
 

Årsmelding 2020 for Senter for Griegforskning, UiB | 1 

 

 

 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for Griegforskning 

 

 

                                                                          

Senter for Griegforskning 

Årsmelding 2020 
 

 

 

https://www.uib.no/griegforskning   

https://www.uib.no/griegforskning


 

Årsmelding 2020 for Senter for Griegforskning, UiB | 2 

Årsmelding 2020 

Senter for Griegforskning, 

Universitetet i Bergen  

 

Ansvarlig for rapporten: Arnulf Christian Mattes 

Ansvarlig for formattering: Thomas De Ridder 

 

 

 

 

Innhold 
 

 

Om Senter for Griegforskning, UiB ___________________________________________ 3 

Organisering ______________________________________________________________ 3 

Aktiviteter 2020 ____________________________________________________________ 4 

Prosjekter 4 

Konferansebidrag 5 

Arrangementer 6 

Populærvitenskapelig formidling og medieomtale 7 

Undervisning, veiledning, komitéarbeid 7 

Publikasjoner 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Årsmelding 2020 for Senter for Griegforskning, UiB | 3 

 

Om Senter for Griegforskning, UiB  

 

Senter for Griegforskning ble etablert i 2011 som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og 

Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og Edvard Grieg museum Troldhaugen. Senterets formål er å 

drive forskning, forskningsbasert formidling og forskerutdanning knyttet til Edvard Grieg og andre vestnorske 

komponisters musikk og deres nasjonale og internasjonale virkning og resepsjon. Senteret skal være tverrfaglig, 

fungere tverrinstitusjonelt og være en pådriver for internasjonaliseringen av forskningen og for oppbyggingen av 

et sterkt og attraktivt forskermiljø om norsk musikk i Bergen.  

Bergen kommune finansierte en full professorstilling over en femårsperiode. I 2015 tiltrådte Arnulf Mattes som 

leder for senteret. Etter en evaluering av Senteret i 2019 ble stillingen gjort permanent, og Mattes ble ansatt ved 

Universitetet i Bergen. UiB stiller også med en ph.d.-posisjon over fire år inkludert arbeidsplikt som bidrag til 

senterets stillingsressurser.  

Senteret har siden stiftelsen vært lokalisert ved Bergen Offentlige Bibliotek. Sommer 2018 ble senteret flyttet fra 

Humanistisk fakultet til Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB. I mars 2021 ble det relokalisert til 

KODEs lokaler på Aasegården. 

 

 

Organisering  

 

Senteret har en rådgivende styringsgruppe som består av fem medlemmer:  

• Leder for styringsgruppen fra UiB 

o Frode Thorsen (prof., dekan, Fakultet for kunst musikk og design) 

• To representanter med en vararepresentant fra UiB 

o Randi Rolvsjord (prof., instituttleder, Griegakademiet)  

o Christine Hamm (prof., Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB)  

o Vara: TBA 

• To representanter med en vararepresentant fra KODE 

o Petter Snare (leder, KODE kunstmuseene) 

o Christian Grøvlen (direktør, KODE komponisthjemmene) 

o Vara: TBA 

• To eksterne medlemmer 

o Erlend Hovland (førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole) 

o Jørgen Langdalen (prof., instituttleder musikk, Høyskolen i Kristiania) 

Personalansvar for senterleder har instituttleder ved Griegakademiet, UiB.  

Administrativ støtte gis av Griegakademiet og Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.  

 

Faglig ansatte status 1. april 2021: 

Senterleder: Arnulf Christian Mattes, førsteamanuensis, 100% fast stilling. 

