus består af fire 
sammenhængende operaer: Rhinguldet, 
Valkyrien, Siegfried og Ragnarok.

Valkyrien tager udgangspunkt i kærlig-
heden mellem tvillingerne Siegmund 
og Sieglinde, der blev adskilt som børn. 

Da de møder hinanden som voksne og 
forelsker sig i hinanden, ved de derfor 
ikke, at de er bror og søster. 

Operaen kan ligesom de andre dele af 
Nibelungens Ring godt opføres alene. 
Og der er også tradition for, at 1. akt kan 
opføres for sig selv i en koncertsal. Den 
præsenterer os for et overskueligt kon-
centrat af Wagners store drama med de 
mange psykologiske og mytologiske lag. 
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Forspil og 1. scene. 
Operaen begynder i stormvejr. Sieg-
mund kommer til et øde hus for at finde 
ly. Han er udmattet og hærget af at 
have stridt sig vej. Der er tilsyneladende 
ingen hjemme i huset, og Siegmund 
segner om på en bænk for at hvile.

I huset bor Sieglinde, gift med den 
onde Hunding, der tyranniserer hende. 
Sieglinde træder ind og opdager den 
fremmede i huset. Hun henter ham 
vand i et drikkehorn. Siegmund mærker 
en stærk tiltrækning mellem dem og 
spørger, hvem hun er. Han får kun at 
vide, at hun og huset er Hundings eje. 

Selv præsenterer Siegmund sig med 
navnet Vevold. Han er våbenløs og såret 
efter kamp, men vil alligevel rejse videre 
for ikke at bringe uheld over Sieglinde. 
Hun beder ham blive, for i hendes hjem 
har uheld allerede til huse. Deres skæb-
ner er forbundet fra første møde.

2. scene
Sieglinde farer op, da hun hører Hun-
ding komme, bevæbnet med sit skjold 
og spyd. Da Hunding opdager, at Sieg-
mund er i huset, kaster han et strengt 
blik på Sieglinde.Siegmund fortæller, 
at han er en fredløs mand ligesom sin 
forsvundne far, Ulven. Han fortæller 
også om sin tvillingsøster, der blev 
bortrøvet som barn. Nu er han på evig 
flugt, for alt, hvad han gør, volder ham 
ve – derfor kalder han sig Vevold.
Hunding bliver rasende, for han er 
netop kommet hjem fra jagten på en 
hadet, fredløs mand, og nu sidder den 
fredløse i hans eget hus. Han synes 
endda, at den fremmede har en lighed 
med hans egen hustru, Sieglinde. 

Hunding udfordrer Siegmund til kamp 
næste dag og trækker sig så tilbage til 
sit sovekammer.

3. scene
Siegmund sidder fortumlet alene. Han 
husker, at hans far lovede, at et magisk 
sværd ville dukke op, når han var i 
største nød. Nu påkalder han sin fars 
hjælp, og han bruger faderens rigtige 
navn, Vølse, ikke dæknavnet Ulven. 
Det sker i en af Wagners mest berømte 
monologer, hvor Siegmunds råb har en 
skrækindjagende virkning. 

I et fortryllet syn viser der sig et sværd i 
hytten – det sidder fast i det store aske-
træ, der er husets grundstamme.

Sieglinde kommer tilbage og fortæller, 
at hun har givet Hunding en sovedrik. 
Nu kan hun forklare den fremmede, 
at hun blev bortført og givet væk som 
Hundings brud. Ved deres bryllup tråd-
te en mystisk olding – det var Wotan 
(Odin) – ind i huset og stødte et sværd 
i asketræets stamme. Kun den, der 
fortjener sværdet, vil kunne trække det 
ud. Hendes håb er, at Siegmund er den 
rette, og at han vil kunne befri hende.

Da springer døren op, og der falder må-
neskin ind i huset. Siegmund og Sieglin-
de kan nu se hinanden tydeligt, og 
de genkender hinanden som bror og 
søster. Siegmund griber om sværdet i 
stammen og trækker det ud. Nu kan de 
fuldbyrde deres forbudte kærlighed. 
”Brud og søster er du for din broder. Så 
blomstrer da vølsungeblod!”, synger 
Siegmund, da de kaster sig over hinan-
den som afslutning på 1. akt.
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I resten af operaen udvikler handlingen 
sig voldsomt. Guderne kræver, at 
Siegmund skal dø for den blodskam, 
han har bragt over sin udvalgte slægt, 
vølsungerne. Siegmunds far var nemlig 
Wotan i menneskeskikkelse.

Wotan lader Hunding dræbe Sieg-
mund, og derefter slår Wotan selv 
Hunding ihjel. Sieglinde bliver reddet 
af valkyrien Brünnhilde, der trodser 
Wotans bud om ikke at hjælpe søsken-
deparret. 

Wotan dømmer Brünnhilde til at sove 
på toppen af en klippe, omgivet af en 
ildring, indtil hun vil blive befriet af 
den rette helt. Det sker i næste opera, 
Siegfried, hvor Siegmund og Sieglindes 
kærlighedsbarn vækker Brünnhilde til 
live med et kys.

Den ulovlige kærlighed er en rød tråd i 
Wagners værker. Da Wagner kompone-
rede Valkyrien, var han dybt forelsket i 
en gift kvinde, Mathilde Wesendonck, 
hvis rige ægtemand finansierede 
hans liv og alligevel accepterede, at 
hans kone var ham utro med Wagner. 
Fortællingen om Siegmund, der finder 
et åndeligt og kødeligt fællesskab med 
en gift kvinde, er altså ikke grebet ud 
af luften! Temaet foldes endnu bredere 
ud i Wagners senere opera Tristan og 
Isolde, igen med konklusionen, at den 
stærkeste kærlighed må føre til døden.

Musikalsk set er figurerne i Nibelungens 
Ring koblet sammen med deres per-
sonlige ’ledemotiver’. Det er små melo-
distykker, der karakteriserer figurerne 

og bruges som påmindelser undervejs. 
Hunding har et ildevarslende og 
krigerisk ledemotiv, Sieglinde et mildt 
og melodisk ledemotiv, osv. Også visse 
handlinger og genstande har deres 
eget ledemotiv, f.eks. sværdet, hvis mo-

tiv gjalder i trompeterne, da Siegmunds 
sværd viser sig for ham (fallossymboler 
er der mange af hos Wagner!)

