
Mine damer og herrer, 

Rektor Sigmund Grønmo

Gratulere med dagen, gratulere til alle bergensere med 

Senter for Griegforskning.

Edvard Grieg sa engang at "Å ha evnen til å trekke seg inn 

i seg selv og glemme alt omkring seg når man skaper, kun 

det, tror jeg, er betingelsen for å kunne frembringe noe 

skjønt. Det hele er - mystikk."



Hva har så Griegs mystikk med Senter for Griegforsk å 

gjøre? Er det et posthumt signal fra komponisten selv om 

at vi ikke kan analysere utgangspunktet for hans musikk? 

Er det noe i det hele tatt noe vits i å grave bak mystikken 

for å finne årsakene til musikken?



Jeg tror Edvard Grieg her deler Bergen kommunes 

engasjement for musikken, som for andre kunstarter, 

nemlig at engasjementet er begrunnet i at vi tror på 

kunsten for sin egen del. Vi tror at kunsten er en levende 

og helt nødvendig del av alles hverdag og alles liv. Vi tror 

at kunsten ikke dateres eller blir en del av en unødvendig 

fortid, og vi tror at den skal leve i hele folket. 



Samtidig er kunnskap og kompetanse sentrale 

fundamenter at flest mulig får ta del i kunsten, i dette 

tilfellet musikken. Gjennom økt kunnskap får vi både økt 

utnyttelse av verdens fenomener, men også økt forståelse 

og økt glede av de. Det gjelder selvsagt også musikken!



Senter for Griegforskning skal bli en del av Bergens, 

Vestlandets, Norges og Verdens infrastruktur på for 

formidling og forståelse av Grieg-arven. Vår investering i 

Senteret er viktig for å øke kunnskapen om Grieg og andre 

komponister i hans kjølvann, helt inn i vår egen samtid. En 

kunnskap som skal bidra til at vi alle opplever mer i 

musikken, og kunnskap som skal bidra til at de skapende 

og utøvende blant oss skal få nye muligheter og nye ideer 

om hvordan de skal utnytte talent og kompetanse i dag og 

i fremtiden.



Det skjer mye i vårt forhold til den musikk som er skapt i vår 

egen fortid. De siste 30 til 40 år har man hatt et nytt fokus på 

at måten musikk blir fremstilt på og spilt har skiftet gjennom 

tiden, og således har man gjenoppdaget musikk som kanskje 

var gått i historiebøkene og arkivene. Musikkens muligheter har 

økt, det er ikke bare en riktig måte å spille et stykke på, men 

mange som reflekterer skiftende tider og idealer. Senest så vi 

dette i den Oscar-nominerte Hollywood-filmen ”The Sosial 

Network” hvor man av alle ting koblet Griegs musikk med det 

moderne fenomenet Facebook – hvem kan si at man så den 

sammenhengene komme? 



Således er musikken blitt forankret i sin samtid, men også 

gjenoppdaget av den tiden som avløser generasjoners gang 

- og slik har det vært i ulike tider. Dette øker spenningen 

og forventningene rundt musikkhistorisk forskning. Vi som 

ikke er forskere venter spent på neste utvikling for musikk 

som vi for lengst trodde vi kjente inn og ut, og hvordan 

neste generasjon vil bruke, forholde seg til og relatere til 

sin egen samtid.



Senter for Griegforskning er et byprosjekt. Gode krefter har 

funnet hverandre og bidratt til at det hele er blitt en 

realitet. Jeg vil takke Universitetet i Bergen ved rektor og 

Griegakademiet, jeg vil takke Kavlistiftelsen og Bergen 

offentlige bibliotek for deres bidrag, og jeg ser frem til 

hvordan vi gjennom vårt samarbeid kan ”hipse” Edvard 

Grieg ytterligere i Norge og verden for fremtiden.


