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Forord 

Med dette masterprosjektet har jeg hørt, lest, sunget og skrevet om Edvard Griegs Haugtussa-

sanger i et par års tid. På tampen av innlevering er det godt å kjenne at kjærligheten til sangene er 

like stor som den alltid har vært, kanskje større. Jeg ble kjent med sangsyklusen da jeg gikk på 

Åsane Folkehøgskole i Bergen som 18-åring. Siden har de vært med meg og blitt sunget i 

sangstudier ved Barratt Due musikkinstitutt og i årene etter i mange konserter. Denne 

masteroppgaven er blitt til i andre runde av studier, ved siden av annen jobbing og prosjekter. Jeg 

kjenner på en stor takknemlighet for at det kan gå an å studere i Norge uansett hvor en er i livet.  

Så en takk til noen helt spesielle personer: Først til min veileder Astrid Kvalbein, av hjertet takk 

for oppmuntrende og grundig veiledning, og givende og morsomme samtaler! En stor takk til 

pianist Per Arne Frantzen for vakkert spill, musisering og medinnlevelse i Haugtussa-sangene. 

Til pianist Christian Ihle Hadland, en dyptfølt takk for kjærlig samspill i musikken og i livet. 

Takk til Institutt for musikkvitenskap på UiO for spennende forelesningsrekker med dyktige 

forelesere. En av dem er Asbjørn Ø. Eriksen; takk for at jeg kunne være gjest på Grieg-emnet, 

våren 2019. Tusen takk til sangpedagog Helene Ziebarth for alltid hjelp og støtte til min sanglig 

videreutvikling. Og takk til mine venner Erik Mikalsen og Torill Edvinsen som trådte til i tolvte 

time, som henholdsvis lydtekniker og korrekturleser. Og til slutt, en stor takk til mine foreldre 

som alltid har oppmuntret meg i studier og i mitt sanglige virke. 
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1. Innledning 

I denne masteroppgaven tar jeg for meg Haugtussa, opus 67, en syklus på åtte sanger for sang og 

klaver av Edvard Grieg (1843-1907), utgitt i 1898 og basert på utdrag fra Arne Garborgs 

diktsamling fra 1895 med samme navn. I masterprosjektet har jeg vært interessert i spennet mellom 

partituranalyser og mine egne og andres utøvende fortolkninger av Haugtussa. Jeg har ønsket å 

vise at Griegs Haugtussa både er notene og den klingende musikken som forløper i tid, og hvordan 

noten går i dialog med utøvelser, og ulike utøvelser i dialog med hverandre. Jeg har gjort en 

analytisk gjennomgang av de åtte sangene, med vekt på blant annet musikalsk form og struktur, 

harmonikk og stemmeføring for å undersøke sammenhengen mellom musikk og poesi og hvordan 

karakteren Veslemøy fremstilles hos Grieg. I tillegg har jeg lyttet til forskjellige innspillinger av 

Haugtussa og undersøkt hvordan musikerne fortolker Griegs notemanuskript. I arbeidet har jeg 

måttet forholde meg til grunnlagsdiskusjoner i det musikkvitenskapelige fagmiljøet om 

musikkanalyse, både av partitur og levende framførelser.  

Jeg har også være interessert i å vite hva slags kunnskap en får tilgang til ved å synge 

musikken selv, i motsetning til kun å lytte til den og studere notematerialet. Siden jeg selv er 

sanger, har min egen øving, innstudering, konserter og opptak blitt en del av arbeidet med 

oppgaven. Jeg har tatt utgangspunkt i at den kreative prosessen som skjer når en selv skal utøve 

verket tilføyer flere lag av mening og forståelse. En ser på den måten verket innenfra og får en 

annen tilgang til det. Som utøver besitter en mye taus kunnskap, både i det å synge og formidle. 

Mitt mål har vært å sette denne tause kunnskapen i bevegelse i møte med Haugtussa.  

Griegs sangsyklus er sentrert rundt den unge jenta Veslemøys forelskelse og 

kjærlighetssorg. Også naturmystikk, glede over naturen og erfaringer i det å bli voksen kan sies å 

være temaer i sangene. Haugtussa er enestående fordi den er den eneste sangsyklusen i den vestlige 

kunstmusikkens kanon av sangsykluser fra romantikken, som går inn i en kvinnes liv der det ikke 

utelukkende handler om kjærligheten til en mann.1 Garborgs Haugtussa fortsetter å fascinere og er 

et verk som til stadighet er å høre, både i Griegs og andres komponister, regissører og 

sceneutøveres tolkning. Denne fascinasjonen er trolig knyttet til diktverkets musiske kvaliteter, 

som også gav Grieg opplevelsen av at musikken nærmest var komponert inn i teksten. 

 
1 Frauenliebe und Leben opus 42 fra 1841 av Robert Schumann (1810-1856) består også av åtte sanger og har en 

kvinnelig hovedperson, men er sentrert rundt mann og familieliv. 
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 Dette er en vitenskapelig masteroppgave, uten en praktisk del. Likevel er et lydopptak av en 

konsert vedlagt for å belyse noe av det jeg skriver i oppgavens del II om utøvelse av Haugtussa. 

Noteeksempler er lagt inn i teksten, i stedet for i vedlegg, for bedre lesbarhet.  

1.2 Problemstilling og overblikk 

Mitt mål med oppgaven er å få en rikest mulig forståelse av verket Haugtussa, opus 67, og vise 

hvordan forståelsen utdypes i en vekselvirkning mellom partiturstudie, lytting og utøvelse. I 

utformingen av problemstillingen har jeg ønsket å belyse hvordan det å utøve verket kan utdype 

forståelsen av det. Utøverperspektivet, og kanskje særlig sangerperspektivet er ofte nedtonet eller 

oversett i akademiske musikkanalyser av klassisk musikk, og det er viktig at dette løftes fram.  

Problemstillingen lyder: 

Hvordan kan analyser og tolkninger av noter og innspillinger, musikkvitenskapelig, 

hermeneutisk og performativ teori og min egen sanglige utøvelse sammen utdype 

forståelsen av Edvard Griegs Haugtussa, opus 67? 

Oppgaven er todelt, der del I er en historisk, teoretisk og metodisk del. Kunnskap om 

sangsyklusens historiske kontekst er viktig for å forstå Haugtussa. Samtidig er denne konteksten 

gjort grundig rede for av andre og blir derfor så kort som mulig i kapittel 2. I dette kapittelet går 

jeg også igjennom og drøfter Griegs utvalg på åtte av de 71 diktene i Garborgs diktsyklus, for å 

vise hvordan disse diktene sammen med Griegs tonsetting utgjør en egen helhet. I arbeidet med 

sangene har jeg lyttet til tre innspillinger som jeg viser til her og som vil bli nærmere gjennomgått 

i del II. At Haugtussa både er noten og utøvelsen av musikken belyser jeg videre i kapittel 3, der 

jeg drøfter problemområder i musikkanalyse og forholdet mellom musikkanalyse og -utøvelse. 

Min tilnærming i denne oppgaven er overordnet sett hermeneutisk, og jeg bruker Hans-Georg 

Gadamers spillmetafor og horisontbegrep for å vise hvordan jeg som musikkviter og utøver 

nærmer meg musikkverket. 

 I artikkelen «Music – Drastic or Gnostic?» tematiserer Carolyn Abbate hvordan vi kan 

snakke og skrive om musikk på en måte som setter ord på musikkopplevelsen, og hennes spørsmål 

om musikk i virkeligheten er «drastisk eller gnostisk» blir et viktig utgangspunkt for drøfting 

videre i oppgaven. Da analysene også er av innspillinger trekker jeg inn begrepet performativitet 

som blant annet belyser at musikk er en hendelse som forløper i tid.  
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Noen begreper fra Erika Fischer-Lichtes performative estetikk tar jeg med i analyser av sangene 

fra Haugtussa i del II. I denne delen forsøker jeg å svare på problemstillingen med utgangspunkt 

i musikalske analyser av noter og innspillinger, og her argumenterer jeg for mulige tolkninger av 

verket. Her blir også perspektivet nødvendigvis mer subjektivt, i det jeg trekker inn mine egne 

erfaringer fra prosessen med å innstudere og framføre Haugtussa. 

1.2.1 Avgrensninger  

For å avgrense oppgaven kommer jeg med få biografiske detaljer om Edvard Grieg, da hans liv og 

komponistgjerning er blitt grundig gjennomgått av andre. Griegs livshendelser, temperament og 

komposisjonsprosesser lar jeg også være å bringe inn i musikkanalysene. Jeg forsøker ikke å 

definere eller drøfte begrepet «sangsyklus». Mitt mål har ikke vært å gjøre en «komplett» analyse, 

takt for takt med kartlegging av alle harmoniske, motiviske og strukturelle detaljer. Jeg går heller 

ikke gjennom utøvernes fortolking, sekund for sekund. Hvert øyeblikk i en framføring er ikke 

nødvendigvis interessant i utøvelsen som helhet. Jeg har heller ønsket å sette ord på hver sangs 

særegne stemningsinnhold og hvordan jeg mener det kommer til uttrykk både i noten og i utøvelse. 

Mitt ønske har vært å se hvordan notebilde og utøvelse klinger sammen, hvordan «Griegs stemme» 

og de spesifikke utøvernes stemme utgjør en helhet. Det jeg fremhever i analysene er til en viss 

grad subjektive valg, en annen ville kanskje ha betont noe annet.  

Temaer som sangteknikk og stemmens fysiologi er store felt som bare blir sporadisk nevnt 

der jeg mener det er helt nødvendig. Musikeres utfordringer på «bakrommet» ved det å opptre for 

andre, og prestasjonsangst og -psykologi, er det heller ikke plass til her. Heller ikke tekniske 

detaljer som vedrører musikkproduksjon av innspillinger. Siden jeg er sanger og ikke pianist, kan 

jeg heller ikke sette ord på de spesifikt pianistiske erfaringene med å utøve Haugtussa. Likevel 

håper jeg at de betraktninger jeg gjør kan si noe allment om musikalsk fortolkning. 

1.2.2 Begrepsavklaringer 

For ordens skyld bruker jeg ordet tolke i betydningen forstå og legge mening i. Begrepet fortolke 

bruker jeg i omtale av mine egne og andre musikeres interpretatoriske valg og uttrykk, som definert 

i boken Å tolke musikk av Carlsen og Holm: «Å forstå meningen med et uttrykk ved hjelp av et 
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annet uttrykk».2  Der tolke handler om en bredere forståelse av musikken, handler fortolke om den 

forståelsen utøverne får og uttrykker gjennom å utøve musikken.  

«Melodistemme» referer til melodilinjen til sangeren, ikke sangstemme, da det kan 

forveksles med den fysiske sangstemmen. «Strofe» bruker jeg om linjer i diktet som hører sammen 

i en enhet, det som i muntlig form gjerne kalles «vers». Begrepet «vers» viser til enkeltlinjer i 

diktet. For eksempel består sangen ‘Veslemøy’ av to strofer, der hver strofe består av åtte vers.3 

Musikalsk er versene ofte formet som musikalske fraser, og derfor bruker jeg begrepet «frase» i 

større grad enn vers. 

Jeg vil også presisere at når jeg skriver Haugtussa, altså kursivert, er det alltid om Griegs 

opus 67, ikke Garborgs diktsyklus eller andre tonsettinger av den, med mindre dette er angitt 

nærmere. 

1.3 Fortolkning og utøverperspektiv  

Parallelt med at jeg har skrevet oppgaven om Haugtussa har jeg også jobbet med å fortolke 

sangene. I arbeidet med prosjektbeskrivelsen ble jeg konfrontert med spørsmålet om hvorvidt det 

var viktig at jeg sang Haugtussa selv. Hvordan skulle jeg kunne rettferdiggjøre denne utøvende 

vinklingen som en del av en akademisk masteroppgave? Til det vil jeg svare at det å bringe inn 

egen praksis begynner å bli et stort felt i musikkforskning. I doktorgradsprogrammet 

oppføringspraksis ved Norges musikkhøgskole har det de siste årene kommet en rekke 

avhandlinger der egen utøving flettes inn i forskning for å tolke og analysere musikk.4 Jeg vil også 

trekke fram sangeren Sven Kristerssons avhandling fra Universitet i Göteborg der han utforsker 

 
2 Carlsen, Morten og Holm, Henrik. Å tolke musikk. Oslo: Universitetsforlaget, 2017, s 23 
3 Disse begrepene er hentet fra diktanalyse. Se f.eks Kittang, Atle Lyriske strukturer. Innføring i diktanalyse 3 utg., 

Bergen: Universitetsforlaget, 1976 
4 Eksempler på doktoravhandlinger fra Norges musikkhøgskole som bruker eget sanglig arbeid i forskning på 

romanser:  

Vollestad, Per: Jeg bærer min hatt som jeg vil: Christian Sinding. En komponist og hans sanger. 2002  

Kjølberg, Kristin: Rom for romanser. 2010  

Kvalbein, Astrid: Musikalsk modernisering: Pauline Hall (1890-1969) som komponist, teatermenneske og Ny 

Musikk-leiar. 2013 

Norges musikkhøgskole tilbyr også ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, der det kunstneriske resultatet vurderes, 

ikke en skriftlig avhandling. Se https://nmh.no/studier/doktorgrad/kunstnerisk-stipendiatprogram-kust publisert 