Wagner arbejder med ledemotiverne 
for at vise personernes sammenhæng 
og løbende udvikling. Allerede i 
scenen, hvor Sieglinde henter vand til 
Siegmund, bliver deres ledemotiver 
’forelsket’ og udvikler sig i fællesskab. 
For den, der har hørt den foregående 
opera i cyklussen, Rhinguldet (og har 
husket den godt!), dukker ledemotiver 
derfra op til ny anvendelse i Valkyrien.
På den måde kobles sagnet om 
Siegmund og Sieglinde sammen med 
gudefortællingen. Hos Wagner er 
menneskene brikker i gudernes skæb-
nesvangre spil.

Jens Cornelius

Den røde tråd hos Wagner

Wagner skabte med 
Nibelungens Ring på 

baggrund af den gamle 
tyske Nibelungen-

fortælling, der selv bygger 
på ældre nordiske sagn fra 

vikingetiden.
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10
Tekst 
& oversættelse

Richard Wagner: 
Die Walküre, 1. Aufzug
Tekst: Komponisten

Erste Szene
Siegmund: 
Wes Herd dies auch sei, 
hier muss ich rasten. 

Sieglinde: 
Ein fremder Mann? Ihn muss ich fragen. 
Wer kam in’s Haus 
und liegt dort am Herd?  
Müde liegt er von Weges Müh’n. 
Schwanden die Sinne ihm?  Wäre er siech? 
Noch schwillt ihm der Athem; 
das Auge nur schloss er. 
Muthig dünkt mich der Mann, 
sank er müd’ auch hin.  

Siegmund: 
Ein Quell! Ein Quell!  
 
Sieglinde: 
Erquickung schaff’ ich. 
Labung biet’ ich 
dem lechzenden Gaumen: 
Wasser, wie du gewollt!

Siegmund: 
Kühlende Labung gab mir der Quell, 
des Müden Last machte er leicht: 
erfrischt ist der Muth, das  Aug’ erfreut – 
des Sehens selige Lust. 
Wer ist’s, der so mir es labt? 

Richard Wagner: 
Valkyrien, 1. akt
Oversættelse: Magna Blanke 

Første scene
Siegmund: 
Hvis arne denne end er, 
her må jeg hvile.  

Sieglinde:  
En fremmed mand? Jeg må spørge ham. 
Hvem kom ind i huset 
og ligger der ved arnen?  
Her ligger han, træt af vejenes besvær. 
Mistede han bevidstheden? Er han syg?  
Endnu trækker han vejret, 
han lukkede blot øjnene. 
Manden synes mig modig, 
selv om han træt faldt hen.  

Siegmund: 
En kilde! En kilde!

Sieglinde: 
Jeg skaffer forfriskning. 
Jeg byder vederkvægelse 
til den vansmægtende gane. 
Vand, som du ville! 

Siegmund: 
Kølende forfriskning gav kilden mig, 
træthedens byrde gjorde den let: 
modet er opfrisket, øjet er glad – 
dets salige lyst. 
Hvem er det, der således kvæger mig?  



Sieglinde: 
Dies Haus und dies Weib 
sind Hundings Eigen; 
gastlich gönn’ er dir Rast: 
harre, bis heim er kehrt!  

Siegmund: 
Waffenlos bin ich: dem wunden Gast 
wird dein Gatte nicht wehren. 

Sieglinde: 
Die Wunden weise mir schnell! 

Siegmund: 
Gering sind sie, der Rede nicht wert,  
noch fügen des Leibes Glieder sich fest. 
Hätten halb so stark wie mein Arm, 
Schild und Speer mir gehalten; 
nimmer floh’ ich dem Feind; 
doch zerschellten mir Speer und Schild. 
Der Feinde Meute hetzte mich müd’; 
Gewitter-Brunst brach meinen Leib; 
doch schneller als ich der Meute, 
schwand die Müdigkeit mir: 
sank auf die Lider mir Nacht. 
Die Sonne lacht mir nun neu. 

Sieglinde: 
Die seimigen Methes süssen Trank 
mög’st du mir nicht verschmäh’n. 

Siegmund: 
Schmecktest du mir ihn zu? 
Einen Unseligen labtest du; 
Unheil wende der Wunsch von dir!
Gerastet hab’ ich und süss geruht; 
weiter wend’ ich den Schritt. 

Sieglinde: 
Wer verfolgt dich, dass du schon flieh’st?   

Siegmund: 
Misswende folgt mir, wohin ich fliehe; 

Sieglinde: 
Dette hus og dets frue 
er Hundings ejendom; 
som gæst byder han dig hvile: 
bliv, til han vender hjem!  

Siegmund: 
Jeg er våbenløs: din ægtemand 
vil ikke modvirke den syge gæst. 

Sieglinde: 
Vis mig dine sår! 

Siegmund: 
De er kun små, ikke værd at tale om,
legemets lemmer sidder helt fast. 
Hvis bare skjold og lanse havde været 
halvt så stærke som min arm, 
flygtede jeg aldrig for fjenden; 
men dog bristede lanse og skjold for mig. 
Fjendens sværm jagede mig træt, 
uvejrs mængde knækkede mit legeme; 
men hurtigere end jeg svandt for sværmen, 
forsvandt min træthed: 
natten faldt på mine øjenlåg. 
Nu smiler solen igen for mig.  

Sieglinde: 
Du burde ikke forsmå 
denne søde, tykke drik.  

Siegmund: 
Smager du den til for mig? 
En uheldig beværtede du;
gid mit ønske må vende uheld fra dig! 
Jeg har hvilet sødt; 
nu vender jeg mine skridt videre frem.  

Sieglinde: 
Hvem forfølger dig, siden du stadig flygter? 

Siegmund: 
Uheld følger mig, hvor jeg end flyr hen; 
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Misswende naht mir, 
wo ich mich neige; 
dir, Frau, doch bleibe sie fern! 
Fort wend’ ich Fuss und Blick. 