Ph.d.-stipendiat: Sjur Haga Bringeland, 100% fireårig stilling. Tilsatt 1. september 2018 
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Aktiviteter 2020 

 

Prosjekter 

 

Nordic Music Politics delprosjekt 1 – Kvinner i norsk musikkhistorie: Anne-Marie Ørbeck – en 

pilotstudie 

 

En pilotstudie om Bergenskomponisten Anne-Marie Ørbeck som 

nordisk komponist, utført av Arnulf Mattes i 2019-2020. Ørbecks 

etterlatte papirer er gitt til deponering ved Bergen Offentlige 

Bibliotek. På initiativ av Senter for Griegforskning skal samlingen 

overføres til Universitetsbiblioteket i Bergen, systematiseres og 

katalogiseres og dermed gjøres tilgjengelig for videre forskning. 
Resultatene av studien ble presentert på en internasjonal konferanse og 

publisert i 2020 hos Waxmann-forlag (nivå 2) (se publikasjonslisten).   

 

På bakgrunn av denne artikkelen ble det laget et eget radioprogram på NRK om Ørbeck, sendt 25. oktober 2020 

av journalist Marion Hestholm. I programmet ble Bergen filharmoniske orkester oppfordret til å framføre 

Ørbecks symfoni, som ble påbegynt i 1938, ferdigstilt under krigen og urframført i Bergen i 1954. Symfomien 

ble så fremført av Harmonien i Grieghallen, 10. april, under ledelse av Eivind Gullberg Jensen, sendt i NRK 

klassisk 15. april 2020, og tatt opp av NRK. 

 

I Store norske leksikon skal det publiseres en ny, større artikkel om Ørbeck i 2021, skrevet av Mattes. 

 

 

Nordic Music Politics delprosjekt 2 – Remembering Jewish Musical Heritage in Scandinavia  

  

 På initiativ av Arnulf Mattes ble det etablert et nytt prosjekt 

som kaster lys på et glemt område i den norske musikkarven: 

bidragene fra de norske jødene til musikklivet i Norge. Ideen 

springer ut fra et internasjonalt prosjekt satt i gang av Nordic 

Music Politics-samarbeidet, med partnere fra Tyskland og 

Nederland og ble utviklet til et lokalt utdanningsprosjekt 

sammen med professor i komposisjon ved Griegakademiet, 

Dániel Péter Biró. Prosjektet bringer sammen kunstnerisk 

utviklingsarbeid og musikkvitenskapelig arkivforskning og 

fikk støtte av KMDs strategiske utviklingsmidler. Høsten 

2021 skal det arrangeres tverrfaglige workshops med 

studenter fra musikkvitenskap og komposisjon, konserter og 

forskerseminar med internasjonale forskere.  

 

Det ble utarbeidet prosjektsøknad til frist i desember 2020. Prosjektet fikk 150 000 kr i støtte fra KMDs 

strategiske utviklingsmidler. Prosjektstart er mai 2021, og avslutning er desember 2021.Ansvarlig for 

kunstnerisk del/forskning: Dániel Péter Birò, professor i komposisjon, Griegakademiet, UiB. 

 

 

Europeisk nettverksbygging: Norsk-polsk EEA-prosjekt med Chopin Institut, Warsawa 

 

Senter for Griegforskning har inngått et samarbeid med The Fryderyk Chopin Institute i Warszawa. Prosjektet er 

finansiert gjennom EEA and Norway Grants fra 2020–2022. Tildelingen er på 196 000 EUR (289 000 EUR for 

hele prosjektet). Partnerprosjektet ved Senter for Griegforskning ledes av Arnulf Christian Mattes, leder, Senter 

https://radio.nrk.no/serie/spillerom-soendag/sesong/202010/MKRS01004320
https://radio.nrk.no/serie/paa-konsert-radio/MKKL16001521?fbclid=IwAR2L_2eUXIIFx_nbGw0fw1LvTxU96r2i-rG4YUO0e-z3j0b8JJjw6RGnIBk
https://radio.nrk.no/serie/paa-konsert-radio/MKKL16001521?fbclid=IwAR2L_2eUXIIFx_nbGw0fw1LvTxU96r2i-rG4YUO0e-z3j0b8JJjw6RGnIBk
https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/strategiske-midler-kmd?fbclid=IwAR1XRw6JIZKlpwM6CdlfbGz_p0ptjFVJnOAVFGNEMhMbQWKduewxw2jnqYA
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for Griegforskning. Prosjektstart er november 2020. Resultatene vil bli presentert på en 

internasjonal konferanse i Warszawa i oktober 2022 og gjennom en dedikert webside inkludert 

fritt tilgjengelige publikasjoner. Erlend Hovland, førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole, er 

tilknyttet prosjektet som gjesteforsker.  