30.11.17 

 

https://nmh.no/studier/doktorgrad/kunstnerisk-stipendiatprogram-kust
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og beskriver den utvidede sangerrollen («den utvidgade sångarroll»). 5  I tillegg til å gjøre 

kunnskapsbaserte fortolkninger, bidrar sangeren Kristersson med oversettelser, fortelling og egen 

skapende virksomhet. Avhandlingen inkluderer arbeid med å dokumentere egen innstudering og 

sammenlikne egne fortolkninger med fortolkinger gjort av andre utøvere. Jeg drar også veksler på 

forskning gjort av pianist Sigurd Slåttebrekk og produsent Tony Harrison på Grieg og samtidiges 

spillestil, som ble gjort ved at Slåttebrekk spilte musikken selv. Flere masteroppgaver, inkludert 

én om Griegs Haugtussa, 6  lar utøverpraksis og forskningsarbeid gå hånd i hånd. 7  Denne 

masteroppgaven blir dermed et bidrag inn i dette aktuelle forskningsfeltet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Kristersson, Sven: Sångaren på den tomma spelplatsen  - en poetik Filosofi doktorsavhandling i musikalisk 

gestaltning vid Högskolan för scen og musik – Kostnärliga fakulteten. Göteborgs universitet. 2010 
6 Husan, Jorunn Lovise: Bevegelse i det tradisjonelle grenselandskapet master med fordypningsemne fra Norges 

musikkhøgskole. 2010 Programmet «Master i utøving med teoretisk fordypning» har en teoretisk og utøvende del 

som skal belyse hverandre. Se nettsted: https://nmh.no/studier/master/master-utoving#teoretisk lest 18.10.19  
7 I masteroppgaven Norske kabaret- og revysanger fra Institutt for musikkvitenskap, UiO, 2015 gir forfatter Åselill 

Dahle en god beskrivelse av egen dobbeltrolle som forsker og utøver.  

https://nmh.no/studier/master/master-utoving#teoretisk
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I: Historisk, teoretisk og metodisk del 

2. Griegs Haugtussa, opus 67  

Garborgs diktsyklus Haugtussa kom ut i begynnelsen av mai 1895. Handlingen i diktene foregår 

i bondesamfunnet på Jæren der Garborg selv kom fra. Veslemøy er ei jente på 17 år som har gaven, 

eller byrden, å være synsk, og som forelsker seg og får sitt hjerte knust av en gutt. Grieg var godt 

orientert i samtidig norsk litteratur og skal snarest ha fått fatt i en utgave av diktene. Hans 

begeistring for diktene er godt dokumentert gjennom en rekke brev, blant annet skrev han til Julius 

Röntgen 12. juni 1895:  

I de siste dagene har jeg vært nedsunket i en høyst eiendommelig lyrikk: det er en nettopp 

utkommet en bok på landsmål av Arne Garborg, Haugtussa. Det er en helt genial bok, hvor 

musikken egentlig allerede er komponert. Man behøver kun å skrive den ned.8 

Garborgs bok utløste en enorm kreativitet hos Grieg. Dateringer i Griegs notemanuskript viser at 

han løpet av noen dager i mai og juni i 1895 skal ha komponert sangene som etter hvert ble utgitt 

som opus 67.9 I tillegg til de åtte sangene i opus 67 eksisterer det en håndfull ferdige sanger og en 

hel rekke skisser av flere sanger som ble forkastet underveis. Etter at den første intense 

komposisjonsperioden var over, forlot Grieg verket i tre år uten å komponere videre eller å forsøke 

å få noe utgitt. Om dette skyldes ambisjoner om at Haugtussa skulle bli et større verk, perioder 

med dårlig helse, annet arbeid, eller kjærlighetsproblemer kan vi kun spekulere i. 10  I 1898 

ferdigstilte han likevel åtte sanger som utkom på Wilhelm Hansens forlag i København i to bind 

med fire sanger i hver. John Paulsen lagde i den anledning en dansk utgave, som Grieg var med å 

 
8 Edvard Grieg i brev til Julius Röntgen 12.6.95, sitert i Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg mennesket og 

kunstneren, Oslo: Aschehoug, 1980, s. 289 (Dette sitatet og andre er sitert av forfatterne i moderne språkdrakt)  
9 Griegs håndskrevne manuskript som inneholder de åtte sangene som skulle utgjøre opus 67, er datert 11. juni 1895. 

Sangene Killingdans er datert 27.mai, Veslemøy 29.mai, Elsk 30. mai og Ved Gjætle-bekken 7. juni, de andre fire 

sangene er ikke datert. Manuskriptet er oppbevart i Bergen offentlige bibliotek. 
10 Torstein Volden skriver at det er sannsynlig at det var verkets tiltenkte omfang som gjorde at arbeidet med 

Haugtussa stagnerte, og muligens var perioder med dårlig helse og annet komponeringsarbeid. Volden, Torstein. 

Studier i Edvard Griegs Haugtussasanger. Hovedoppgave i musikk, Universitetet i Oslo, 1967, s. 28-29.  

Beryl Foster mener at Griegs forelskelse i Bella Edwards og hennes avvisning av ham kan ha satt en stopper for 

arbeidet. Foster, Beryl. The songs of Edvard Grieg.UK: The Boydell Press, 2007, s. 204.  

Martinsen og Strøm mener at også målstriden i den norske offentligheten kan ha bremset Grieg, da han ikke ønsket å 

ta del i debatten. Martinsen, Gro Stokker og Strøm, Regine Vesterlid. Interpretasjon av solosanger – med vekt på 

Edvard Griegs Haugtussa opus 67, Hovedoppgave ved Musikkvitenskapelig institutt, NTNU. 1996, s. 153 
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utforme.11 En tysk/engelsk utgave ble også utgitt på Peters forlag i Tyskland. Dette forteller oss 

også noe om hvor stort navn Grieg hadde internasjonalt på den tiden. Oversettelsene har imidlertid 

ikke fått fotfeste. Martinsen og Strøm viser til at det kan ha vært problematisk å oversette Garborgs 

dikt, at kvaliteten på oversettelsene ble deretter, og slik forhindret Haugtussa å komme på det 

internasjonale sangrepertoaret.12  

2.1 Notekilder til opus 67   

Griegs håndskrevne manuskript, datert 11. juni 1895 er å finne i Bergen offentlige bibliotek, og 

ligger også digitalisert på bibliotekets nettsider.13  Manuskriptet er svært likt den trykte utgaven 

som utkom på Wilhelm Hansens forlag tre år etter, men med noen interessante forskjeller. Blant 

annet utgjør forspillet i Det syng bare én takt, og ordet «Sylv..» på tonen F i t. 21 (t. 22 i den ferdige 

versjonen) er notert sunget på en trille. Vond dag var tiltenkt fire eller fem strofer, i stedet for to. I 

tillegg er det en rekke små forandringer i disponeringen av tekst.14  I 1990-91 utkom Griegs 

samlede sanger på Peters forlag, i alt 170 sanger, inkludert seks av de ferdige, utelatte Haugtussa-

sangene. 15  Wilhelm Hansen- og Peters-utgaven har noen forskjeller i tempobetegnelser og 

dynamikk. For eksempel oppgir Peters-utgaven Allegretto tranquillo, som tempo i ‘Veslemøy’, 

mens Wilhelm Hansen noterer Allegretto molto espressivo. Peters strofeavslutning i ‘Det syng’ er 

notert ppp i melodistemmen og pp og dolce i klaverstemmen, mens det i Wilhelm Hansen står p 

og dolce i melodistemmen og pp i klaverstemmen. Jeg er usikker på om valg av noteutgave kan få 

en hørbar konsekvens for utøveres framføring, forskjellene i det store og hele er små. Men, det er 

klart at «tranquillo» indikerer et annet uttrykk enn «molto espressivo». I arbeidet med sangene har 

jeg i hovedsak valgt å arbeide med en utgivelse på Norsk musikkforlag A/S (N.M.O 8757) som 

ser ut som et fotografisk trykk av den originale Wilhelm Hansen-utgaven utgitt i 1898, om enn 

 
11 Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 290 
12 Martinsen og Strøm, kap. «Oversettelsesproblematikk og utbredelse i utlandet» i Interpretasjon av solosanger, s. 

155-163 
13 Bergen offentlige bibliotek, Griegsamlingen. Søkesider, med søk på: «"Haugtussa". Sang-cyklus af Arne 

Garborgs Fortælling Op. 67» (lest 6.8.19) http://brgbib.bergen.folkebibl.no/cgi-bin/websok-grieg?tnr=201913  
14 For oversikt over alle forskjellene Griegs håndmanuskript og den trykte utgaven fra 1898, se Voldens 

systematiske oversikt i Volden, Studier i Edvard Griegs Haugtussasanger, s. 8-24 
15 Grieg, Edvard, Sämtliche Lieder, Band II, Utgitt av Edvard Grieg-komitéen Oslo, Fog, D. og Grinde, N (red) 

Frankfurt: C.F. Peters, 1991 
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med ‘Killingdans’ notert i Gess-dur, i stedet for originaltonearten G-dur, av uviss grunn.16 Det er 

derfor den jeg referer til i analysene i kap. 4. Det går an å anta at dette notetrykket har vært i langt 

større bruk enn Peters-utgaven og dermed har hatt lengst virkningshistorie.  

2.2 Framførelse og resepsjon 

Haugtussa ble tilegnet den norske sangerinnen Dagmar Möller som framførte tre av sangene 

(‘Blåbær-li’, ‘Elsk’ og ‘Killingdans’) i Stockholm, 5. oktober 1899 med Wilhelm Stenhammar på 

klaver.17 Først ute var likevel Martha Sandal og pianist Erika Nissen som året før framførte et 

utdrag av sangene i Kristiania 22. oktober, kun tre uker etter utgivelsen.18 Sangene ble framført for 

første gang i sin helhet i Kristiania den 2. november 1899 med sangeren Eva Nansen og pianisten 

Agathe Backer-Grøndahl. Grieg var på den tiden i Stockholm der han sammen med Dagmar Möller 

framførte tre av sangene. Arne Garborg var imidlertid til stede i Kristiania og uttrykte stor 

henrykkelse for sangene i et takkebrev til Grieg:19  

..nu har jeg endelig fått høre Haugtussa-sangene ordentlig (på Eva Nansens konsert), og 

jeg er blitt så glad i dem, mer enn jeg kan si. Det er nettopp dette dype, bløte, dempede, 

den underjordiske musikk, som jeg på min vis søkte å synge inn i ord og vers, men som De 

har fanget. Og så plutselig igjen tindrende strålende sol og sommerfryd, som i den 

velsignede Killingdansen. Men noe av det mest trolsk betagende er Bekken.  Ja, jeg er nu 

glad og kry, rent utillatelig kry, fordi De kunne bruke disse versene. Takk!  

Fru Nansen sang deilig. Jeg syntes hun var Veslemøy, som jeg også har sagt henne.  

Deres takknemlige Arne Garborg. 20 

Benestad og Schjelderup-Ebbe skriver at Grieg kan ha vært engstelig for mottagelsen, på grunn av 

diktenes egenartede stemningsinnhold og sangens tonespråk, men vel så mye av tvil på sin egen 

vurderingsevne.21 Men Torstein Volden, som har gjennomgått kritikker i skandinavisk presse, 

 
16 I all litteraturen jeg refererer til i denne oppgaven er det ingen som har et svar på hvorfor ‘Killingdans’ er blitt i 

trykket i Gess-dur. I Nina Griegs eksemplar av den trykte noten på Wilhelm Hansens forlag fra 1898, oppbevart i 

biblioteket i Bergen er sangen i originaltonearten G-dur, men den er dessverre ikke til utlån. Peters-utgaven (se over) 

er trykket i G-dur. 
17 Volden, Studier i Edvard Griegs Haugtussasanger, s. 36 
18 Ibid. s. 35 
19Arne Garborg i brev til Edvard Grieg, dato 7.11.99, sitert i Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 290 
20 Ibid. s. 290 
21 Ibid. s. 290 
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konkluderer med at Haugtussa fikk en god mottagelse i sin samtid. Bortsett fra noe kritikk om 

modernistiske trekk, særlig i klaverakkompagnementet var de fleste enige om «sangenes nasjonale 

tonefall, deres dypt poetiske, men kraftfulle og friske stemningsinnhold».22  

2.3 Om litteratur og analyser av Griegs Haugtussa 

Litteraturen om Edvard Grieg er svært omfangsrik, og jeg har konsentrert meg om den som 

omhandler Haugtussa helt spesifikt. Benestad og Schjelderup-Ebbes biografi om Grieg har et 

kapittel om Haugtussa hvor de vier plass til tilblivingshistorie og biografiske forhold rundt Griegs 

tilknytning til landsmålet. I sin korte analyse av Haugtussa-sangene legger de vekt på melodi og 

struktur og særlig Griegs bruk av harmonikk. De er opptatt av Haugtussas storhet: «at det 

høyverdige ikke er bundet til taktantall og ressurskrevende former»,23 og at syklusen er et helhetlig 

verk og derfor bør framføres i sin helhet.  

Daniel Grimley vier også Haugtussa et eget kapittel i boken Grieg: Music, Landscape and 

Norwegian Identity, og knytter Haugtussa til den nasjonale kulturbyggingen i samtiden og kaller 

syklusen for et stykke «Heimatkunst».24 Han knytter analysene av ‘Det syng’, ‘Ku-lok’ og ‘Ved 

Gjætle-bekken’ til sitt eget prosjekt som er å vise hvordan det norske landskapet kommer til uttrykk 

hos Grieg, som gjennom harmoniske og temporale virkemidler viser både et ytre landskap og en 

indre, abstrakt verden.25 Grimley skriver: «The evocation of space and distance are of fundamental 

importance in every aspect of Grieg’s work on the Haugtussa material».26  

I Beryl Fosters monografi om Griegs sanger får også Haugtussa et eget kapittel, og Foster 

legger i likhet med de overnevnte særlig vekt på hvordan harmonikken er med på å skape 

stemningsskifter og forsterke det emosjonelle budskapet.27 Hun skriver også utførlig om Griegs 

skisser av uferdige sanger og de utelatte sangene. Foster er sanger, men skriver lite om egne 

utøvererfaringer. 