Sieglinde: 
So bleibe hier! 
Nicht bringst du Unheil dahin, 
wo Unheil im Hause wohnt! 

Siegmund: 
Wehwalt hiess ich mich selbst;  
Hunding will ich erwarten. 

Zweite Szene
Sieglinde: 
Müd’ am Herd fand ich den Mann; 
Noth führt’ ihn ins Haus.  

Hunding: 
Du labtest ihn?  

Sieglinde: 
Den Gaumen letzt’ ich ihm; 
gastlich sorgt’ ich sein! 

Siegmund: 
Dach und Trank dank’ ich ihr; 
willst du dein Weib drum schelten?   

Hunding: 
Heilig ist mein Herd, 
heilig sei dir mein Haus.   
Rüst’ uns Männern das Mahl!
Wie gleicht er dem Weibe!  
Der gleissende Wurm 
glänzt auch ihm aus dem Auge.  
Weit her, traun! kamst du des Weg’s; 
ein Ross nicht ritt, der Rast hier fand;  
welch’ schlimme Pfade schufen dir Pein?   

uheld nærmer sig mig, 
hvor jeg end bøjer mig frem; 
gid, frue, at det må være fjernt fra dig!  
Nu vender jeg foden og mit blik fremad.   

Sieglinde: 
Så bliv her! 
Du bringer ikke ulykke dertil, 
hvor ulykke bor i huset!  

Siegmund: 
Vevold kaldte jeg mig selv; 
jeg venter på Hunding. 

Anden scene
Sieglinde: 
Jeg fandt den trætte mand ved arnen;  
nøden førte ham ind i huset. 

Hunding:
Du beværter ham?  

Sieglinde: 
Jeg gjorde godt for hans gane; 
jeg sørgede for ham som gæst! 

Siegmund: 
Jeg takker for tag og drikke;  
vil du laste din kone for det? 

Hunding: 
Min arne er hellig, 
mit hus skal være dig helligt.  
Gør maden parat til os mænd! 
Hvor han ligner min kone! 
Den glinsende orm 
stråler også i hans øje.  
Langt væk fra kom du, minsandten! 
Ingen hest fandt hvile her; 
hvilke slemme stier skaffede dig pine? 



Siegmund: 
Durch Wald und Wiese, 
Haide und Hain, 
jagte mich Sturm und starke Noth: 
nicht kenn’ ich den Weg, den ich kam. 
Wohin ich irrte, weiss ich noch minder; 
Kunde gewänn’ ich dess’ gern. 

Hunding: 
Dess’ Dach dich deckt, 
dess’ Haus dich hegt, 
Hunding heisst der Wirth; 
wendest von hier du nach West den Schritt, 
in Höfen reich hausen dort Sippen, 
die Hundings Ehre behüten; 
gönnt mir Ehre, mein Gast, 
wird sein Name nun mir genannt. 
Trägst du Sorge mir zu vertrau’n, 
der Frau hier gib doch Kunde; 
sieh, wie gierig sie dich frägt!  

Sieglinde: 
Gast, wer du bist, wüsst’ ich gern. 

Siegmund: 
Friedmund darf ich nicht heissen;  
Frohwalt möcht’ ich wohl sein; 
doch Wehwalt muss ich mich nennen. 
Wolfe, der war mein Vater; 
zu zwei kam ich zur Welt, 
eine Zwillingsschwester und ich. 
Früh schwanden mir Mutter und Maid;  
die mich gebar, 
und die mit mir sie barg, 
kaum hab’ ich je sie gekannt. 
Wehrlich und stark war Wolfe; 
der Feinde wuchsen ihm viel.  
Zum Jagen zog mit dem Jungen der Alte;  
von Hetze und Harst 
einst kehrten wir heim, 
da lag das Wolfsnest leer. 
Zu Schutt gebrannt der prangende Saal, 
zum Stumpf der Eiche 

Siegmund: 
Gennem skov og eng, 
hede og lund 
jagede storm og stærk nød mig; 
jeg kender ikke den vej, jeg kom ad. 
Hvorhen jeg gik, ved jeg endnu mindre; 
jeg vil gerne have oplysning derom.  

Hunding: 
Den, hvis tag beskytter dig, 
den, hvis hus skærmer dig 
– værten hedder Hunding; 
vender du dine skridt mod vest herfra,   
i rige gårde bor der slægter, 
der beskytter Hundings ære; 
vis mig ære, min gæst, 
når blot jeg kender hans navn.  
Har du uro ved at betro dig til mig, 
så fortæl det til fruen her;
se, hvor grådigt hun spørger til dig.  

Sieglinde: 
Gæst, jeg ville gerne vide, hvem du er.  

Sigmund: 
Friedmund kan jeg ikke hedde; 
Frohwalt kunne jeg vel være, 
men Vevold må jeg kalde mig.  
Ulven var min far; 
jeg kom til verden som en af to: 
en tvillingsøster og jeg. 
Tidligt forsvandt min mor og min 
tjenestepige; den, der fødte mig, 
og med mig hende, 
har jeg næppe nogensinde kendt. 
Krigerisk og stærk var Ulven; 
mange fjender fik han.
På jagten drog 
den gamle med den unge;
engang, da vendte vi hjem efter turen, 
da lå Ulvens bo tomt. 
Til stumper var den prangende sal 
brændt, til en træstub 
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blühender Stamm; 
erschlagen der Mutter mutiger Leib, 
verschwunden in Gluten 
der Schwester Spur; 
uns schuf die herbe Noth 
der Neidinge harte Schaar. 
Geächtet floh der Alte mit mir; 
lange Jahre lebte der Junge mit Wolfe 
im wilden Wald;  
manche Jagd ward auf sie gemacht; 
doch muthig wehrte das Wolfspaar sich. 
Ein Wölfing kündet dir das, 
den als „Wölfing“ mancher wohl kennt.   

Hunding: 
Wunder und wilde Märe 
kündest du, kühner Gast, 
Wehwalt der Wölfing! 
Mich dünkt, von dem wehrlichen Paar,
vernahm ich dunkle Sage, 
kannt’ ich auch Wolfe und Wölfung nicht. 