 

Prosjektets mål er å bidra til økt forståelse av europeisk musikkteori som et felles historisk 

grunnlag for nasjonale musikktradisjoner. Formålet er (fra prosjektbeskrivelsen): 

 
The project aims to identify cultural, social and historical processes that conditioned the emergence and 

strengthening of distinct national identities stemming out from a shared foundation of European treatises 

on music theory. A better understanding of European music theory offers new insights into the output of 

European composers and intellectual currents in music. This leads to a better understanding of creative 

choices in composition and helps distinguish between continuations of general. 

The project responds to vital needs of modern academic scholarship in European music culture. The aims 

of the project include: [1] coming up with a picture of the original state of European music theory in 

periods past; [2]  developing  a  deeper  understanding  of  the  main theoretical currents, based on texts by 

leading European music theorists (e.g. Johann Nikolaus  Forkel, Heinrich Christoph Koch,  Friedrich 

Wilhelm Marpurg, Anton Reicha, Luigi Cherubini); [3] identifying the different paths followed by evolving 

identities in different countries (notably by the project's leading figures, Fryderyk Chopin and Thomas 

Tellefsen); [4] creating free and public online resources on German and French theory, including 

translations into Polish and English. 

 

 

Digitalt musikkarkiv og musikkhistorieformidling: Grieg Virtual Tour – et pilotprosjekt 

 

Prosjektet utvikles i samarbeid med digital arkivutvikling 

ved Universitetsbiblioteket og fagmiljøet ved Fakultet for 

kunst, musikk og design for å utvikle nye former for 

visualisering av Griegs konsertreiser i Europa gjennom 

interaktive kart og virtuelle applikasjoner. Materialet som 

danner utgangspunktet er resultat av arkivstudier i europeiske 

arkiver, gjennomført i samarbeid med de lokale 

forskergruppene i de respektive land Grieg besøkte.  

 

Prosjektet er tverrfaglig og involverer både musikkforskning, 

digital arkivutvikling og virtuell design. Tilknyttet prosjektet 

er Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar og fagansvarlig for musikk, UBB og Ashley Jane Booth, professor i 

visuell kommunikasjon, Fakultet for kunst musikk og design, UiB.  

 

 

Konferansebidrag  
 

‘Walter Niemanns Rezeption der nordischen Musik’ 

Foredrag av Arnulf Mattes, Internasjonal konferanse Edvard Grieg und seine skandinavischen Kollegen in ihren 

Beziehungen zu Leipzig, Fakultät für Geschichte, Kunst und Musik, Universität Leipzig, 15.–17. oktober 2020.  

 

‘From Historical Musicology to Artistic Research: Norwegian Music Research at the Crossroads’ 

Foredrag av Arnulf Mattes, Internajonal konferanse Narrating musicology, Universität Bern, Institut für 

Musikwissenschaft, 1.–4. oktober 2020 (utsatt til 5.–8. September 2021). 
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Arrangementer 
 

24. november 2020 (utsatt til november 2021): Nina Grieg 175 år - minifestival med seminar 

 

24. november 2020 var det planlagt en festival 

med konsert, masterclass og seminar på 

Troldhaugen i anledning Nina Griegs fødsel for 

175 år siden. Pga. Koronarestriksjonene måtte 

arrangementet avlyses og utsettes til våren 2021. 

Nytt tidspunkt kunngjøres når det er klart. 