Alle de nevnte forfatterne trekker fram Voldens funn om Haugtussas arkitektoniske oppbygning, 

som han gjorde i sin hovedoppgave fra 1967. Volden viser også hvordan diktenes struktur og rim 

 
22 Volden, Studier i Edvard Griegs Haugtussasanger, s. 41 
23 Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 293 
24 Grimley, Daniel M.: Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, UK: The Boydell Press, 2006, s. 8  
25 Ibid. s. 109-146 
26 Ibid. s. 145 
27 Foster, The Songs of Edvard Grieg, s. 186-208 
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har vært bestemmende for Griegs melodiske frasering og musikalske rim,28 og han fremhever at 

Grieg valgte diktene for «å skildre Veslemøys skjebne i korte impresjoner» 29 Diktene har en felles 

lyrisk grunnstemning som sammen med den arkitektoniske formen skaper enhet i Haugtussa.30 

Det er skrevet flere oppgaver om Haugtussa på masternivå. I masteroppgaven Bevegelse i 

det tradisjonelle grenselandskap (2010) fra Norges musikkhøgskole av Jorunn Lovise Husan 

utforsker hun et folkemusikalsk sangidiom i utøvelsen av Haugtussa. I en forestilling ble sangene 

i satt sammenheng med annen vokal folkemusikk. Hovedoppgaven Interpretasjon av solosanger 

- med vekt på Edvard Griegs Haugtussa, Op 67 (1996) av Gro Stokker Martinsen og Regine 

Vesterlid Strøm overlapper til dels mitt prosjekt ved at de analyser notebildet og innspillinger. I 

analysene vektlegger forfatterne særlig den informasjonen som er relevant for det interpretatoriske 

arbeidet, som sangenes form og forholdet mellom dikt og musikk. Analyserte innspillinger 

inkluderer Ellen Westberg Andersen og Jens Harald Bratlies innspilling fra 1980 og Anne Sofie 

von Otter og Bengt Forsbergs fra 1993, og eldre innspillinger som ses i lys av tidligere tiders 

utøvelsestradisjon. Siden hovedoppgaven er over 20 år gammel, mener jeg det lar seg forsvare å 

ta et nytt, granskende blikk på Haugtussa og viktige innspillinger gjort av sangene, også fordi jeg 

lener meg på annen forskningslitteratur som har kommet fram de siste årene. Dette gjelder særlig 

litteratur om performativ estetikk av Erika Fischer-Lichte, artikler av Carolyn Abbate, Erling E. 

Guldbrandsen og Nicholas Cook som diskuterer analyse av utøvelse, og nyere Grieg-forskning 

ved Daniel Grimley, Sigurd Slåttebrekk m.fl.     

 Av videre litteratur om Haugtussa vil jeg trekke fram noen artikler. Peer Findeisen gjør 

en analyse av sangene der han viser at naturmystikk er det som binder syklusen sammen.31 Han 

legger særlig Garborgs lovprising av Griegs komposisjon til grunn, fordi Garborg i et brev 

uttrykker at Grieg fanget opp det underjordiske i diktene: «Men noe av det mest trolsk betagende 

er Bekken».32 Findeisen viser også til en særegen strukturell enhet i alle sangene ved at forspillet 

 
28 Volden, Studier i Edvard Griegs Haugtussasanger, s. 115-116 
29 Ibid. s. 51 
30 Ibid. s. 55 
31 Findeisen, Peer: “Naturmystik als Kern der Einheit von Ton und Wort in Griegs Liederzyklus Haugtussa, op. 67 

Haugtussa” i Studia musicologica Norvegica (trykt utg.) Oslo: Universitetsforlaget, nr. 25, 1999, s. 124-143 
32 Se 2.2 for hele Garborgs sitat i brev til Hulda Garborg, sitert i Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 

290 
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til sangene presenterer tonematerialet til begynnelsen av melodistemmen. Alle sangene har også 

det til felles at de beveger seg oppover, på opptakt, gjerne på et kvartsprang.33  

Cheryl Christensen argumenterer i sin artikkel for at Grieg gjør bruk av ledemotiv som en 

musikalsk historiefortelling, med to motiver som går igjen i melodistemmen og som forteller 

historien om Veslemøy og hennes kjærlighet.34 Motivene består av 1) «Veslemøymotivet», en 

oppadgående treklang, enten i grunnstilling eller i 2. eller 3. posisjon, og 2) «Kjærlighetsmotivet»: 

en nedadgående liten sekund og en stor ters – det såkalte «Griegmotivet»,35 variert med stor sekund 

og liten ters. Begge temaene varieres rytmisk, snus og spiller i hverandre, og slik forteller historien 

om en kjærlighet som går fra lykke til besettelse, og fra sorg til resignasjon. Motivene blir deltagere 

i fortellingen som imiterer og forsterker dramaet i teksten.36 Christensens innfallsvinkel er original 

og skiller seg fra all annen litteratur jeg har lest om Haugtussa.  

I James Massengales artikkel om Haugtussa argumenterer han for at Griegs komposisjon 

endte opp uten de viktige naturmystiske dimensjonene i Garborgs dikt.37 Gregory Martyn kritiserer 

Massengale og hevder derimot at naturmystikk gjennomsyrer Griegs syklus.38 Denne diskusjonen 

skriver jeg mer om i 2.5.1.    

Våren 2019 fikk jeg også overvære forelesninger om Edvard Grieg ved Institutt for 

musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, med Asbjørn Ø. Eriksen som hovedforeleser. Her var 

også Haugtussa et tema. Jeg bruker litteratur av Eriksen om Griegs personstil i forbindelse med 

analysene. 

Generelle trekk ved litteraturen om Haugtussa er at forfatterne vektlegger Griegs 

komposisjonsprosess, og vier plass til de utelatte sangene, særlig ‘Ku-lok’. De er opptatt av Griegs 

bruk av harmonikk for å formidle stemning og handling, og at Haugtussa-sangene har en 

arkitektonisk oppbygging og indre logikk. Griegs tilknytning til landsmålet og rolle i det nasjonale 

 
33 Findeisen, «Naturmystik als Kern der Einheit», s. 130  
34 Christensen, Cheryl: «Melodic Motive and the Narrative Path in Edvard Grieg’s “Haugtussa”, Op 67». Indiana 

Theory Review, Vol. 23, vår / høst 2002, s. 1-21 
35 Ibid. s. 4 
36 Ibid. s. 21 
37 Massengale, James: «“Haugtussa:” From Garborg to Grieg». Scandinavian Studies, Vol 53, no 2, vår 1981, s. 

131-153. 
38 Martyn, Gregory: «Haugtussa and the Poetics of Enchantment» Artikkel til Griegkonferansen i Bergen 30.5.2015: 

http://griegsociety.com/gregory-martin-paper-2015/ 

 

http://griegsociety.com/gregory-martin-paper-2015/
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prosjektet vies ofte mye plass, og det er naturlig også for meg å sette Haugtussa inn i en historisk 

sammenheng, om enn så kort som mulig.  

2.4 Haugtussa i en kulturhistorisk sammenheng 

Grimley viser hvordan Griegs musikk ble en del av den norske nasjonalromantiske bevegelsen.39 

I likhet med andre europeiske land var den norske bevegelsen en progressiv protestbevegelse, men 

samtidig også nostalgisk og tilbakeskuende. I Norge handlet bevegelsen i stor grad om moderne 

idealer om en fri og sterk selvstendig norsk nasjon, framfor alt kulturelt og språklig.40 Grimley 

skriver at det norske nasjonalromantiske idégodset særlig spilte på det norske landskapet, gjennom 

representasjoner av landskap i maleri, poesi og musikk. Det svært populære Tablau vivant på 

Christiania teater fra 1849, utgjorde en symbiose av disse kunstartene, der tekster av Welhaven, 

Jørgen Moe, bilder av Tidemann og Gude og musikk av Ole Bull og Halfdan Kjerulf var med på 

å forme det romantiske synet på det norske landskapet gjennom to hovedmotiver: Seterliv og Det 

vestnorske bondebryllupet.41 

Griegs sangsyklus Haugtussa handler om seterjenta Veslemøy og det meste av handlingen 

er tilknyttet seterlivet. I sangene finnes ord og navn som «Gjætar-stova», «Skarebrôtet» og 

«Gjætle-bekken» som fungerer som minimalistiske sceneanvisninger til handlingen i syklusen. 

Navnene vekker effektivt assosiasjoner hos lytteren, siden de spiller på datidens forestillinger om 

det typisk vestnorske landskapet, da temaet seterliv allerede i 1895 for lengst var blitt en 

nasjonalromantisk klisjé. Men, som Martyn innvender, skaper Griegs tekstutvalg med stedsnavn 

«litterær dybde» fordi de lager et bakteppe av en mye større historie enn plottet med forelskelsen 

i Jon.42 Også musikalsk gjør Grieg bruk av en rekke trekk som minner om norsk folkemusikk, selv 

om han ikke bruker originalt folkemusikalsk materiale i den ferdige syklusen. Disse trekkene kan 

også sies å tilhøre Griegs personlige stil. Mer om dette i kapittel 4.  

 
39 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, s. 117 
40 Ibid. s. 117-124 
41 Ibid. s. 58-59 
42 Martyn, “Haugtussa and the Poetics of Enchantment”, s. 6 (min paginering) 
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2.4.1 Arne Garborg og landsmålet  

Arne Garborg (1851-1924) var en sterk stemme i offentligheten for norsk, nasjonal selvstendighet 

og kultur. Særlig ble bondekulturen opphøyet og fremelsket. Garborg kjempet for å få innført 

landsmål, altså nynorsk, som offisielt skriftspråk.43 Han var også en av landets viktigste forfattere 

og skrev romaner som tematiserte samfunnsmoral, økonomiske forhold og individuell og nasjonal 

identitet, og som hørte inn under den litterære stilperioden naturalisme. 44  Garborg mente at 

utviklingen av et felles norsk kulturspråk – nynorsk - var avgjørende for en felles nasjonal identitet, 

og argumenterte kraftig mot sine «motstrævere» og deres forsøk på å skape en norsk utgave av 

dansk.45 Grieg var selv i en periode en varm forkjemper for landsmål, selv om han også pleiet 

vennskap med Bjørnstjerne Bjørnson, en av Garborgs «motstrævere». Etter hvert skulle Griegs 

engasjement i målsaken kjølne da han mente at Garborg beveget seg i en isolasjonistisk retning.46 

Også spørsmål rundt kristen tro opptok Garborg hele livet, som nok bunnet i barndomserfaringer 

med pietistisk kristendom på Jæren og farens religiøse grublerier og selvmord. Både i romanen 

Fred (1892) og altså Haugtussa (1895) skildrer Garborg natur og bondesamfunnet på Jæren. Men 

der romanen Fred er naturalistisk og problematiserer pietisme og religiøst tungsinn, ønsket 

Garborg å gi et positivt bilde av bondelivet på Jæren med Haugtussa.47 Haugtussa fikk også en 

oppfølger med diktsyklusen I Helheim i 1901. Diktene som skildrer Veslemøys vandring i 

dødsriket Helheim ble ikke tonsatt av Grieg, og vil ikke bli videre omtalt her. 

 
43 Norsk biografisk leksikon s. v. «Arne Garborg» av Time, Sveinung (2010, 25.februar) 

https://nbl.snl.no/Arne_Garborg   
44 «Innen litteratur brukes naturalisme dels synonymt med «realisme», og dels for å betegne en videreføring av 

denne. Her betraktes diktningen som en form for vitenskap, og menneskene blir fremstilt som et produkt av arv og 

miljø. Virkeligheten skildres ofte nesten fotografisk, og det legges stor vekt på detaljgjengivelse. Naturalistene 

skildret gjerne ulykkelige og tragiske menneskeskjebner, sosial nød og urettferdighet, og deres mål var ofte å 

forandre og forbedre samfunnet.» Store norske leksikon s. v. «Naturalisme - litteratur». (2017. 17.oktober) 

https://snl.no/naturalisme_-_litteratur 
45 Garborg, Arne: Den ny-norske Sprog- og Nationalitetsbevægelse. Et Forsøg paa en omfattende Redegjørelse, 

formet som polemiske Sendebreve til Modstræverne 1877. Oslo: Noregs boklag, 1982 
46 Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 295 
47 Norsk biografisk leksikon s. v. «Arne Garborg» av Time, Sveinung (2010, 25.februar) 

https://nbl.snl.no/Arne_Garborg   

 

http://snl.no/realisme/litteratur
http://snl.no/vitenskap
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2.4.2 Handling og motiver i Garborgs diktsyklus 

Diktsyklusen Haugtussa er en feiring av landsmålets lyriske rikdom, men har også politisk brodd.48 

Den består av 71 dikt. Hovedpersonen er den unge jenta Gislaug på 17 år som kalles Veslemøy. 

Hun skal være basert på en ekte person som Garborg kjente på Jæren i sin barndom, men vel så 

mye på hans egne opplevelser og fantasi i møte med jærnaturen som barn.49 Diktsyklusen gir rike 

skildringer av det jærske landskapet, årstidene, og livet i bondesamfunnet. Gjennom diktene blir 

leseren kjent med Veslemøy og hennes liv, både slik det utspiller seg i det ytre, men også hennes 

sjelsliv. Ofte er det slik at vær- og naturkrefter samsvarer med Veslemøys helse og sinnstilstand. 