Sieglinde:
Doch weiter künde, Fremder: 
wo weilt dein Vater jetzt?

Siegmund: 
Ein starkes Jagen auf uns 
stellten die Neidige an; 
der Jäger viele fielen den Wölfen,
in Flucht durch den Wald 
trieb sich das Wild, 
wie Spreu zerstob uns der Feind.
Doch ward ich vom Vater versprengt,
seine Spur verlor ich, je länger ich forschte: 
eines Wolfes Fell nur traf ich im Forst; 
leer lag das vor mir, 
den Vater fand ich nicht.  
Aus dem Wald trieb es mich fort; 
mich drängt’ es zu Männern und Frauen. 
Wie viel ich traf, 
wo ich sie fand, 
ob ich um Freund, um Frauen warb, 

den friske stamme; 
dræbt lå moderens modige legeme; 
forsvundet i gløder 
sporet af søsteren; 
niddingenes hårde skare 
skaffede os den bitre nød. 
Den fredløse gamle flygtede med mig; 
i mange år levede sønnen med Ulven 
i den vilde skov;  
mangen jagt blev foretaget;
men ulveparret værgede godt for sig.  
Det fortæller her en ulvesøn dig, 
der som ”Ulvssøn” er kendt af mange.  

Hunding: 
Vidundere og vilde historier 
fortæller du, kække gæst, 
Vevold, Ulvssønnen!
Jeg synes, jeg hørte dunkle historier 
om det stridbare par; 
selv om jeg ikke kendte Ulven og Ulvssøn.

Sieglinde:
Så sig nu, fremmede: 
Hvor er din fader nu?

Siegmund: 
Niddingene begyndte 
en stærk jagt på os;   
mange jægere faldt for ulvene, 
på flugt gennem skoven 
blev vildtet drevet,  
som avner forsvandt fjenden for os.
Men jeg blev skilt fra min fader, 
jeg tabte hans spor, jo mere jeg ledte. 
Jeg mødte kun et ulveskind i skoven. 
Det lå tomt foran mig, 
min fader fandt jeg ikke. 
Jeg blev drevet videre ud af skoven; 
jeg trængte til at se mænd og kvinder. 
Hvor mange jeg mødte, 
hvor jeg fandt dem, 
om det var venner eller kvinder – 



immer doch war ich geächtet: 
Unheil lag auf mir!
Was rechtes je ich rieth, 
andern dünkte es arg; 
was schlimm immer mich schien, 
andre gaben ihm Gunst. 
In Fehde fiel ich, wo ich mich fand, 
Zorn traf mich, wohin ich zog;  
gehrt’ ich nach Wonne, 
weckt’ ich nur Weh’; 
drum muss ich mich Wehwalt nennen;  
des Wehes waltet’ ich nur. 

Hunding: 
Die so leidig Los dir beschied, 
nicht liebte dich die Norne. 

Froh nicht grüsst sich der Mann, 
dem fremd als Gast du näh’st.      

Sieglinde: 
Feige nur fürchten den, der waffenlos 
einsam fährt! 

Künde noch, Gast, wie du im Kampf 
zuletzt die Waffe verlor’st?  

Siegmund: 
Ein trauriges Kind rief mich zum Trutz; 
vermählen wollte der Magen Sippe 
dem Mann ohne Minne die Maid. 
Wider den Zwang zog ich zum Schutz, 
der Dränger Tross traf ich im Kampf;  
dem Sieger sank der Feind. 
Erschlagen lagen die Brüder: 
die Leichen umschlang da die Maid,  
den Grimm verjagt’ ihr der Gram. 
Mit wilder Tränen Fluth 
betroff sie weinend die Wal;  
um des Mordes der eignen Brüder 
klagte die unsel’ge Braut. 

jeg var dog hele tiden en fredløs: 
Uheld klæbede til mig! 
Hvad jeg troede var ret, 
andre syntes, det var ondt. 
Hvad der syntes mig værre: 
andre så det som ret. 
I fejde faldt jeg, hvor jeg var, 
vrede mødte mig, hvor jeg drog hen. 
Stræbte jeg efter fryd, 
vakte jeg kun sorg; 
derfor må jeg kalde mig Vevold; 
jeg røgtede kun det onde.  

Hunding: 
Hun, der gav dig så fæl en skæbne;
nornen var ikke god for dig.

Glad er ikke den mand, 
du som fremmed nærmer dig.   

Sieglinde: 
Kun de feje frygter den, 
der er ensom og alene!   

Fortæl, gæst, hvordan du i kamp 
til sidst mistede våbnet? 

Siegmund: 
Et fortvivlet barn kaldte mig til hjælp;
slægten ville bortgifte pigen 
til en mand uden kærlighed. 
Mod den tvang drog jeg til beskyttelse; 
plageåndens slæng mødte jeg i kamp; 
for sejrherren faldt fjenden. 
Overvundet lå hendes brødre: 
pigen holdt om ligene,
sorgen bortjog hendes vrede. 
Med strømme af vilde tårer 
så hun grædende kamppladsen;  
den ulykkelige brud klagede over 
mordet på sine egne brødre. 

15



16
Der Erschlagnen Sippen stürmten daher; 
übermächtig ächzten nach Rache sie: 
rings um die Stätte ragten mir Feinde. 
Doch von der Wal wich nicht die Maid; 
mit Schild und Speer 
schirmt’ ich sie lang; 
bis Speer und Schild im Harst mir zerhau’n. 
Wund und waffenlos stand ich –  
sterben sah ich die Maid; 
mich hetzte das wütende Heer –  
auf den Leichen lag sie tot. 
Nun weisst du, fragende Frau, 
warum ich Friedmund nicht heisse! 

Hunding: 
Ich weiss ein wildes Geschlecht   
nicht heilig ist ihm, was andern hehr:  
verhasst ist es Allen und mir.  
Zur Rache ward ich gerufen, 
Sühne zu nehmen für Sippenblut: 
zu spät kam ich und kehrte nun heim, 
des flücht’gen Frevlers Spur 
im eignen Haus zu erspäh’n. 
Mein Haus hütet, Wölfing, dich heut’; 
für die Nacht nahm ich dich auf, 
mit starker Waffe doch wehre dich 
morgen; 
zum Kampfe kies ich den Tag; 
für Todte zahlst du mir Zoll. 
Fort aus dem Saal! Säume hier nicht!  
Den Nachttrunk rüste mich d’rin, 
und harre mein’ zur Ruh! 
Mit Waffen wehrt sich der Mann. 
Dich, Wölfing, treffe ich morgen: 
mein Wort hörtest du, hüte dich wohl!                 

