
 

 

”Valkyrieridtet” af Wagner  
 
 
 
1. Fortæl om valkyrier 
Før eleverne hører musikken, kan man fortælle dem om 
valkyrier. I den nordiske mytologi er valkyrier en slags 
kvindelige guddommelige krigere. Odin sender dem til 
krigspladser, hvor de udpeger de krigere, der skal dø i kamp, 
og tager dem med tilbage til Valhalla. 
 
Det var ærefuldt at dø i kamp (meget bedre end at dø af 
sygdom), og man forestillede sig, at Odin lod de bedste krigere 
dø, så han kunne få dem med i sin hær i Valhalla. Så det gjaldt 
om at kæmpe modigt og frygtløst. 
 
 
2. Fortæl om ”Valkyrieridtet” 
Valkyrieridtet er en del af operaen ”Valkyrien” af Richard Wagner. Når musikken starter, 
ser man 4 kampklædte valkyrier stå på en bjergtop med en klippehule omgivet af 
granskov. De holder udkig fra toppen og ser 9 andre valkyrier komme ridende ned gennem 
skyerne i vild fart med faldne krigere foran sig på hesten. I musikken kan man forestille sig 
hvislende lyn, rasende storm, galoperende heste, klingende hornsignaler, valkyriernes 
kampråb, latter og vilde ridt gennem luften. 
 
 
3. Lyt til musikken 
Eleverne kan prøve at forestille sig ovenstående, mens de lytter til musikken. Lad dem 
derefter prøve at beskrive, hvad de så for sig og beskrive, hvad der skete i musikken. 
 
 
4. Mal et billede 
I musikken er en struktur  omkring akkompagnement og hovedtema, som kan udtrykkes 
billedligt som baggrund og forgrund/motiv, hvis eleverne maler et dramatisk maleri af 
valkyrieridtet: 
 

• Akkompagnementet i musikken er nogle heftige triller hos træblæserne og hurtige 
op- og nedadgående bevægelserne i strygerne. De musikalske virkemidler skaber 
en stemning af voldsomhed, fart og dramatik. På et billede kunne det være 
baggrunden: bjergtoppen, himlen og skyerne, ikke en lyseblå himmel med hvide 
lammeskyer, men en dramatisk himmel, måske aften, måske uvejr.  

• Hovedtemaet udtrykkes i musikken først gennem messingblæserne (basuner og 
horn), og andre temaer træder også tydeligt frem undervejs. Det kunne på billedet 
være forgrunden, valkyriernes vilde ridt over himlen.  

 
Baggrunden kan evt. males med akvarel, og valkyrierne tegnes op med tusch ovenpå. 
 