Gudleiv Bø skriver: «Fordi hun er som hun er, føles kontrasten mellom sommervinden og 

vinterstormen som om den skulle være livs- og dødskreftene i hennes eget indre.»50 Jeg vil i det 

følgende gi en kort oppsummering av handling og motiver i Garborgs «Haugtussa», da jeg mener 

diktsyklusen som helhet påvirker tolkninger av Griegs opus 67.  

Diktsyklusen starter med en prolog: ‘Til deg, du heid og bleike myr’, som kan leses som 

oppsummering av hele handlingen i «Haugtussa». Ifølge Bø speiler diktverkets konflikt mellom 

en åpen natur «heid og bleike myr med bukkeblad» og en skjult natur «du visne lyng um haug, der 

draumar sviv». Naturen påvirker dem som lever i den, samtidig som deres eget sinn påvirker 

hvordan de opplever naturen.51  Prologen skildrer i korthet kampen mellom det gode og det onde, 

der det gode går av med en knepen seirer i form av lerkesang og håp.  

Den første delen ‘Heime’ etablerer Veslemøys hjemmemiljø på bondelandet, med ei jente 

som fortsatt er i barnets verden der fantasi og virkelighet glir inn i hverandre. Vi introduseres for 

den levende fortellerkulturen med sagn om bergtaking, og omsorgsfellesskap med dyrene og 

fellesskap med de underjordiske: Veslemøy setter fram melk til tuftekallen, til gjengjeld vokter 

han fjøset. Diktet ‘Det syng’ varsler om at idyllen snart må brytes i det den underjordiske 

skikkelsen Haugkallen kommer om natten, som i en drøm og lokker henne. I det påfølgende 

 
48 Bø argumenterer for at kapitalismekritikk er et tema i Haugtussa. I diktet ‘Draken’ problematiseres både 

kapitalisme og pietistisk legmannsbevegelse, i det Heilag-Per Åse forsøker å ta gården fra moren til Veslemøy (s. 

75-76). Jon forlater også Veslemøy til fordel for «den rike megga i frå Ås» og Haugkallen og de underjordiske 

fristelser innebærer alltid rikdom (s. 111). Kongemakten får sannsynligvis unngjelde av «republikaneren og 

antiunionisten Garborg» i bolken ‘På Skarekula’, s. 124. Bø, Gudleiv: Veslemøys verden: Veiviser i «Haugtussa» 

Oslo: Aschehoug 2002 
49 Ibid. s. 8 - 12 
50 Ibid. s. 19 
51 Ibid. s. 12-13 
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‘Fyrivarsel’ advarer Veslemøys søster henne om at hun har en tung skjebne: «Å sjå deg, sjå deg 

fyri! Du hev så myrk ein veg.» 

‘Veslemøy synsk’ er tittel på den neste delen der Veslemøys angstfylte møte med 

gjenferdet av sin døde onkel blir starten på hennes kontakt med døde og underjordiske vesener: «-

Siden såg ho, i haug, på voll, både nisse og nøkk, både draug og troll og gasten med håri lange» 

Veslemøy velger å omfavne evnene sine og være sann mot seg selv, på tross av byrdene det 

medfører: «Å heller vil eg med augo sjå. Enn dauv og blind gjenom verdi gå og ikkje det sanne 

skilja», og hun blir dermed «Haugtussa» på folkemunne.  

 I diktet ‘Laget’ skildres en fest annen juledag. Ungdommene danser, mens Veslemøy 

iakttar dem og hver og en sitt «vardyvlet», et følge i form av et dyr som understreker den enkeltes 

personlighet, eller «moralske natur».52 Etter hvert tumler det inn tusser og troll og det utarter til en 

burlesk, kaotisk dans med underjordisk musikk. Haugkallen viser seg i en forførende skikkelse og 

i det Veslemøy skal til å kysse ham, ser hun at han har en rottemunn og hun roper «Å Jesus!». 

Garborg viser oss det gammelkristne Jæren der «hvit magi» som korsets tegn og å påkalle Jesu 

navn gir vern mot onde makter.53 Veslemøy finner et ben på kirkegården som hun tar med seg som 

beskyttelse. Hun hjemsøkes av den døde og blir svært syk, men friskner til ved prestens 

velsignelse. 

 I delen ‘Súmar i fjellet’ holder de underjordiske avstand. Her møter hun Jon, «den snilde 

guten», og forelsker seg i ham. Romansen når sitt høydepunkt i diktet ‘Møte’ der de tilbringer 

natten sammen. Diktet ‘Vond dag’ skildrer hvordan Jon ikke kom på søndag som avtalt. Isteden 

kommer det Veslemøy for øre at han har forlovet seg med den rike «megga ifrå Ås». Veslemøy 

ligger sønderknust ved bekken for å sørge og glemme i diktet ‘Ved Gjætle-bekken’. Huldra trer 

fram og tilbyr trøst og Haugkallens kjærlighet. Dette innleder bolken ‘På Skarekula’ der vi møter 

alle slags troll, fanden selv og ikke minst Haugkallen som gjenopptar sin kurtise fra diktet ‘Det 

syng’. I diktsyklusens nest siste del, ‘Den store strid’ skildres Veslemøys kamp mot vonde følelser, 

sinne og sorg over Jons svik. Hun avslår Haugkallen tilbud om glemsel og bestemmer seg for å 

huske sin kjærlighet, og blir med dette fri og et foredlet menneske. ‘Fri’ er også er tittelen på den 

 
52 Ibid. s. 47 
53 Ibid. s. 50 
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siste delen, der Veslemøy igjen besøkes av den døde søsteren som taler trøstens ord: «Statt upp, 

statt upp, du syster kjær! No er du løyst til betre ferd.»  

Bø skriver hvordan Veslemøy, akkurat som en karakter i et folkeeventyr må gjennom tre 

prøvelser, her i form av tre vintre med kriser der de underjordiske er involvert.54 Den første 

vinteren topper det seg med juleselskapet i ‘Laget’. Den andre vinteren sender gravrøveriet henne 

ut i åndelig krise og fysisk sykdom. I den tredje vinteren må hun bearbeide Jons svik i 

helvetesberetningen ‘På Skarekula’, der hun tilslutt velger å godta sin smerte og bli fri.  

Garborg bruker en rik palett av forskjellige versemål, der formen i seg selv blir en egen 

fortellerstemme i handlingen. Nystev i ‘Elsk’ forteller om ung kjærlighet, diktet ‘Gumlemål’ gir 

assosiasjoner til eddadikting. Der noen dikt er rent fortellende som ‘Møte’ er for eksempel 

‘Killingdans’ en lek med ord og lyder. I ‘Laget’ blir verselinjene blir kortere og kortere og skaper 

en følelse av økt tempo, og det er som om en kan kjenne hvordan dansen eskalerer. 

2.5 Tekstutvalg i Griegs Haugtussa  

Grieg har tonsatt åtte av de 71 diktene i opus 67, hvorav flere dikt er vesentlig kuttet. Her følger 

en oversikt over sangene og tekstutvalget til Griegs Haugtussa: 

1) ‘Det syng’. Her har Grieg kun tonsatt strofer fra diktets andre del. I første del av diktet, skildres 

natten og Veslemøy som sover. Hun vekkes av et "Måneblenk" og skimter skygger, «bukketråv» 

er å høre. Suset stiger til et tonebrus og "inn skjelv song så linn og så fus". I sangens som så synges 

bruker Grieg 1. 3 og 5. strofe. 

2) ‘Veslemøy’ gir en beskrivelse av Veslemøys karaktertrekk. Diktet er fra ‘Veslemøy synsk’. To 

verselinjer som gir kontekst til diktet er kuttet i Griegs sang.  

3) ‘Blåbær-li’ og de neste fem sangene er hentet fra bolken ‘Súmar i fjellet’. I dette diktet gis for 

første gang stemme til Veslemøy, der hun henrykkes av blåbær i fjellet, og fantaserer om å treffe 

på bjørnen, reven, ulven, og ikke minst «guten frå Skarebrôtet», altså Jon. Av diktets seks strofer 

bruker Grieg alle bortsett fra andre strofe. 

4) ‘Møte’ gir en beskrivelse av Veslemøys møte og romanse med Jon. Diktet har hele elleve strofer, 

men her beholder Grieg diktets to første strofer og den siste. 

 
54 Ibid. s. 19-21 
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5) ‘Elsk’ er Veslemøys intense beskrivelse av å være forelsket, og danner sammen med ‘Møte’ 

høydepunkt og midtpunkt i syklusen. I ‘Elsk’ benyttes 4 av 7 diktstrofer. 

6) ‘Killingdans’ viser Veslemøys glede over å få være med geitene i solskinnsdagen.  ‘Killingdans’ 

kommer etter ‘Elsk’, ikke før som hos Garborg, og er det eneste diktet som beholdes i sin helhet.  

7) ‘Vond dag’ skildrer Veslemøys smerte over at Jon ikke kom. Av diktets sju strofer bruker Grieg 

den første og den siste. 

8) ‘Ved Gjætle-bekken’. I den siste og åttende sangen synger Veslemøy sin klage til bekken som 

sildrer og gir trøst til et knust hjerte. Grieg bruker første del av ‘Ved Gjætle-bekken’, men avslutter 

etter «blunde, blunde…» og ender historien før Veslemøy dras inn sjelskampene i ‘På Skarekula’.  

Et overblikk av hvor sangene er hentet fra kan stilles opp slik:  

Diktbolk  Enkeltdikt brukt av Grieg 

Heime     - 1) ‘Det syng’     

Veslemøy synsk  -  2) ‘Veslemøy’   

Jol 

I Gjætlebakken 

I slåtten                          

Dømd   3) ‘I Blåbærli’ 

Dei vil ta henne 4) ‘Møte’ 

Det vårer  5) ‘Elsk’                                

Súmar i fjellet  6) ‘Killingdans’ 

På Skare-kula  7) ‘Vond dag’ 

Den store strid  8) ‘Ved Gjætle-bekken’ 

Fri                                 

                                 

Med tekstutvalget til opus 67 bryter Grieg historien av før Veslemøys tredje og siste prøvelse tar 

til. En kan få inntrykk av at hun tar livet sitt i den siste sangen, ved å drukne seg i bekken eller 

simpelthen dø av sorg. Heldigvis viser Garborgs diktsyklus at Veslemøy har det i seg å reise seg 

igjen. Det er interessant å vite for den som skal fortolke sangsyklusen.  

2.5.1 Griegs utvelgelse - forflatning eller fordypning? 

Fragmentene av påbegynte komposisjoner røper at det sannsynligvis var vanskelig for Grieg å 

manøvrere i det store tekstomfanget på 71 dikt. Etter den intense inspirasjon de første ukene, ble 

det vanskelig å komponere videre og samle trådene til et helhetlig verk. Massengale mener at 
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historien om tilblivelsen av Griegs Haugtussa er en historie om en hel rekke planer som gikk i 

vasken, like mye som det er en musikalsk suksess, og at annet enn i ‘Det syng’ er Veslemøys 

synskhet og kontakt med overnaturlige vesener og døde tonet ned, og nesten borte.55 Kun i sangen 

‘Veslemøy’ gis informasjon om at hun «ser inn i ein annan heim».  

Kristin Rygg argumenterer for at diktverkets iboende musikk, som Grieg uttrykte stor 

begeistring for, paradoksalt nok forstummes gjennom hans tonsetting.56 Ved å ta fokus vekk fra 

Veslemøys omgang med de underjordiske forandrer Grieg diktverkets mening, ifølge Rygg. Hun 

viser til Griegs bejubling av landsmålet og dets «ufødte musikk» i et brev til Arne Garborgs kone 

Hulda Garborg i 1898:  

jeg kunne ønske å leve noen slektledd senere, blott for å bære med og tale det norske mål, 

som jeg elsker med instinktets makt. Og i sin poesi især da, som det har funnet sitt uttrykk 

i verker som «Haugtussa». Hvilken fordypelse i språkets ånd og – hvilken verden av ufødt 

musikk!57 

I ordene «ufødt musikk» leser Rygg en dobbel musikalitet. Ikke bare har Garborgs diktning i seg 

en iboende musikalitet, men musikk har en nøkkelrolle i handlingen og er underverdenens kanskje 

sterkeste virkemiddel for å nå inn til Veslemøy. Særlig ledsages den erotiske skikkelsen 

Haugkallen av musikk, som skildret i ‘Laget’: «Han giljar for Veslemøy til og frå, og tonar ikring 

honom strøymer». Griegs sitat i brevet kan gi grunn til å tro at de underjordiske og deres musikk 

appellerte til ham. Men Grieg gir kun plass til dette aspektet i den første sangen ‘Det syng’, resten 

av syklusen er viet Veslemøys seterliv og romansen med Jon der de underjordiske lar Veslemøy 

være i fred.58 Kanskje var denne «ufødte» og uhørte musikken det som var aller vanskeligst å 

komponere. I Garborgs verk vinner Veslemøy fred etter en åndelig kamp, men hos Grieg finner 

Veslemøy fred i forening med naturen i ‘Ved Gjætle-bekken’. Ifølge Rygg avmystifiseres 

Haugtussa hos Grieg: Musikken fra underverdenen er kun å høre i den første sangen, deretter 

 
55

«Not only was his work a sorry remnant for the dream of a cantata with orchestra and multiple voices; it even 

made little sense compared to the psychological dept and the monumental structure of the verse novel. From Grieg’s 

work we can gain no conception of Veslemøy’s visionary nature, except from the title of the cycle and the 

“Haugkall”s opening song, the implication is never realized.», Massengale, James ““Haugtussa:” From Garborg to 

Grieg”, s. 150 
56 Rygg, Kristin: “Mystification through Musicalization and Demystification through Music: The Case of 

Haugtussa” I Cultural Functions of Intermedial Exploration. Amsterdam: Rodopi, 2002, s. 87-101 
57 Edvard Grieg i brev til Hulda Garborg, 18.8.98, sitert i Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 293-4  
58 Rygg, «Mystification through Musicalization», s. 90 
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forstummes de. Var de bare en drøm? Rygg mener også at naturmystikken hos Garborg erstattes 

med naturidyll.59 Dette drøfter jeg i analysen av sangen, i 4.9.3.  