Dritte Szene
Siegmund:          
Ein Schwert verhiess mir der Vater, 
ich fänd’ es in höchster Noth. 
Waffenlos fiel ich in Feindes Haus; 
seiner Rache Pfand raste ich hier.  
Ein Weib sah’ ich, wonnig und hehr;  

De slagne slægtninge stormede frem; 
hævnen gjorde dem overmægtige: 
rundt om stedet slog fjenderne ring. 
Men fra kamppladsen veg pigen ikke;  
med skjold og lanse 
skærmede jeg hende længe; 
indtil lanse og skjold blev sønderhugget.  
Såret og våbenløs stod jeg –  
jeg så pigen dø; 
den rasende hær fulgte mig – 
på ligene lå hun død. 
Nu ved du, frue, som spørger mig, 
hvorfor jeg ikke hedder Friedmund!   

Hunding: 
Jeg kender en vild slægt, for den 
er det ikke helligt, som andre ophøjer: 
den er forhadt af alle og af mig. 
Jeg blev kaldt til hævn, 
at indgå forlig for slægtens blod: 
jeg kom for sent og vendte så hjem 
for at opspore den flygtende formastelige 
i mit eget hjem. 
Mit hus beskytter dig, Ulvssøn, i dag; 
for natten tog jeg imod dig, 
men skærm dig med stærke våben i 
morgen; 
jeg valgte den dag til kamp; 
du betaler mig bod for de døde.
Nu ud af salen! Dvæl ikke her!  
Anret min nattedrik
og følg mig til ro.
Med våben værger en mand sig. 
Dig, Ulvssøn, møder jeg i morgen: 
mit ord hørte du, pas godt på dig selv! 
      
Tredje scene
Siegmund: 
Et sværd lovede min fader mig, 
jeg fandt det i største nød. 
Våbenløs faldt jeg ind i fjendens hus; 
som hans hævns pant hviler jeg her. 
Jeg så en kvinde, glad og stolt; 



entzückend Bangen zehrt mein Herz. 
Zu der mich nun Sehnsucht zieht,
die mit süssem Zauber mich sehrt, 
im Zwange hält sie der Mann, 
der mich Wehrlosen höhnt.  
Wälse! Wälse! Wo ist dein Schwert? 
Das starke Schwert, 
das im Sturm ich schwänge, 
bricht mir hervor aus der Brust 
was wütend das Herz noch hegt?  
Was gleisst dort hell im Glimmerschein? 
Welch ein Strahl bricht 
aus der Esche Stamm? 
Des Blinden Auge leuchtet ein Blitz; 
lustig lacht da der Blick. 
Wie der Schein so hehr 
das Herz mir sengt! 
Ist es der Blick der blühenden Frau, 
den dort haftend sie hinter sich liess, 
als aus dem Saal sie schied? 
Nächtiges Dunkel deckte mein Aug’; 
ihres Blickes Strahl streifte mich da: 
Wärme gewann ich und Tag. 
Selig schien mir der Sonne Licht; 
den Scheitel umgliss mir 
ihr wonniger Glanz, 
bis hinter Bergen sie sank. 
Noch einmal, da sie schied, 
traf mich Abends ihr Schein; 
selbst der alten Esche Stamm 
erglänzte in gold’ner Gluth; 
da bleicht die Blüthe, 
das Licht verlischt; 
nächtiges Dunkel deckt mir das Auge; 
tief in des Busens Berge glimmt 
nur noch lichtlose Glut. 

Sieglinde: 
Schläfst du, Gast?

salig ængstelse knuger mit hjerte. 
Længsel trækker mig mod hende, 
som med sød fortryllelse tærer på mig; 
hun holdes i tvang af den mand,
der håner mig værgeløse.  
Vølse! Vølse, hvor er dit sværd?  
Det stærke sværd, 
som jeg svang i storm, 
bring mig det ud af mit bryst, 
som hjertet endnu rasende hæger om? 
Hvad glimter der så lyst i et glimmersyn? 
Hvilken stråle bryder frem 
af Askens stamme? 
For den blindes øje lyser et lyn; 
glad er dette syn. 
O hvor dette skin 
så stolt brænder i mit hjerte! 
Er det den strålende frues blik, 
det blik hun så sikkert efterlod sig,  
da hun forlod salen? 
Nattens mørke dækkede for mit øje; 
da strejfede hendes bliks stråle mig: 
Jeg fik varme og dagslys. 
Saligt lunede mig solens lys;   
omringede min pande
i lykkelig glans, 
indtil det sank ned bag bjergene. 
Endnu en gang, da solen gik ned, 
traf synet mig; 
selv den gamle Aske-stamme 
strålede i gylden glød; 
da blegner opblomstringen, 
lyset forsvinder; 
nattens mørke dækker mit øje; 
dybt i brystets bjerge glimter 
endnu kun en lysfattig glød. 

Sieglinde: 
Sover du, gæst? 
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Siegmund: 
Wer schleicht daher? 

Sieglinde: 
Ich bin’s; höre mich an!  
In tiefem Schlaf liegt Hunding; 
ich würzt’ ihm betäubenden Trank; 
nützte die Nacht dir zum Heil.  

Siegmund: 
Heil – macht mir dein Nah’n!  