Seminaret om Nina Griegs brev ble planlagt av 

Senter for Griegforskning og Monica Jangaard, 

konservator ved KODE komponisthjem. Fra 

programmet:  

 

Stemmen i musikken: Samtalen om Ninas stemme i musikken tar opp spørsmålet hvordan språk om musikk 

påvirker hvordan vi lytter til musikk. På Ninas tid var det mest menn som «eide» språket om musikk. Hva slags 

språk var det egentlig, hvor kom begrepene fra og hva ligger i disse av holdninger og forventninger? Begreper 

som det «inderlige», «sentimentale» og «naturlige», som Ninas og den kvinnelige stemme ble karakterisert som, 

hvilken mening hadde de for henne? Hvordan forholder vi oss til dem i dag, som lyttere, utøvere eller kritikere? 

Panelsamtale med Marion Hestholm (moderator), Arnulf Mattes, førsteamanuensis, leder for Senter for 

Griegforskning, Vibeke Tellmann, førsteamanuensis i filosofi, Universitetet i Bergen og Tuva Semmingsen, 

sanger, førsteamanuensis, Griegakademiet. 

 

Stemmen i brevet: Nina Grieg var som ektefelle en flittig brevskriver gjennom hele sitt liv. Imidlertid var hun 

nøye på hva ettertiden skulle få innblikk i og hun sørget for å brenne de mest private brevene. De siste tiårene 

har det vært ny interesse for å bli bedre kjent med personen Nina og vi ser frem til å presentere et knippe av 

hennes brev, noen av dem helt nyoppdagede. Konservator ved KODEs komponisthjem Monica Jangaard 

presenterer en nyinnkjøpt samling med brev fra Nina Grieg til danske venner og brev fra Nina Grieg til 

Troldhaugens arkitekt Schak Bull. Førsteamanuensis Arnulf Mattes ved Senter for Griegforskning presenterer 

Nina Griegs brev til venninnen Hanchen Alme og Nina Griegs brev til Adolf Brodsky. 

 

25. november 2020: Grieg webseminar med Ørjan Matre og Benedict Taylor 

Organisert i samarbeid med Ingrid Catharina Geuens, 

Griegakademiet, UiB og i samarbeid med Griegstudier 

(bacheloremne musikkvitenskap og komposisjonsklassen, 

Griegakademiet).  Med støtte fra GAFONOM-forskergruppen ved 

Griegakademiet.  

Inviterte forelesere:  

 

- komponisten Ørjan Matre, om hans komposisjon «Lyriske Stykker» (2019). Fra omtalen: «Lyric Pieces» was 

commissioned and premiered by Bergen Philharmonic Orchestra and Edward Gardner in 2019. The piece is a 

composed interpretation based on six of Edvard Grieg’s Lyric Pieces, and gave Ørjan Matre a nomination for the 

Nordic Councel Music Prize 2020. 

- Benedict Taylor, om ‘Grieg’s Mature Sonata Style: The String Quartet in F Major.’ 

Benedict Taylor er Reader in Music ved University of Edinburgh og forfatter av boken ‘Towards a Harmonic 

Grammar of Grieg's Late Piano Music, Nature and Nationalism’ (2016, Taylor and Francis).  
 

 

 

https://vimeo.com/457063315
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Populærvitenskapelig formidling og medieomtale 

 

31. januar 2020: Faglig-pedagogisk dag 2020, UiB: Om musikalsk 'recycling': Grieg i filmmusikken 

Foredrag av Arnulf Mattes om hvordan Griegs musikk har spredd seg videre også langt utenfor sjangergrensene, 

og hvordan den har blitt brukt i kjente og ukjente filmer helt fra filmhistoriens begynnelse. 

5. mars 2020: Litterær lunsj, Bergen Offentl. Bibiliotek  

Et bidrag av Arnulf Mattes til frigjøringsjubileet 2020 om musikk, holdninger og frihetskamp under 

okkupasjonen. Om hvordan norsk musikk ble brukt i det tyske propagandamaskineriet under krigen og hvilke 

mottiltak motstandsbevegelsen gjorde i sitt holdningsarbeid ved hjelp av musikken. 

25. oktober 2020: NRK P2 Spillerom søndag: Anne-Marie Ørbeck 

Radioportrett og intervju av Marion Hestholm med Arnulf Mattes og Jill Hallstead, Griegakademiet. 