Som nevnt argumenterer Findeisen for at det nettopp er naturmystikk som binder syklusen 

sammen.60 Han tolker det ‘Det syng’ som en forførende forutanelse om at Veslemøy snart skal få 

oppleve sin første kjærlighet.61 På den måten viser sangen til en indre seksuell oppvåkning, snarere 

enn krefter som henvender seg til Veslemøy utenfra. Slik står sangen i en tydelig handling sammen 

med resten av syklusen. Uansett om en leser naturmystikken som forstummet, eller fortsatt 

klingende er den synske siden av Veslemøys karakter til stede i en så stor grad at utøveren bør 

reflektere rundt hva denne synskhet innebærer. Er det slik at Veslemøy egentlig ser disse 

vesenene? Er det en psykologisk strategi for å håndtere livet eller en psykose? 

Bø mener at Veslemøys syn er virkelige, men på et billedlig nivå: «Slik blir synene sanne 

i den forstand at de gir dekkende bilder for visse sider ved verkets budskap». 62  Sagn og 

folkloristiske vesener kan sies å si noe grunnleggende både om den enkeltes psyke og forholdet 

mellom mennesker. Åsfrid Svensen tar til orde for at Garborgs Haugtussa er i slekt med de 

tradisjonelle «bergtekningshistoriene», men med en lykkelig slutt.63 I likhet med i annen samtidig, 

fantastisk litteratur setter det fantastiske og uvirkelige opp et speil mot virkeligheten og belyser de 

sidene av livet vi ønsker å holde skjult: «ein trollspegel som forstørrar, forvrengjer og avslører; ho 

løyser opp alle klare skiljelinjer og faste haldepunkt. Hu syner oss uvisse som livsvilkår (…) Den 

andre verdi blir bare farlegare når ho blir ignorert».64 Det er særlig tydelig at dragningen mot 

Haugkallen er et speilbilde av forelskelsen til Jon i diktet ‘Elsk’, der Veslemøy er forelsket/bergtatt 

og «fangen sit som ein fugl i snåra».65 

Carl Henrik Grøndahl mener at Veslemøy bevarer seg «ren» fordi hun gjør seg passiv, og 

projiserer alle mørke og vanskelige følelser over på andre ved å la de manifesteres som 

underjordiske vesener, dyr osv. «Hun er offer» 66. Han mener Veslemøy først blir interessant som 

en dramatisk karakter når en forstår at hennes kamp egentlig foregår mot mørket i henne selv og 

 
59 Ibid. s. 97 
60 Findeisen, «Naturmystik als Kern der Einheit» jmf. artikkeltittelen.   
61 Ibid. s. 128 
62 Bø, Veslemøys verden, s. 94 
63 Svensen, Åsfrid: ««Alt dult i myrkre vankar». Haugtussa som fantastisk litteratur» i Norsk litterær årbok, Oslo: 

Samlaget, 1995, s. 76-87 
64 Ibid. s. 86-87 
65 Ibid. s. 81 
66 Grøndahl, Carl Henrik: «Når seksualiteten våkner». I tidsskriftet Dyade, Oslo, nr.4 2000 32. årgang, s. 3-17, s. 7 
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forvirringen og smerten ved å bli voksen. Men hos Garborg vinner hun ikke denne kampen ved å 

akseptere følelsene sine, men overvinner dem for å komme ut som «ren» på den andre siden. Med 

dette i tankene, mener jeg at det går an å tenke seg Veslemøy, som en mer handlende karakter hos 

Grieg, ved at dikt der hun er aktiv trekkes fram. Grieg bruker tekster der hun deltar i livet, gleder 

seg over dyrene og naturen, som i ‘Killingdans’, og uredd forelsker seg og elsker med Jon i ‘Møte’. 

Tekstutvalget i sangene forenkler spørsmålet om de underjordiske er virkelige eller ikke. Men så 

er det slik at tekstene kun utgjør en del av Griegs komposisjon, musikken forteller også historien 

om Veslemøy. Det er et paradoks at en kan argumentere for at Griegs tekstutvalg fjerner 

sjatteringer i karakteren og i handlingen, men i det en hører eller utøver musikken kan det oppleves 

som om musikken tilfører flere lag med mening som gjør fortellingen om Veslemøy rikere. Jeg 

slutter meg til Foster, som skriver «Certainly no-one who has ever performed the cycle could agree 

with James Massengale’s singular claim that Haugtussa is ‘a sorry remnant of a cantata.’».67  

Til slutt vil jeg trekke fram Edward T. Cone som i sin bok The Composer’s Voice hevder 

at det finnes bare tolkninger (readings) av et dikt. Diktet i seg selv finnes ikke. En romanse eller 

lied er et uttrykk for komponistens tolkning: «The poem can no longer be heard as independent, 

for it is modified by a vocal line requiring in its own turn further completion by an accompaniment 

that prepares it, explains it, and places it in a larger context».68 Cone mener at komposisjonen gjør 

at det ikke lenger er dikterens stemme som kommer til orde, men komponistens stemme.69 Et nytt 

verk oppstår, og i det nye verket utgjør diktet kun én del. Griegs Haugtussa blir ut ifra denne 

logikken et annet verk enn Garborgs. 

2.6 Materialet som ble utelatt 

Som alt nevnt komponerte Grieg en god del materiale som ikke ble inkludert i opus 67. Massengale 

viser til i alt 26 forskjellige tonsettinger, noen av de samme diktene.70 Noen av disse er på kun få 

takter, og noen er sangene som inngår i opus 67, eller som av uviss grunn ikke fikk plass i opuset. 

I et brev til Iver Holter 10. september 1895 skrev Grieg at han jobbet med Haugtussa som skulle 

 
67 Foster, The Songs of Edvard Grieg, s. 203 
68 Cone, Edward T.: The Composer’s Voice. Berkeley: University of California Press, 1974, s. 21 
69 Ibid. s. 19 
70 Massengale, ««Haugtussa» – from Garborg to Grieg», s. 136 
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bli et verk for sang og orkester.71 Grieg orkestrerte noen takter, og skrev et korarrangement av 

sangen ‘Sporven’. Han hadde tydeligvis planer om flere solister da én av sangene, ‘Dømd’ har 

melodistemmen i F-nøkkel, og er komponert for bass. I 1991 ble seks utelatte sanger trykket i C. 

F. Peters utgave Grieg sämtliche Lieder, Band II:72  

‘Sporven’ – EG 152 d 

‘I Slåtten’ EG 152 f 

‘Veslemøy undrast’ EG 152 g 

‘Dømd’ EG 152 h (for bass) 

‘Veslemøy lengtar’ EG 152 j 

‘Ku-Lok’ EG 152 l 

‘Dømd’ skiller seg ut i stemning og innhold. Det gis stemme til et gjenferd som i et langsomt, 

deklamatorisk preg klager over å være dømt til en fredløshet. ‘Dømd’ har en ABA-form, mens 

øvrige sangene er strofiske med relativt enkle akkompagnement og forspill. I disse 

komposisjonene er det skildring av natur (‘Sporven’) og slåttonna (‘I Slåtten’), og skjemtedikt om 

å måtte gifte seg (‘Veslemøy undrast’). Sangene ‘Veslemøy lengtar’ og ‘Ku-lok’, har dikt fra delen 

‘Súmar i fjellet’, men her nevnes ikke kjærlighetsforholdet til Jon. Uten disse sangene om 

naturskildring og hverdagsliv har Grieg laget en strammere dramaturgi rundt kjærlighetshistorien 

i syklusen. ‘Ku-lok’ skiller seg også ut, både med sin nakne enkelhet, og fordi den er blitt en del 

av romanserepertoaret. Sangen i fiss-moll er skrevet ut som en spørsmål- og-svar-sekvens, der 

melodistemmen er helt uakkompagnert, og der hver sangfrase etterfølges av et enstemmig ekko i 

klaveret. Forhøyet fjerdetrinn og veksling mellom dur og moll er med på å forsterke et 

folkemusikalsk uttrykk. Mot slutten, i t. 42-45 kommer et selvstendig klaveretterspill med en 

melodi som Grieg hørte bli spilt på bukkehorn i en fjelltur på Skagastøl i 1887.73 Måten Grieg 

runder av klaverstemmen helt til sist i ‘Ku-lok’ i t. 46-49 er svært lik innledningen til ‘Møte’ og 

har dennes forsonende durstemte melodisnutt som skiller seg helt fra det foregående, og som ender 

i Fiss-dur. Et solglimt kommer etter den mollstemte sangen. Avslutningen likner også den i de 

siste taktene av ‘Det syng’ og ‘Blåbær-li’. Det er som om Grieg tar brodden av alvoret, som for å 

minne oss om at vi kun har skuet inn i en annen verden, vi befinner oss ikke i den. ‘Ku-lok’ gir 

 
71 Ibid. s. 148 
72 «Sanger fra “Haugtussa” som ikke er med i opus 67», i Grieg, Sämtliche Lieder Band II Nr. 8515a s. 245-262  
73 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, s. 132 
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sterke assosiasjoner til å befinne seg alene i et stort og åpent landskap, i form av liggende akkorder, 

og av ekko av melodistemmen i klaveret, som er virkemidler Grieg bruker en rekke steder i opus 

67.  

Det er interessant å fordype seg i de utelatte sangene, for de har unektelig kvaliteter, og er 

spilt inn av flere musikere. Det er også takknemlig for alle som lar seg begeistre av opus 67 at 

Grieg har enda mer Haugtussa å by på. De utelatte sangene har altså kommet på repertoaret senere, 

og økende kjennskap til dem gjør at de blir en del av det bildet som dannes av Haugtussa.  

2.7 De ulike stemmene i Haugtussa  

Cone hevder at all musikk er ytringer, og at ytringene skjer på basis av en gestalting 

(impersonation) som musikkutøveren gjør.74 Utøveren blir talsperson for disse ytringene, og har 

ansvar for å gjøre gestaltningen tydelig for lytterne. Særlig vokalmusikk viser dette tydelig. Med 

utgangspunkt i romanser (art song) drøfter Cone hvilke gestalter, hvilke persona75 som kommer 

til uttrykk.76 Cone mener at den vokale persona, sangstemmen, og den instrumental persona, 

klaverstemmen, til sammen utgjør en komplett musikalsk persona. Denne komplette musikalske 

personaen er igjen et medium (vehicle) for komponistens persona. Cone understreker at enhver 

komposisjon vil uttrykke komponistens persona på en unik måte.77 Stemmen som kommer til 

uttrykk i sang er altså den vokale persona, som han igjen kaller protagonisten. 78  Sangerens 

oppgave er først og fremst å finne ut hvem protagonisten er - å spørre seg «who am I?».79  

Hvem er så protagonisten i Haugtussa? Umiddelbart går det an å tenke at det er 

«Haugtussa», altså Veslemøy. I tråd med Garborgs diktsyklus er det også slik at synsvinkelen 

skifter underveis; det synges/fortelles like mye om Veslemøy, som av Veslemøy selv. Da er det i 

hovedsak to stemmer, to vokale personaer, som kommer til orde. Det ene er en fortellerstemme 

som beskriver Veslemøy og hennes opplevelser i ‘Veslemøy’, ‘Møte’ og ‘Vond dag’. Mens 

Veslemøys stemme kommer til uttrykk i sangene ‘Blåbær-li’, ‘Elsk’ og ‘Ved Gjætle-bekken’, og 

sannsynligvis også i ‘Killingdans’, selv om den er uten opplagte jeg-utsagn. Syklusens første sang, 

 
74 Cone, The Composer’s Voice, s. 5 
75 Caprona, Yann C. de, s.v. «Person». Ordet persona er latin og betyr «teatermaske», Norsk etymologisk ordbok: 

tematisk ordnet, Oslo: Kagge 2013, s. 950 
76 Cone, The Composer’s Voice. kap. 1: «Some thoughts on “Erlkönig”», s. 1-19 
77 Ibid. s. 18 
78 Ibid. s. 21 
79 Ibid. s. 23 
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‘Det syng’ skiller seg ut. I Garborgs dikt er det sannsynligvis Haugkallen som kommer og lokker 

på Veslemøy om natten. Men hvordan skal Griegs komposisjon fortolkes? Sangen kan forstås som 

en prolog holdt av den nevnte fortellerstemmen. Grimleys mener at ‘Det syng’ utgjør en slags 

erstatning for diktsyklusens prolog (‘Til deg, du heid og bleike myr’), og skriver at den er «a 

threshold into an enchanted mountain nature realm, and a gateway to an inner psychological state 

of heightened sensory awareness».80 Det gir også mening at det er Haugkallen som holder denne 

prologen, selv om han ikke viser seg igjen i sangsyklusen. Han forteller oss at det skal handle om 

den første lidenskapelige kjærligheten: «aldri så kan du det gløyma». Hvem glemmer vel sin første 

forelskelse? Haugkallen lanserer også andre temaer, som konflikt mellom ønsket om å huske og 

glemme, og behov for drøm og flukt, som blir viktige i ‘Ved Gjætle-bekken’. Det går an å forstå 

det slik at Veslemøy tilslutt mottar Haugkallens invitasjon om glemsel, selv om den blir mer 

ambivalent og så avgjort mindre søt enn den det lokkes med her. Haugkallens gestalt gir 

interessante uttrykksmuligheter for utøverne.  