Sieglinde: 
Eine Waffe lass mich dir weisen: 
O, wenn du sie gewänn’st! 
Den hehrsten Helden dürft’ ich dich heissen; 
den Stärksten allein ward sie bestimmt. 
O, merke wohl, was ich dir melde! 
Der Männer Sippe sass hier im Saal, 
von Hunding zur Hochzeit geladen.
Er freite ein Weib, das ungefragt 
Schächer ihm schenkten zur Frau. 
Traurig sass ich, während sie tranken; 
ein Fremder trat da herein: 
ein Greis in grauem Gewand; 
tief hing ihm der Hut, 
der deckt’ ihm der Augen eines; 
doch des andren Strahl, 
Angst schuf es allen, traf die Männer 
sein mächtiges Dräu’n; 
mir allein weckte das Auge 
süss sehnenden Harm, 
Tränen und Trost zugleich. 
Auf mich blickt’ er, und blitzte auf jene, 
als ein Schwert in Händen
er schwang; 
das stiess er nun in der Esche Stamm, 
bis zum Heft haftet’ es drin; 
dem sollte der Stahl geziemen, 
der aus dem Stamm es zög’. 
Der Männer alle, so kühn sie sich mühten, 
die Wehr sich keiner gewann; 
Gäste kamen und Gäste gingen, 

Siegmund: 
Hvem går omkring her?   

Sieglinde: 
Det er mig. Hør, hvad jeg vil sige! 
Hunding ligger i dybeste søvn; 
jeg gav ham en bedøvende drik; 
udnyt natten til din redning. 

Siegmund: 
Redning – det skaber din nærhed mig! 

Sieglinde: 
Lad mig vise dig et våben: 
O, gid du ville vinde det!  
Jeg burde kalde dig den stolteste helt; 
våbnet var bestemt til den stærkeste. 
O, mærk dig, hvad jeg siger! 
Mændenes slægtninge sad her i salen, 
indbudt til bryllup af Hunding. 
Han ægtede en kvinde, der, uadspurgt,
af snydere  blev skænket ham som kone.  
Sørgmodig sad jeg der, mens de drak; 
da trådte en fremmed ind: 
en ældre herre i grå klædning; 
hans hue sad løst på ham 
og dækkede hans ene øje; 
men strålen fra det andet 
skabte angst, mødte mændene 
som en kraftfuld trussel; 
kun for mig vækkede øjet 
sød, længselsfuld sorg 
sammen med tårer og trøst. 
Han smilede til mig men lynede 
mod de andre, da han svang et sværd 
i hænderne; 
da stødte han det mod Askens stamme, 
lige til skaftet sad det deri; 
den skulle stålet tilhøre,
som kunne trække det ud af stammen. 
Ingen af mændene vandt våbenet,
hvor dristigt de end prøvede; 
Gæster kom og gik, 



die stärksten zogen am Stahl 
keinen Zoll entwich er dem Stamm; 
dort haftet schweigend das Schwert.  
Da wusst’ ich, wer der war, 
der mich Gramvolle gegrüsst; 
ich weiss auch, wem allein 
im Stamm das Schwert er bestimmt. 
O fänd’ ich ihn hier und heut’, den Freund, 
käm’ er aus Fremden 
zur ärmsten Frau;  
was je ich gelitten in grimmigem Leid,  
was je mich geschmerzt 
in Schande und Schmach, 
süsseste Rache sühnte dann Alles!  
Erjagt hätt’ ich, was je ich verlor, 
was je ich beweint wär’ mir gewonnen, 
fänd’ ich den heiligen Freund, 
umfing’ den Helden mein Arm! 

Siegmund: 
Dich, selige Frau, 
hält nun der Freund, 
dem Waffe und Weib bestimmt! 
Heiss in der Brust brennt mir der Eid, 
der mich dir Edlen vermählt. 
Was ich je ersehnt, ersah ich in dir; 
in dir fand ich, was je mir gefehlt! 
Littest du Schmach, 
und schmerzte mich Leid; 
war ich geächtet, und warst du entehrt: 
Freudige Rache lacht nun den Frohen! 
Auf lach’ ich in heiliger Lust, 
halt’ ich dich Hehre umfangen,  
fühl’ ich  dein schlagendes Herz! 

Sieglinde: 
Ha, wer ging? Wer kam herein? 

Siegmund: 
Keiner ging, doch einer kam: 
Siehe, der Lenz lacht in dem Saal! 

de stærkeste trak i stålet,
men ikke en tomme veg det fra stammen; 
der sidder sværdet stille. 
Da vidste jeg, hvem det var, 
der hilste mig sorgfulde; 
jeg ved også, hvem alene sværdet 
i stammen er bestemt for. 
O gid jeg fandt ham her, vennen, 
og han kom her ud af det fremmede 
til en stakkels kone; 
alt hvad jeg havde lidt i frygtelig sorg, 
alt hvad der smertede mig 
af skam og skændsel, 
den sødeste hævn bødede for det hele! 
Jeg havde stræbt efter, hvad jeg hidtil tabte, 
hvad jeg hidtil begræd var vundet, 
hvis jeg fandt den hellige ven, 
ville mine arme omfavne helten!  

Siegmund: 
Om dig, lykkelige frue, 
holder nu vennen, 
for hvem våben og kvinde er bestemt! 
Dybt i mit bryst brænder den ed, 
der forener mig med dig, du ædle. 
Hvad jeg længtes efter, så jeg i dig; 
i dig fandt jeg, hvad jeg havde savnet! 
Hvis du led skam, 
hvis jeg havde sorg; 
var jeg bandlyst, var du uden ære: 
Glædelig hævn ler nu til de glade! 
Jeg ler i herlig lyst; 
jeg holder dig stolt i min favn,
da føler jeg dit hjertes slag! 

Sieglinde: 
Åh, hvem gik? Hvem kom? 

Siegmund: 
Ingen gik, men én kom: 
Se, Foråret ler i salen! 
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Winterstürme wichen dem Wonnemond, 
in mildem Lichte leuchtet der Lenz; 
auf linden Lüften, leicht und lieblich, 
Wunder webend er sich wiegt; 
durch Wald und Auen weht sein Athem, 
weit geöffnet lacht sein Aug’:  
aus sel’ger Vöglein Sänge süss ertönt,  
holde Düfte haucht er aus;  
seinem warmen Blut 
entblühen wonnige Blumen, 
Keim und Spross entspringt seiner Kräfte.  
Mit zarter Waffen Zier 
bezwingt er die Welt; 
Winter und Sturm wichen 
der starken Wehr; 
wohl musste den tapfern Streichen 
die strenge Türe auch weichen, 
die trotzig und starr uns 
trennte von ihm. 
Zu seiner Schwester schwang er sich her; 
die Liebe lockte den Lenz: 
in uns’rem Busen barg sie sich tief;  
nun lacht sie selig dem Licht. 
Die bräutliche Schwester 
befreite der Bruder; 
zertrümmert liegt, was je sie getrennt. 
Jauchzend grüsst sich das junge Paar; 
vereint sind Liebe und Lenz! 