29. desember 2020: WDR 3: Komponistinnen im Fokus: Pauline Hall 

Radioportrett og intervju av Adele Jakumeit med Arnulf Mattes i serien ‘komponistinner i fokus’. 

 

 

Undervisning, veiledning, komitéarbeid 
 

Arnulf Mattes:  

- Griegstudier/Grieg studies MVK 104 ved Griegakademiets bachelorprogram for musikkvitenskap.  

Kurset ble holdt høstsemester 2020 på engelsk. Emneansvarlig/foreleser: Arnulf Mattes.  

Gjesteforelesere: Sjur Haga Bringeland, Ingrid Skovdahl og Bjørnar Utne-Reitan.  

- Innføring i musikkvitenskap (ex.fac) MVK 100, Griegakademiet. Forelesere: Arnulf Mattes, Tom 

Solomon, Stephen Amico, Sigbjørn Apeland, Jill Hallstead.  

- Bacheloroppgave musikkvitenskap MVK 250. Veiledning, oppgaveseminarer, sensurering.  

- Ph.d.-veiledning for Sjur Haga Bringeland, stipendiat ved Senter for Griegforskning/LLE.  

- Gjesteforelesninger ved Norges Musikkhøgskole, modul EXMUS10/11 ‘Edvard Grieg’, h20. 

- Bedømmelseskomité, oppnevnt som medlem av Norges musikkhøgskole. Vurdering av søknader ved årets 

utlysning for ph.d.-stillinger ved programmet for interpretasjonspraksis.  

 

Sjur Haga Bringeland:  

- Forelesninger i musikkhistorie ved Griegakademiet, veiledning av bacheloroppgaver. 

- Forelesninger ved Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier (LLE), kunsthistorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://radio.nrk.no/serie/spillerom-soendag/sesong/202010/MKRS01004320
https://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-tonart/reihe-komponistinnen-100.html
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Publikasjoner 
 

   

 

Mattes, Arnulf:  

'What Else Can Grieg’s Historical Recordings Tell Us? Performance Practice as Musical Poetry', Studia 

Musicologica Norvegica Nr. 46/1 (2020), s. 25–40.  

 

Mattes, Arnulf:  

'The Eclipse Effects of Stardom: Edvard Grieg as a Challenge to National Musicology'. History of 

Humanities, 2020, Volum 5. (1) p. 131–150.   

 

Mattes, Arnulf:  

'Nordic, Female, Composer - On Anne-Marie Ørbeck’s War-Time Compositions', in: Rupprecht Ina and Michael 

Custodis (eds.), Persecution – Collaboration – Resistance. Music in the “Reichskommissariat 

Norwegen (1940–45), in: Münsteraner Schriften zur zeitgenössischen Musik (Waxmann: Münster, New 

York) 2020, p. 115–135.  

En utførlig anmeldelse ble publisert i: h-soz-kult, 6. april 2021. 

 

Bringeland, Sjur Haga:  

'Sources revisited. The Case of Geirr Tveitt', in: Rupprecht Ina and Michael Custodis (eds.), Persecution – 

Collaboration – Resistance. Music in the “Reichskommissariat Norwegen (1940–45), in: Münsteraner Schriften 

zur zeitgenössischen Musik (Waxmann: Münster, New York) 2020, p. 153–174. 

 

Vollsnes, Arvid O.: 

‘Speak low’. The "Norwegian Society of Composers" 25th Anniversary in 1942 –Some Aspects on their Music 

Competition', in: Münsteraner Schriften zur zeitgenössischen Musik (Waxmann: Münster, New York) 2020, p. 

93–110. 

 

 

 

https://www.idunn.no/smn/2020/01/what_else_can_griegs_historical_recordings_tell_us
https://www.journals.uchicago.edu/toc/hoh/current
https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Bbuch%5D=BUC126804&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Buch&cHash=7c58de05608c7b2cb600cc41d237878f
https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-94755?fbclid=IwAR0ee6ohTplcmH2FwXTKEoA9oOY8Fy73jwTO-ZOsATU6sEKDktBmu0ncbcE