Men den vokale persona er bare en del av helheten, den instrumentale persona, 

klaverstemmen er også med å fortelle historien og komplettere bildet. Som Helge Birkeland skriver 

i boken Å tolke lieder: «En nøkkel til å trenge inn i komponistens oppfattelse er 

akkompagnementet».81 Klaverstemmen kan anta flere roller. I de innledende taktene i ‘Det syng’, 

kan klaverstemmen tolkes som en slags tryllestav, «måneblenk», en sølvrokk eller et sceneteppe 

som dras til side.  Klaverstemmen viser også til «det» som «syng», altså de underjordiskes musikk. 

Klaveret kan ha akkompagnementsfigurer med en lydhermende funksjon, en harpe i ‘Det syng’, 

killinger i ‘Killingdans’ og bekken i ‘Ved Gjætle-bekken’. Cone viser hvordan akkompagnementet 

indirekte forteller oss om protagonistens underbevissthet.82 Det ledsager og forsterker den vokale 

protagonistens uttrykk, men det kan også fortelle oss om miljøet rundt, og om karakterens psykiske 

og fysiske tilstand.83 Når akkompagnementet skal gi lyd til en ytre fysisk ramme, kan det vise 

hvordan de ytre omstendighetene virker underbevisst på protagonisten. I ‘Ved Gjætle-bekken’ 

snakker Veslemøy til bekken og besjeler den, og det er som om bekken selv får liv gjennom henne, 

den får en stemme.  

 
80 Grimley, Grieg. Music, Landscape and Norwegian Identity, s. 128 
81 Birkeland, Helge: Å tolke lieder: Om interpretasjon av solosanger med gjennomgåelse av 30 tyske lieder, Oslo: 

Universitetsforlaget, 1991, s. 29 
82 Cone, The Composer’s Voice, s. 35-36 
83 Ibid. 
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Orkestersangen Den Bergtekne, op. 32 har flere paralleller til Haugtussa, særlig i tematikken om 

de underjordiske og bergtaking. Grimley mener det er vanskelig å sortere ut hvem som snakker i 

sangen. Er det den bergtekne mannen, er det komponisten, eller er det «a more collective identity 

history, nature or tradition»?84 De samme spørsmålene kan stilles om klaverstemmen i ‘Ved 

Gjætle-bekken’. Gir klaveret stemme til selve naturen som tilbyr Veslemøy forsoning og 

avslutning? Eller gir klaveret stemme til «vår» kollektive bevissthet om naturens helbredende 

krefter?  

Cones bok kan være til hjelp både for utøveren og lytteren til å sortere ut hvilke gestalter 

som kommer til uttrykk i romanser som Haugtussa. Men hans idé om komponistens persona – som 

bærer av komponisten stemme, og som klinger gjennom musikken, er kanskje litt mindre 

håndgripelig. Cone bruker dogmet om den kristne treenighet som et bilde på en sang (men altså: 

«without pursuing the analogy to far» 85). Sangen er en ytring fra den komplette musikalske 

persona, altså Faderen. Den vokale persona er Sønnen – altså det inkarnerte Ordet – og den 

instrumentale persona er Ånden, som taler «direkte» uten omveien om Ordet.86 Denne vinklingen 

vekker gjenklang hos meg og muligens flere av forfatterne nevnt i kap. 2.3, som opplever at Grieg 

«ytrer seg» i sangene med sitt særegne tonespråk. Et tonespråk som er gjenkjennbart for den som 

kjenner hans øvrige musikk, men som likevel uttrykker en helt egen «stemme» eller persona i 

akkurat disse sangene, som er så delikat knyttet sammen til et helhetlig verk.87 Likevel byr bildet 

av komponistens persona som «Faderen» på noen problemer:  

For det første kan det være vanskelig å ta på seg oppgaven å artikulere komponistens 

«stemme», fordi det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan komponisten forestilte seg musikken i 

sitt hode. Med Haugtussa er kun notene tilgjengelige, lydopptak der Grieg er med og spiller 

sangene finnes ikke, og som jeg drøfter etter hvert, kan ikke noter gjengi hele det musikalske bildet, 

men må fortolkes av utøverne.88 Hvis komponisten er «Faderen» vil utøverne alltid komme til kort, 

fordi de mangler tilgang til hele den «hellige kilden» som er komponistens tanker. Den egentlige 

Haugtussa blir da heller et uoppnåelig ideal, som utøvere kun kan gjøre uperfekte versjoner av.  

 
84 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, s. 85 
85 Cone, The Composer’s Voice, s. 18 
86 Ibid. 
87 Mer om hvordan verket er knyttet sammen skriver jeg om i. 4.1 «Oppbygning og trekk som gir syklisk enhet til 

Haugtussa» 
88 Se 3.1 «Grunnlagsproblemer i musikkanalyse» og 3.5.1 «Performative prosjekter: Chasing the Butterfly og «Jeg 

elsker deg»» 
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For det andre er det faktisk slik at en stemme, rent fysisk, skjer i en kropp. Teaterforsker Erika 

Fischer-Lichte tar til orde for at en dramatisk karakter først er i det den blir spilt.  En karakter 

finnes ikke utover menneskekroppene som spiller den.89 Akkurat som en karakter i et skuespill må 

bli spilt for å eksistere, trenger Haugtussa menneskekropper for å bli til klingende musikk. Når 

Haugtussa skjer her og nå er det ikke abstrakte stemmer som kommer til orde, men fysiske kropper. 

I dette prosjektet vil det i tilfelle være ni stemmer/kropper som kommer til orde, de tre sangerne 

og de tre pianistene på innspillingene, de to pianistene som jeg har jobbet med og min stemme.   

Jeg lot Cone få siste ordet i drøftingen av Grieg tekstutvelgelse til Haugtussa; han 

argumenterte for at et dikt i seg selv ikke finnes, det finnes bare tolkninger av det.90 Hvorfor ikke 

bruke dette (lite hellige) synet på komponistens musikk? For tilsvarende burde det jo da gå an å 

hevde at sangene i seg selv ikke finnes, det finnes bare utøveres fortolkning av dem. Hvorvidt 

Griegs «stemme» er noe som klinger med får da være opp til lytternes egen fantasi, skaperevne og 

fortrolighet med Griegs musikk. Om dette resonnementet «holder vann» vil jeg drøfte nærmere i 

avsnitt 3.1 om verkbegrepet. 

2.8 Innspillinger av Haugtussa 

I arbeidet med Haugtussa har jeg lett etter og lyttet til flere innspillinger, noe som gjorde meg 

nysgjerrig på hvor mange hele innspillinger av syklusen det faktisk finnes. Jeg har funnet 31 

innspillinger. Oversikten er å finne i vedlegg 1. Nesten halvparten er fra de siste 20 årene, noe som 

viser både at tilgjengelig teknologi og digital distribusjon på Spotify og liknende gjør at flere 

stemmer og mindre plateselskaper kommer til, men også at eldre innspillinger som ikke er 

digitalisert kanskje går i glemmeboken. Listen er nok derfor mangelfull, men forteller likevel mye 

interessant: Ingen synger oversettelser, alle innspillingene er på nynorsk. De fleste sangerne er 

norske og mange er nordiske, så selv med utenlandske sangere på listen, er det tydelig at Haugtussa 

befinner i seg ytterkanten av det internasjonale repertoaret. Norske, internasjonale operasangere 

som Flagstad og Kringlebotn har spilt inn verket, men likevel er det kun ett utenlandsk 

«stjernenavn» på listen, svenske Anne Sofie von Otter. At alle innspillingene er sunget av kvinner, 

sier sitt om hvor kjønnsdelt romanserepertoaret har vært og fortsatt er. Oversikten forteller også at 

 
89 Fischer-Lichte, Erika: The Transformative Power of Performance. London: Routledge, 2008 Engelsk oversettelse 

ved Jain, S. I., forord av Carlson, M. (Originalutgave: Ästhetik de Performativen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 

Verlag, 2004) 
90 Se 2.5.1 
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nye generasjoner av sangere trekkes mot verket; åtte innspillinger er fra 2010-tallet. Haugtussa er 

definitivt en levende del av repertoaret. Jeg har valgt å konsentrere meg om tre av innspillingene 

til nærmere analyse. Disse mottok alle strålende kritikker og var viktige da de kom, siden de på 

hver sin måte belyste Haugtussa på en ny måte. Samtidig mener jeg at alle tre bærer preg av å 

forholde seg til tidligere innspillinger. 

Sopran Ellen Westberg Andersen (f. 1954) og Jens Harald Bratlies (f. 1948) innspilling på 

Simax91  fra 1980 ble gjort da Andersen bare var 25 år gammel og stod på terskelen til en 

operakarriere i Tyskland og Norge.92 Bratlie var allerede midt i en travel karriere i inn- og utland 

som professor i klaver ved Norges musikkhøgskole.93 I 1980 eksisterte det, etter hva jeg kan finne, 

kun en håndfull forskjellige LP- innspillinger av Haugtussa, hvorav tre med Kirsten Flagstad. 

Mens Flagstad står tett opp til mikrofonen og stemmen danner tydelig forgrunn, er Andersen og 

Bratlies innspilling tatt opp i Universitetets aula, og preget av stedets spesielle akustikk. 

Innspillingen danner motsats til Flagstads tette studiopreg, og gir inntrykk av en levende 

framførelse. Akustikken gjør at klangen fra klaver og stemme blandes og danner et jevnbyrdig 

partnerskap. Andersens unge stemme virker også lett og frisk, sammenlignet med Flagstads 

dramatiske operastemme.  

Anne Sofie von Otter (f. 1955) og Bengt Forsbergs (f. 1952) innspilling på Deutsche 

Gramophone94 i 1993 ble en internasjonal suksess og kåret til årets plate i Gramophone Magazin.95 

Innspillingen har mindre romklang enn den forrige og bringer lytteren tettere på utøverne. 

Framførelsens levende uttrykksfullhet ble trukket fram og berømmet av anmeldere.96 Von Otter 

var i toppsjiktet blant verdens operastjerner. I et intervju gjort da utgivelsen kom i 1993 røper 

produsenten Pål Christian Moe at det krevde overtalelse til for å få von Otter til å gjøre 

 
91 Ellen Westberg Andersen - sopran og Jens Harald Bratlie: Songs by Henrik Ibsen, op. 25, Songs by Vilhelm Krag, 

op. 60. Haugtussa, op. 67, 1980 Simax, LP. Jeg benytter meg av en gjenutgivelse på CD, Simax 1993 
92 Hurum, Maud: «Maud Hurums operasangeroversikt», s.v. «Ellen Westberg Andersen» 29.9.03. oppdatert 18.6.10 

https://www.hf.uio.no/imv/forskning/prosjekter/norgesmusikk/musikkhistarkiv/hurum/andersen_ew.html  
93 Informasjon i cd-heftet, Andersen og Bratlie, Simax 1993 
94Anne Sofie von Otter - mezzo-sopran og Bengt Forsberg: Grieg: Songs Lieder, 1993, Deutsche Grammophon, CD 
95 En suksess som overrasket artisten Von Otter selv. I et intervju gjort av Keilhau, Lars, «Klassisk diva uten 

nykker» i Aftenposten 22.9.1994 står det: «I 1990 ble von Otter kåret til "Recording artist of the year", og i fjor fikk 

hun prisen for årets plate (Grieg) av bladet Gramophone. Nå kommer det omtrent en ny plate med henne hver uke, 

denne måneden en med Kurt Weill-sanger. - Men det er faktisk Grieg-platen jeg har hatt mest suksess med, og det 

overrasker meg. Visst er det fine sanger, men at den skulle slå an på den måten?» 
96 Et eksempel på resepsjonen av innspillingen, se artikkel av Andersson, Magnus «Gav Grieg nytt liv» i 

Klassekampen, 30.5.2003, https://www.klassekampen.no/25496/article/item/null/ga-grieg-nytt-liv 

 

https://www.hf.uio.no/imv/forskning/prosjekter/norgesmusikk/musikkhistarkiv/hurum/andersen_ew.html
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innspillingen: «Vi snakker om en flott sangsyklus som ingen internasjonal artist har sunget siden 

Kirsten Flagstad, det er Griegår, du er den eneste som kan gjøre det, etc. Da Von Otter kom så 

langt at hun fikk hørt sangene, blant dem syklusen "Haugtussa", tente hun. "Han som sitter og 

maser om Grieg" fikk viljen sin».97 I et intervju i forbindelse med at von Otter var festspillmusiker 

i 2003 og sang Haugtussa på Troldhaugen forteller hun at «Gjennom årene har jeg sunget veldig 

mye Grieg. «Haugtussa» er en lang syklus og ganske anstrengende, men etter å ha hentet den frem 

igjen og jobbet med den, syns jeg den går fint».98 Hun forteller også om et tett samarbeid med 

pianist Bengt Forsberg i 23 år. I CD-heftet finnes oversettelser av sangene til tysk, fransk og 

engelsk, som understreker utgivelsens internasjonale profil. 