Sieglinde: 
Du bist der Lenz, nach dem 
ich verlangte in frostigen Winters Frist. 
Dich grüsste mein Herz 
mit heiligem Grau’n, 
als dein Blick zuerst mir erblühte. 
Fremdes nur
sah ich von je, 
freundlos war mir das Nahe; 
als hätt’ ich nie es gekannt, 
war, was immer mir kam. 
Doch dich kannt’ ich deutlich und klar; 
als mein Auge dich sah, 
warst du mein Eigen: 

Vinterstorme veg for maj måned, 
i det milde lys stråler foråret; 
på milde lufte, let og yndigt, 
vidunder-blæsende, vugger det sig; 
gennem skov og enge blæser dets ånde; 
forårets vidt åbne øje ler: 
fra lykkelige småfugle lyder sange sødt, 
skønne dufte udånder det; 
dets varme blod sætter 
frydefulde blomster i blomst, 
kim og spire udgår af dets kraft. 
Med små våben som pryd 
betvinger det verden: 
vinter og storm veg 
for det stærke modværge; 
vel måtte de strenge låger 
også vige for de hårde slag, 
der trodsigt og hårdt 
skilte os fra foråret. 
Han stilede mod sin søster; 
kærligheden lokkede foråret: 
i vores bryst gemte det sig; 
nu ler det lykkeligt mod lyset. 
Broderen befriede 
brude-søsteren; 
knust ligger det, som før skilte dem ad. 
Det unge par jubler; 
kærlighed og forår er forenet!  

Sieglinde: 
Du er foråret, som jeg længtes efter 
i den frostklare vinters tid. 
Mit hjerte hilste dig 
med hellig gru, 
da først dit blik strålede for mig. 
Kun det fremmede 
så jeg fra begyndelsen, 
det nærmeste var mig fremmed; 
alting var for mig, 
som havde jeg aldrig kendt det.  
Men dig kendte jeg klart og tydeligt; 
da mit øje så dig, 
var du min: 



was im Busen ich barg, was ich bin, 
hell wie der Tag taucht’ es mir auf, 
wie tönender Schall 
schlug’s an mein Ohr, 
als in frostig öder Fremde 
zuerst ich den Freund ersah! 

Siegmund: 
O süsseste Wonne! seligstes Weib!  

Sieglinde:   
O lass in Nähe zu dir mich neigen, 
dass hell ich schaue den hehren Schein, 
der dir aus Aug’ und Antlitz bricht, 
und so süss die Sinne mir zwingt.  

Siegmund: 
In Lenzesmond leuchtest du hell; 
hehr umwebt dich das Wellenhaar: 
was mich berückt errath’ ich nun leicht,  
denn wonnig weidet mein Blick. 

Sieglinde: 
Wie dir die Stirn so offen steht,  
der Adern Geäst in den Schläfen sich schlingt! 
Mir zagt es vor der Wonne die mich 
entzückt! 
Ein Wunder will mich gemahnen: 
den heut’ zuerst ich erschaut,  
mein Auge sah dich schon! 

Siegmund: 
Ein Minnetraum gemahnt auch mich: 
in heissem Sehnen sah ich dich schon! 

Sieglinde: 
Im Bach erblickt’ ich mein eigen Bild, 
und jetzt gewahr’ ich es wieder: 
wie einst dem Teich es enttaucht, 
bietest mein Bild mir nun du! 

Siegmund: 
Du bist das Bild, das ich in mir barg. 

det der gemte sig i mit bryst, det jeg er, 
gik op for mig, klart som dagen,  
som tonende klang 
slog det mod mit øre, 
som om i et frostfyldt øde udland 
jeg først vennen så!

Siegmund: 
Åh, sødeste fryd! lyksaligste kvinde! 

Sieglinde: 
Lad mig bøje mig nær til dig, 
så jeg kan se det stolte skin, 
der lyser i dit øje og ansigt 
og så sødt tvinger mit sind. 

Siegmund: 
I forårsmånen lyser du klart; 
dit bølgende hår står højt omkring dig: 
hvad der besnærede mig, ser jeg nu let.
For mit blik er fuldt af glæde. 

Sieglinde:
Din pande ser så åben ud, 
årernes grenværk slynger sig i tindingerne.
Jeg ængstes for den fryd, der henrykker 
mig! 
Et under vil påminde mig: 
den, jeg først så i dag – 
havde mit øje allerede set! 

Siegmund: 
En elskovsdrøm påminder også mig: 
i en varm længsel så jeg dig allerede!  

Sieglinde: 
I bækken så jeg mit eget billede, 
og nu bemærker jeg det igen: 
som engang dukket op af dammen, 
viser billedet kun dig! 

Siegmund: 
Du er det billede, jeg gemte i mig. 
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Sieglinde: 
O still! Lass mich der Stimme lauschen: 
mich dünkt, ihren Klang hört’ ich als Kind – 
doch nein, ich hörte sie neulich 
als meiner Stimme Schall 
mir wiederhallte der Wald.  

Siegmund: 
O lieblichste Laute, denen ich lausche! 

Sieglinde: 
Deines Auges Gluth erglänzte mir schon: 
so blickte der Greis grüssend auf mich, 
als der Traurigen Trost er gab. 
An dem Blick erkannt’ ihn sein Kind, 
schon wollt’ ich beim Namen ihm nennen!  
Wehwalt heisst du fürwahr?  

Siegmund: 
Nicht heiss’ mich so, 
seit du mich liebst; 
nun walt’ ich der hehrsten Wonnen!  

Sieglinde: 
Und Friedmund darfst du froh 
dich nicht nennen?  

Siegmund: 
Nenne mich du, wie du liebst, dass ich 
heisse: 
den Namen nehm’ ich von dir! 

