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Kjære publikum,

En gammel drøm går i oppfyllelse. Denne drømmen er minst 15 år gammel.  Da 

Grieg-Gesamtausgabe ble avsluttet i 1996, ble et Senter for Griegforskning i 

Bergen for første gang diskutert, og her burde nevnes navnene Finn Benestad og 

Nils Grinde.

Jeg gleder meg meget over å kunne delta i åpningen av «Senter for 

Griegforskning» her i Bergen.

Da jeg for få uker siden arbeidet i (det som til nylig var) Norsk musikksamling 

på Nasjonalbiblioteket i Oslo, ble jeg kjent med det Munch  skrev i 1910 før en 

reise til Bergen. Jeg siterer:

«Jeg skal ikke negte for at Vestlandet har fått en Tiltrækning på mig – så 

nogenlunde frit det er for Fiender – Bergen gleder jeg meg til – det er lissom at 

reise til Udlandet til en udenlansk By – fuld av Nordmænd. Og Bergen er osså 

den eneste Verdensby i Norge. Bergen er en ganske lille Verdensby – Kristiania 

en stor landsy.»

Når det gjelder Edvard Grieg har Bergen nå blitt en stor verdensby.

Jeg snakker her blant annet som leder av mitt lille institutt, det såkalte »Edvard-

Grieg-Forschungsstelle an der Universität der Künste Berlin«. Dette instituttet 

ble grunnlagt i 1995 ved Universität i Münster og flyttet i 2005 til Berlin. Under 

åpningen på Mozarts 250. fødselsdag den 27. januar 2006 var de samme tre 

forskere til stede som i dag her i Bergen. Harald Herresthal og Arvid Vollsnes 

hold festtalen under åpningsmarkeringen i Berlin. I den tiden var jeg rektor for 

musikkfakultetet ved universitetet mitt. I sin tale stilte Universitetspresidenten 

det krav til det nye instituttet, at forskingsresultatene med en gang skulle 

komme til nytte for studentene gjennom undervisningen. Dette ville jeg gjerne 

love også her fem år senere, hvor en liten søster nå får en stor bror.
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De tre forskere jeg nevnte var allerede sammen en tidligere gang; vi var med i 

forskergruppen på det tidligere «Senter for høyere studier ved Det Norske 

Videnskapsakademi i Oslo» i 1997/98. Hovedtemaet for forskningsprosjektet 

under Finn Benestads ledelse var "Edvard Grieg in National and International 

Culture". Dette forutsatte dypere innblikk i Griegs tilknytning til den europeiske 

komposisjonshistorien og Griegs forankring i et nettverk av europeiske 

komponister på 1900-tallet, det som hadde sitt midtpunkt i det daværende 

musikksentrum Leipzig, likeverdig med Paris og Wien. For en komponist på 

1900-tallet gjelder, lett omskrevet, det gamle kjente ordtaket: Alle veier fører til 

Leipzig. Og denne synsvinkelen, den internasjonale kulturen, burde bli et viktig 

tyngdepunkt i forskningen og publiseringen ved vårt nye senter. Edvard Grieg 

som et medlem og et ledd i den europeiske komposisjonshistorien. Griegs verker 

er musikk som i sin karakter og i sin kvalitet er musikk for nasjonen og er av 

internasjonal betydning og verdi. Arvid Vollsnes vil snakke om de mer nasjonale 

og lokale oppgavene for senteret.

Jeg ville gjerne komme tilbake til senterets lille søster i Berlin. En annen viktig 

oppgave jeg har strevet med i de fem år, er utdanningen av unge forskere. Jeg 

liker uttrykket «å dyrke unge forskere». De må få impulser fra flest mulig 

forskjellige institusjoner. Akkurat nå har jeg fire doktorgradsstudenter ved 

instituttet mitt. Temakretsen de jobber med er naturligvis ikke ”bare” Grieg: Der 

finnes bl.a. forholdet mellom Grieg og Sibelius i kammermusikken, Agathe 

Backer Grøndahl og kvinnens rolle som kunstner, en sammenligning av 

finalekonsepsjoner i ulike komponisters Peer-Gynt-musikk, bare for å nevne 

noe. På bakgrunn av disse erfaringene er jeg overbevist at det blir særlig viktig å 

rekruttere studenter fra inn- og utland med tilknytning til Grieg og andre norske 

komponister, samtidig som de har en tilknytning til Bergen, Vestlandet og hele 

Norge. Vi må verne og bevare forskningen som allerede har foregått og utvikle 
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og videreføre denne arven med unge idéer og nye perspektiver. Senteret for 

Griegforskning vil gi de beste forhold og muligheter for å nå dette målet.

At vi har kommet så langt er en stor glede for meg. For ca. 3 år siden ble jeg 

trukket inn i planleggingen av et senter for Griegforskning, da Erling Dahl og 

Oddmund Søilen kom ned til Berlin for å besøke mitt institutt. Og nå har den 

store dagen kommet da drømmen går i oppfyllelse, og slik slår en bue over til 

begynnelsen. Takket være et storartet samspill av ulike partnere kan nå dette 

prosjektet virkeliggjøres, og jeg ønsker lykke til.

Takk for oppmerksomheten!