Innspillingen med Marianne Beate Kielland (f. 1975) og Nils Anders Mortensen (f.1971) på 

Lawo99 fra 2014 har et klart mer nedstrippet preg, Kanskje som en motreaksjon mot von Otter og 

andre operasangeres tilnærming til Haugtussa? I et intervju i forbindelse med Haugtussa-konsert 

på Festspillene i Bergen i 2011 forteller Kielland at hun ønsket å fremheve de folkemusikalske 

trekkene i Haugtussa, ved å frigjøre seg fra klassiske sangideal og vektlegge det tekstlige og 

rytmiske og «slik tykkjer eg at eg har fått fram en litt annan Haugtussa».100 Dette er også trekk ved 

innspillingen fra 2014. Kielland sier i et annet intervju at hun har lagt vekk opera, er konsertsanger 

og har som ideal å synge slik som de gjorde på tidlig 1900-tall: «Det handler om å bruke stemmen 

riktig i de ulike registrene og ikke dra med massen i bunnen opp. Jeg tror litt på å komme tilbake 

til tidlig 1900-tall, det bærer som ei kule!»101 En anmelder skriver at han husker «von Otters 

innspilling som veldig god, men etter gjenhør i forbindelse med Kiellands plate, slår det meg hvor 

overdramatisert den er. Hvordan denne vevre skikkelsen drukner i operatisk rabalder. Hos Kielland 

framstår Veslemøy fri fra operaens gevanter»102 I CD-heftet har Kielland selv skrevet en tekst med 

refleksjoner fra arbeidet med sangene. Hun skriver at selv om sangene er mye gjort og spilt, tåler 

musikken det; det er stadig noe nytt å oppdage ved den. De har forsøkt å følge Griegs anvisninger 

 
97 Keilhau, Lars «Operafantomene» Aftenposten. 20.11.1993 
98 Landro, Jan H. «Festspillstemmen» i Bergens Tidene, 21.5.2003 
99 Marianne Beate Kielland - mezzo-sopran og Nils Anders Mortensen: Grieg: Garborg/ Vinje /Ibsen, 2014, Lawo, 

CD 
100 Habbestad, Ida, «Verdensorientert og lokal» på nettstedet Ballade, 26.5.2011, 

http://www.ballade.no/sak/verdsorientert-og-lokal/ 
101 Odland, Anne Myklebust «Portrettet: Utenfor allfarvei i Musikkultur, 1.9.2014, 

https://musikkultur.no/musikkfolk/portrettet-utenfor-allfarvei-6.54.145078.5779796274 
102 Baumann, Egil, «Grieg utenfor sesongen» i Klassekampen, 16.6.2014 
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for dynamikk og tempo så nøye de kan, fordi «Tradisjonen har lokket mange til å gjøre tolkninger 

som går langt utover Griegs anvisninger, spesielt i Haugtussa»103. Hvilke tolkninger det er snakk 

om nevnes ikke. Min innvending til dette er at ikke all musikalsk intensjon kan fanges av notene. 

Dette vil jeg diskutere mer i kap. 3 og 4. 

2.9 Haugtussas status i dag 

I det følgende vil jeg forsøke å sette ord på hvilken status Griegs Haugtussa har i dag. Det kan bli 

noe oppramsende, men jeg syns det er viktig å få med at sangsyklusen er en del av det levende 

kulturlivet i Norge. Som vi nettopp har sett kommer det jevnlig ut nye innspillinger med sangene, 

der alle er sunget av kvinner. Til sammenlikning er sangsykluser for menn som Winterreise og Die 

Schöne Müllerin av Schubert for lengst på repertoaret hos kvinnelige sangere. 104  I NRK-

produksjonen «Grieg minutt for minutt» i 2018,105 var det den mannlige mezzosopranen Adrian 

Angelico og pianist Ingrid Andsnes som framførte dette opuset, riktignok med en kvinnelig 

stemme.106 Grieg var selv ikke fremmed for at sangene kunne synges av en mann. I et brev til 

sangeren Thorvald Lammers (1841-1922) skrev Grieg: «Måtte nogle av sangene ligge for din 

gjæve Røst».107 Men å høre Haugtussa med en mannlig utøver er sjelden, annet enn Angelico har 

jeg kun funnet baryton Njål Sparboe med Haugtussa på repertoaret.108 Han framførte syklusen 

sammen med pianist Einar Steen-Nøkleberg på Troldhaugen i 2007. I et intervju ble han spurt om 

problemstillingen ved å synge kvinnerepertoar og svarte: «Det man synger om er en menneskelig 

opplevelse. Kanskje kan det tolkes ulikt, avhengig av om man er mann eller kvinne – men 

opplevelsen i seg selv er universell.»109  

 
103 Kielland, Marianne Beate: Tekst i tekstheftet til CD’en GRIEG GARBORG / VINJE / IBSEN utgitt på Lawo i 

2014 
104 For eksempel har mezzo-sopran Birgitte Fassbender har spilt inn begge disse syklusene. Christa Ludwig og Lotte 

Lehman gjorde også fulle innspillinger av Winterreise. 
105 Opptaket ligger på NRKs nettsider (lest 20.9.19): https://tv.nrk.no/serie/grieg-minutt-for-minutt 
106 Angelico har gjennomgått et kjønnsskifte fra kvinne til mann. Se artikkel av Nygaard, Arfinn og Lorentsen, Hilde 

M.: Angelica ble til Adrian – sjelen min har alltid vært gutt. på NRK.no https://www.nrk.no/nordland/adrian-skiftet-

kjonn_-_-sjelen-min-har-alltid-vaert-gutt-1.13433845  
107 Edvard Grieg i brev til Thorvald Lammers 10.3.98, sitert i Volden, Studier i Edvard Griegs Haugtussasanger, 

s.31 
108 Sparboe, Njål: Sparboes repertoar. Lest 20.9.19: http://sparbo.no/repertoar/index.html 
109 Habbestad, Ida, Griegs samla songar, lest 20.9.19:  

http://www.grieg07.no/%5Epage=52&show=227&PHPSESSID=f48d69856df66c2f0891ccb38bea294e/default.htm.

htm 
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Å høre Haugtussa framført kan en forøvrig gjøre rett som det er. Alt mens jeg har skrevet denne 

oppgaven har jeg bitt merke i en rekke konserter: Mezzo-sopran Astrid Nordstad og pianist 

Christian Grøvlen framførte syklusen under festspillene i Bergen i 2019. I 2018 framførte sopran 

Eir Inderhaug og Thormod Rønning Kvam den på HL-senteret i Oslo. Pia Borglys forstilling Det 

vakre i Haugtussa, ble framført en rekke steder i østlandsområdet i 2018. Her var Griegs 

Haugtussasanger del av en forestilling med visuelle grep og diktlesning gjort av sopran Trude 

Helen Binderø og pianist Kristin Lunde, en forestilling som også inkluderte andre komponisters 

tonsetting. Sopran Ragnhild Groven og pianist Sebastian Wemmerløv var å høre med Griegs opus 

67 på Asker museum i 2017. 

Det må også nevnes at flere komponister enn Grieg har latt seg begeistre av diktverkets 

musiske kvaliteter. Catharinus Elling, Ståle Kleiberg, Lillian Gulowna Taubo og Olav Anton 

Thommesen har alle laget sangsykluser basert på Haugtussa-diktene. I november 2019 er det 

premiere på nye Haugtussa-sanger fra albumet «Der draumar sviv» av Jorunn Undheim og Bjørge 

Verbaan i Kulturkirken Jakob i Oslo. Pauline Hall, Arne Dørumsgaard og Svein Hundsnes har 

også skrevet musikk til Haugtussa-dikt; et søk i oria viser at det gjelder også Tone Bianca Dahl, 

Sverre Volle, Paul Lie, Emil Jessen, Holger Arden og Filip Sande. Et søk på «haugtussa» i NRKs 

TV-arkiv på nett bringer fram Edith Rogers ballett fra 1963 med musikk av Grieg og Finn Ludt og 

en musikkvideo med Griegs Haugtussasanger laget av Istan Kordan Kovacs med sopran Marianne 

Hirsti og pianist Rudolf Jansen fra 1989. Haugtussa lever også i populærmusikken: Ketil Bjørnstad 

komponerte ny musikk til diktene i albumet «Haugtussa» med Lynni Trekrem m.fl., i 1995. 

Samme år kom Herborg Kråkevik og Kenneth Sivertsen med albumet «Mi Haugtussa», også med 

originalmusikk. Valkyrien Allstars hadde en hit med «Å gjev du batt meg» basert på diktet ‘Elsk’ 

i 2007. Haugtussa har også inspirert billedkunst, Håkon Blekens litografier er ikoniske, - og til og 

med et skjørt! «Kjærlighetsskjørtet» ble lansert på Asker museum i 2017 med tekst fra ‘Elsk’.110 

 Norsk kulturliv kan tydeligvis ikke få nok av Haugtussa: I 2011 ble Haugtussa satt opp som 

teater med ny musikk av Alexander Manotskov på Rogaland teater. Skuespiller Ane Dahl Torp og 

trompetist Sjur Miljeteigs forstilling Arne Garborgs Haugtussa på Det norske teatret fra 2013 med 

scenemusikk av Miljeteig spilles fortsatt årlig for fulle saler (per september 2019). Ole Karsten 

 
110 «Kjærlighetsskjørtet», idé av Fredrikke Hegnar von Ubisch og oppskrift av Gunvor Hol: https://dms-cf-

01.dimu.org/file/0231yxY3ozb9 
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Sundliseters opera Haugtussa i Helheim ble oppført konsertant i Oslo konserthus under Oslo 

operafestival i 2015.  

Time kommune foreslår per januar 2019 å arrangere «Haugtussaveke» hvert fjerde år,111 

sentrert rundt friluftsspelet fra 2008: Haugtussa – ei vandring i Veslemøy sitt rike i Knudaheio med 

musikk av både Edvard Grieg og Bjørn Morten Christophersen. På Bryne i Time kommune ligger 

også det det interaktive museet Garborgsenteret som åpnet i 2012. På museets nettside kommer 

det fram at Haugtussa og forskjellige kulturuttrykk knyttet til diktverket er gjenganger i 

programmet.112  

Etter denne gjennomgangen som viser at Haugtussa fortsatt er aktuell i dag, vil jeg igjen 

konsentrere meg utelukkende om Griegs komposisjon.  

3. Metode og teori: å tolke og fortolke Haugtussa 

I dette kapittelet drøfter jeg grunnlagsproblemer i musikkanalyse. Her kommer jeg også inn på om 

analyser fra et «skrivebordsperspektiv» kan fortelle oss om hvordan musikken egentlig oppleves i 

tid hos lytteren og hos utøveren. Jeg drøfter også hvilke oppgaver en sanger har, for å kunne gjøre 

en best mulig fortolkning av verket, og hvordan hermeneutiske prinsipper er til hjelp for å møte 

og forstå verket. Det performative skiftet i musikkvitenskapen har bragt oppmerksomhet til det 

som skjer i det musikken utøves og forløper i tid, og på den måten utfordret det tradisjonelle 

verkbegrepet. Jeg trekker også fram begreper fra performativ teori og estetikk, som jeg vil bruke i 

analysene i kapittel 4. 

3.1 Grunnlagsproblemer i musikkanalyse - om verkbegrepet og begrepsparet 

drastisk og gnostisk 

I analyse av Haugtussa støter jeg umiddelbart på et grunnlagsproblem: hva er det som skal 

analyseres? I dette tilfelle kan svaret synes opplagt: Griegs Haugtussa, opus 67 med tekst av 

Garborg. Det neste spørsmålet blir da: Hva er Haugtussa, opus 67? Er det en note på trykt papir 

som alle kan få fatt i, eller er Haugtussa egentlig Griegs håndskrevne manuskript trygt forvart ved 

Bergen offentlige bibliotek? Dette manuskriptet viser at Grieg komponerte sangene i et raskt 

 
111 Norheim, Snorre Standish, «Vil ha Haugtussa-veke» i Jærbladet, 19.01.2019 :  

https://www.jbl.no/haugtussa/time-kommune/haugtussaveka/vil-ha-haugtussa-veke/s/5-103-288526?access=granted 
112 Nettside for Garborgsenteret: https://www.jaermuseet.no/garborgsenteret/ 
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tempo, så da er kanskje Haugtussa i første rekke Griegs idé, født av en enorm inspirasjon? Eller 

er det slik at Haugtussa er noe som må skje, og egentlig kun er i det det blir lyttet til, spilt og 

sunget? Eller, til slutt, er Haugtussa en del av en kulturarv, som det eksisterer en felles bevissthet 

om?  

I artikkelen «Analysing Performance and Performing Analysis» (1999) problematiserer Nicholas 

Cook forholdet mellom musikkanalyse- og utøvelse.113 Cook kritiserer musikkforskere som legger 

partituranalyser til grunn for å vurdere om en framførelse er mest mulig «riktig». Det er ikke slik 

at forståelse av musikkens strukturelle oppbygging nødvendigvis gir musikalsk forståelse. Han 

ønsker å gå vekk fra synet på analyse som noe som kommer forut for framførelse, og ønsker heller 

å se på framførelser og analyser, og komponist og utøver som noe som går i dialog.114  

Erling E. Guldbrandsen (2006) mener på den annen side at det performative, altså 

musikkutøvelse, alltid har vært en del av musikkanalyse. Den klingende musikken er en del av 

verket,115 om ikke annet som for den analyserendes «indre øre». I en auditiv analyse av forskjellige 

innspilte versjoner av Mahlers 9. symfoni, poengterer han at Boulez’ 1972-versjon (i motsetning 

til 1995-versjonen) inneholder alt som står i notene; Boulez gjør en «litterær lesning». Likevel 

mangler innspillingen en stilistisk forståelse, og det gjør at musikalsk mening går tapt. 116 

Guldbrandsen skriver at «There can be no such thing as a direct performance of the written text».117 

Sammen med notene hører musikken til en stiltradisjon, en taus kunnskap som ikke uten videre 

kan leses av notene. Lytteren kan fornemme dirigentens intensjon og fortellerstemme i hvordan 

musikken utøves. Notebildet, uansett detaljnivå kan ikke gjengi tegn for alle disse aspektene i 

 
113 Cook, Nicholas: "Analyzing Performance and Performing Analysis”, i Rethinking Music Cook, Nicholas og 

Everist. Mark (red.) Oxford: Oxford University Press, 1999, s. 239-261 
114 Ibid. s. 245 
115 Guldbrandsen, Erling E.: "Modernist Composer and Mahler Conductor: Changing Conceptions of Performativity 

in Boulez" In: Studia Musicologica Norvegica 3. Redigert av Stan Hawkins. Oslo: Universitetsforlaget 2006, s 140-

168. s. 3 og s. 15. I utskriftversjon av artikkelen på Idunn.no er pagineringen s. 1-35. Det er den jeg refererer til her 

og senere. 
116 Guldbrandsen viser hvordan et parti i innspillingen mangler artikulasjon og agogikk som er med på å bygge opp 

musikkens spenning og selve den musikalske meningen i passasjen. Ibid. s. 16-21. Han hevder at Boulez plasserer 

seg på utsiden av Mahlertradisjonen, selv om han følger notene og gjør en “literal reading of the score […]The 

performance is solid, reliable, «objective», no-nonsense, an matter-of-fact in its attitude. Obviously, such a kind of 

interpretation has its clear advantages. Any subjective, expressive, personal or emotional additions to the written text 

may seem to be abolished.” Ibid. s. 17  
117 Ibid. s. 21 
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musikken. Å være innforstått med den klingende musikkens stil, timing, artikulasjon og agogikk, 

har alltid vært en forutsetning både for å forstå og utøve musikk.  