Sieglinde: 
Doch nanntest du Wolfe den Vater? 

Siegmund: 
Ein Wolf war er, feigen Füchsen! 
Doch dem so stolz strahlte das Auge, 
wie, Herrliche, hehr dir es strahlt, 
der war Wälse genannt. 

Sieglinde: 
Stille, lad mig lytte til stemmen; 
jeg synes, jeg hørte klangen som barn – 
dog nej, jeg hørte den for nylig, 
da skoven genkaldte 
min stemmes klang. 

Siegmund: 
Åh, de herligste lyde jeg lytter til!  

Sieglinde: 
Dit øjes glød strålede allerede for mig; 
sådan så den gamle hilsende på mig, 
da han gav den sørgmodige trøst. 
Ved det blik genkendte hans barn ham, 
snart ville jeg nævne ham ved navn! 
Vevold hedder du? Sandt?  

Siegmund: 
Kald mig ikke sådan, 
eftersom du jo elsker mig; 
nu røgter jeg de stolteste glæder! 

Sieglinde: 
Og Friedmund tør du ikke glad
kalde dig?

Siegmund: 
Kald du mig, som du ønsker, at jeg 
hedder: 
jeg tager mit navn fra dig! 

Sieglinde: 
Men du kaldte Ulven din fader?  

Siegmund: 
En ulv var han, den feje ræv! 
Men han, hvis øje strålede så stolt, 
som dit blik, du herlige, stråler nu,
han kaldtes Vølse.



Sieglinde: 
War Wälse dein Vater, 
und bist du ein Wälsung, 
stiess er für dich sein Schwert in den Stamm, 
so lass mich dich heissen, wie ich dich liebe: 
Siegmund, so nenn’ ich dich! 

Siegmund: 
Siegmund heiss’ ich, 
und Siegmund bin ich! Bezeug’ es 
dies Schwert das zaglos ich halte. 
Wälse verhiess mir; in höchster Noth 
fänd’ ich es einst: ich fass’ es nun!  
Heiligster Minne, höchste Noth, 
sehnender Liebe, 
sehrende Noth 
brennt mir hell in der Brust, 
drängt zu Tat und Tod: 
Nothung! Nothung so nenn ich dich, 
Schwert, 
Nothung! Nothung, neidlicher Stahl! 
Zeig’ deiner Schärfe, schneidenden Zahn! 
Heraus aus der Scheide zu mir!  
Siegmund, den Wälsung siehst du, Weib! 
Als Brautgabe bringt er dies Schwert: 
so freit er sich die seligste Frau, 
dem Feindeshaus entführt er dich so. 
Fern von hier folge mir nun, 
fort in des Lenzes lachendes Haus; 
dort schützt dich Nothung das Schwert, 
wenn Siegmund dir liebend erlag!  

Sieglinde: 
Bist du Siegmund, den ich hier sehe – 
Sieglinde bin ich, die dich ersehnt: 
die eigne Schwester
gewannst du zu eins mit dem Schwert!

Siegmund: 
Braut und Schwester bist du dem Bruder, 
so blühe denn, Wälsungen-Blut!          

Sieglinde: 
Var Vølse din fader, 
og er du en Vølsung, 
stødte han for dig sit sværd i stammen, 
så lad mig kalde dig, som jeg elsker dig: 
Siegmund! Jeg kalder dig Siegmund! 

Siegmund: 
Siegmund hedder jeg, 
og Siegmund er jeg! Lad dette sværd, 
som jeg ængstelig holdt, bevise det.  
Vølse lovede mig det; i største nød 
fandt jeg det; nu fatter jeg om det! 
Skønneste kærlighed, største nød, 
kærlighed, der længes, 
en længselsfuld nød 
brænder i mit bryst, 
opfordrer til gerning og død: 
Nothung! Nothung kalder jeg dig, 
sværd, 
Nothung! Nothung, prægtige stål! 
Vis din skarphed, skærende tand! 
Ud af din sværdskede til mig! 
Siegmund, Vølsungen, ser du her, kvinde! 
Som brudegave bringer han dette sværd: 
Så frier han til den dejligste kvinde, 
han bortfører dig fra fjendens hus. 
Følg mig nu langt væk her fra
og langt ind i forårets leende hus; 
dér beskytter sværdet Nothung dig, 
mens Siegmund elskende vandt dig! 

Sieglinde: 
Er du Siegmund, ham jeg ser her –  
er jeg Sieglinde, som har længtes efter dig: 
du vandt din egen søster 
sammen med sværdet! 

Siegmund: 
Du er brud og søster til broderen, 
lad Vølsungernes blod blomstre!  
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Violin 1 
Soo-Jin Hong
Johannes Søe Hansen
Kern Westerberg
Jan Leif Rohard
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
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Maj Kullberg
Christine Bernsted
Kirstine Schneider
Kaya Kato Møller
Johan Amandus Lind

Violin 2 
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
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Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Aleksander Kølbel

Bratsch 
Dmitri Golovanov
Alexander Butz
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Magda Stevensson

Daniel Sledzinski
Ida Speyer Grøn

Cello 
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Richard Krug
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Chul-Geun Park
Christoffer Bergström
Jacob La Cour

Kontrabas 
Joel Gonzalez
Einars Everss
Michal Stadnicki
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte 
Ulla Miilmann
Mikael Beier
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani

Obo 
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet 
Johnny Teyssier
August Lange Finkas
Klaus Tönshoff
Thomas Lund Jensen

Fagot 
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
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 DR SymfoniOrkestret
 giver i slutningen af januar

koncerter på De Kanariske Øer

Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige

Horn 
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
Jeppe Solløs Rasmussen
Nicolai Sell

Wagnertuba/Horn 
Henrik Halén
Dominika Piwkowska
NN
Jakob Arnholtz

Trompet 
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Bastrompet 
Kasper Smedegaard Thaarup

Basun
Lars Ragnar Karlin

Lucas Jamin Tiefenthaler
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe 
Zachary James Hatcher
Berit Spælling
Agne Keblyte
Emma Prieur-Blanc

Tasteinstr.
Per Salo

Pauker 
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Percussion 
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret
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Med forbehold for ændringer. 
Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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