Også forskning på musikkognisjonsfeltet belyser notasjonens begrensninger. Rolf I. Godøy 

m.fl. har vist at konvensjonell notasjon har begrensede muligheter til å artikulere lyd, som 

klangfarge, klangtekstur, og ikke minst lydens form.118 Et anslag på klaver toner ut, mens på andre 

instrumenter kan tonen vokse eller skifte klangfarge, dette kan vanskelig noteres. Notebildet 

gjengir deler av bildet, og krever implisitt forståelse. Forskning på klassisk utøvertradisjon viser 

også hvordan notasjon kan komme til kort i å overlevere musikalsk tradisjon. Dette skriver jeg mer 

om i 3.5.1. 

I oppgaven har jeg allerede kalt Haugtussa for et verk en rekke ganger. Ideen om musikk 

som et verk springer ut ifra autonomiestetikken fra midten av 1800-tallet, der musikkverket, i 

hovedsak instrumentalmusikk, ble sett på som en organisk helhet, med en egen, indre logikk.119  

Leo Treitler hevder det er viktig at forskeren beholder verkbegrepet i møte med ny forskning i 

musikkvitenskap, og fortsatt ser på musikkverket som et estetisk, autonomt objekt. Får musikkens 

kontekst, som sosiale og politiske forhold, for stor plass risikerer den å sette verket i skyggen.120 

Treitler mener at både verket og forskeren er autonome, og at begge forandres i møtet med den 

andre. Hvis vi ser på verket som et sett av tegn som skal tydes, vil verket forsvinne som estetisk 

objekt når tegnene er ferdig tydet.121  

I artikkelen «Music as Performance» (2003) hevder derimot Cook at verket i vestlig 

musikktradisjon er en illusjon.122 Cook er opptatt av at musikk først og fremst er et sosialt fenomen, 

og foreslår at notene kan ses på som et skript. I stedet for å se på framførelser som grener som 

springer ut fra én stamme, altså notene, kan verket oppleves mer horisontalt – der én framførelse 

ses i lys av andre framførelser.123 Dette horisontale perspektivet er også aktuelt i lyttingen til de 

forskjellige versjonene av Haugtussa. De tre innspillingene er svært ulike, men på hver sin måte 

 
118 Godøy, Rolf Inge: Kap 5: “Gestural Affordances of Musical Sound” i Musical Gestures, Sound, Movement and 

Meaning. Redigert av Godøy, Rolf Inge og Leman, Marc, s.103-125, New York: Routledge, 2010  
119 Ruud, Even, Musikkvitenskap, Oslo: Universitetsforlaget, 2016, s. 177-179  
120 Treitler, Leo: "The Historiography of Music: Issues of Past and Present" i Cook/Everist: Rethinking Music, 1999. 

Oxford University Press. s. 356-377, s. 357-8 
121 Ibid. s. 357-358 
122 Se 2.7 «De ulike stemmene i Haugtussa» 
123 Cook, Nicholas: “Music as Performance” i The Cultural Study of Music: A Critical Introduction. Redigert av 

Herbert, Trevor, Middleton, Richard and Clayton, s. 204–14. London: Routledge, 2003, s. 206 
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likevel trofaste mot tradisjonen og notene, og derfor kan det være vanskelig å definere nøyaktig 

hva «stammen» egentlig er.  

Carolyn Abbate problematiserer også verkbegrepet i artikkelen «Music - Drastic or 

Gnostic?» (2004).124 Med bakgrunn i filosof og musikkviter Vladimir Jankélévitch, hevder hun at 

musikk i virkelighet er drastisk - en fysisk hendelse som forløper i tid, der musikalsk lyd er et 

resultat av kropper og menneskelig arbeid. Musikk er ikke gnostisk, i betydningen kunnskapsbasert 

eller skriftlig, og metafysisk. Abbate skriver om sin egen fysiske opplevelse av å spille 

klaverpartiet til en Mozart-arie. Der innså hun at betydninger hermeneutikere har forsøkt å legge i 

musikken, som opplysningstidsidealer og samfunnsdiskurser, ikke er hørbare og dermed helt 

uinteressante for henne som musiker i det øyeblikket musikken spilles. 125  Abbate mener at 

musikkanalyse gjennom både formalisme – der musikkens byggeklosser analyseres – og 

hermeneutikk er med på å gjøre musikk til et «verk» som er fjernet fra den fysiske og samtidige 

hendelsen som musikk egentlig er. Slike analyser gir uttrykk for et syn på framførelse som kun en 

gjengivelse av en original idé.126 (Eller som grener fra en stamme, for å si det med Cook.) Abbate 

er dessuten opptatt av at musikk er «sticky». Det ligger i vår menneskelige natur å feste bilder, ord 

og gester til musikk på bakgrunn av assosiasjoner og opplevelser. Ideen om at verket er autonomt 

fornekter dette, hevder Abbate.127 Hun kommer likevel ikke med konkrete svar på hvordan en kan 

skrive om musikken som skjer i øyeblikket. Den levende musikkens drastiske natur er ineffable 

(uutsigelig), den unndrar seg språket, den er ubeskrivelig.  Også lytting er drastisk, lytting vender 

oppmerksomheten mot utøver, situasjonen her og nå, og ikke mot «verket».  

Begrepsparet drastisk og gnostisk syns jeg er interessant, og jeg tar dem med meg videre i 

oppgaven. Drastisk henviser til utøvelse i øving eller på konsert, og gnostisk i betydningen av det 

som er teoretisk og analytisk. Likevel er det ikke snakk om to adskilte kategorier. Er det ikke slik 

at Haugtussa eksisterer som klingende musikk i bevisstheten hos meg og mange andre, som en 

slags oppsummering av utøvelser som er gjort, og notene, også når musikken ikke skjer «her og 

nå»? Denne bevisstheten gjør at jeg tør å lene meg på Treitlers synspunkt om at verkbegrepet 

fortsatt er legitimt og at verket er autonomt. Verket Haugtussa består både av notene og av den 

klingende musikken som forløper i tid og som klingende for mitt, eller «vårt» indre øre. Min 

 
124 Abbate, Carolyn “Drastic or Gnostic” i Critical Inquiry, Mars 2004, Vol 30(3) s. 505-536 
125 Ibid. s. 511 
126 Ibid. s. 509 
127 Ibid. s. 524 
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analyse vil ta for seg alle disse aspektene. Med bakgrunn i Guldbrandsens argumentasjon vil 

analysen av Haugtussa implisere performative aspekter, både i analyse av notebilde og 

innspillinger. Samtidig ønsker jeg ikke å miste av syne at utøvelse og noter ikke alltid speiles i 

hverandre, både fordi utøvertradisjoner forandrer seg og selve notesystemet er mangelfullt, og som 

både Cook, Guldbrandsen og flere fremhever: fordi en ren og riktig «oversettelse» av notene er 

umulig.    

3.1.1. Roland Barthes’ drastiske innfallsvinkler 

Med artikkelen «The Grain of the Voice» av Roland Barthes, skrevet 27 år før Abbates artikkel, 

gir Barthes et personlig forslag til hvordan det er mulig å skrive om musikkutøvelse uten å henfalle 

til adjektiver, eller vise til at musikken er ineffable (slik Abbate gjør).128 Han gir uttrykk for et 

estetisk syn på musikkutøvelse som vender interessen mot utøverens kropp, og hvordan kroppen 

kommer til uttrykk. Barthes bruker ordet grain for å beskrive hvordan stemmen klinger i kroppen 

når ord uttales: «the very precise space (genre) of the encounter between a language and a 

voice».129 Med Julia Kristevas begrepspar pheno-text og geno-text, omdøpt til pheno-sang og 

geno-sang, viser Barthes hva han mener med grain. Pheno-sang er alt som har med språket og 

musikkens struktur, stil og regler, uttrykk og interpretasjon å gjøre – kort og godt alt som har å 

gjøre med kommunikasjon og kultur. Geno-sang er sangen og stemmens materialitet – der sangen 

virker i språket og tar plass – uten å representere eller kommunisere noe – «the diction of the 

language». 130  Barthes viser sangeren Panzeras behandling av språket i franske milodie som 

eksempel på geno-sang. Panzera feirer ordene og lydene for deres egen klang, og for Barthes er 

det klangen fra kroppen som er meningsfull, ikke ordenes funksjon som meningsbærere.  

Også i artikkelen «RASCH» (1975) skriver Barthes om lytting og den fysiske 

musikkopplevelsen, og gir en subjektiv analyse av hvordan han opplever at Schumanns kropp 

kommer til uttrykk i klaververket Kreisleriana. Det er en kropp som virker på hans egen kropp.131 

Schumanns kropp «slår, tar sats, eksploderer, stanser opp, stikker, eller strekker seg isteden 

 
128 Barthes, Roland: “The Grain of the Voice” essay i Image Music Text, Oversatt av Heath, Steven (red.). UK: 

Fontana Press, 1977, s. 179-189 
129 Ibid. s. 181 
130 Ibid. s. 183 
131 Barthes, Roland: “RASCH”, I I tegnets tid. Utvalgte artikler og essays, oversatt av Stene-Johansen, Knut. Oslo: 

Pax forlag, 2015, s. 127-139  
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ut…»132 For Barthes er slagene det viktigste i musikken, for slag er knyttet til kroppen, til hjertets 

slag,133 og de musikalske figurene er som kroppsfigurer. I avslutningen av Kreisleriana opplever 

kroppen «andpustenhet, hastverk, begjær, angst, lyst, tiltagende orgasme, etc». 134  Barthes’ 

prosjekt framstår ikke som et forsøk på å finne en ny metode for musikkanalyse, men heller en 

utprøving av språkets muligheter for å sette ord på den fysiske og subjektive musikkopplevelsen. 

Hans kroppslige innfallsvinkel kan settes i sammenheng med teatervitenskap som setter kroppen i 

sentrum for kulturuttrykk. Jeg kommer nærmere inn på dette i 3.4.1. 

3.2 Problemstillinger i analyse av romantisk lied 

Analyse er tradisjonelt en empirisk analyse av notebildet, som konsentrerer seg om musikken, ikke 

utenommusikalske forhold, selv om en er klar over at musikken er skrevet i en tid under visse 

kulturelle forhold.135 Med artikkelen «How We Got Into Analysis, and How to Get Out»136 (1980) 

kritiserte amerikanske Joseph Kerman den musikkvitenskapelige tradisjonen som legger 

ideologien om musikalsk organisme til grunn for analyse. Han mente at bruken av 

reduksjonsanalyser som Schenkers Ursatz, som kun belyser musikkens indre struktur, dens 

organiske helhet, er meningsløs i analyse av en lied. Kerman argumenterte for et hermeneutisk 

blikk fra forskerens side, for å tolke sammenhengen mellom tekst og musikk og sangens 

forskjellige lag av mening knyttet til musikalsk og øvrig kontekst. I denne oppgaven bruker jeg en 

hermeneutisk tilnærming i tolkningen av Haugtussa. Jeg lener meg også på den USA-baserte 

musikkviteren Kofi Agawus artikkel om analyse av lieder skrevet 12 år etter Kermans. Agawu 

skriver at studier av forholdet mellom tekst og musikk er en hjørnestein i analyser av lied.137 

Agawu advarer likevel mot å tolke det slik at alle musikalske byggesteiner i musikken er til for å 

underbygge teksten. Komposisjonsprosessen trenger ikke å ha sitt utspring i diktet, kanskje forelå 

det musikalske materiale før komponisten fant et passende dikt til musikken. 138  Haugtussa-

 
132 Ibid. s. 133 
133 Ibid. s. 130 
134 Ibid. s. 137 
135 Som beskrevet av Ruud, Musikkvitenskap, s. 247-8 
136 Kerman, Joseph, "How We Got Into Analysis, and How to Get Out". I Critical Inquiry Vol 7(2) Desember 1980, 

s. 311-331 
137 Agawu, Kofi, «Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth-century Lied», i Music Analysis, Mars 

1992, Vol 11:1, s. 3-36 
138 Ibid. s. 10-13 

 



Stemmer i spill – i Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, Tuva Weideborg Hongve 

 

36 
 

sangene har en rekke trekk som kjennetegner Griegs komposisjon som helhet, likevel er det 

nærliggende å tro at diktsyklusen musiske trekk har inspirert Grieg, siden han selv ga uttrykk for 

det.  

Agawu gjør rede for fire forskjellige analysemodeller for forståelse av forholdet mellom tekst og 

musikk i sjangeren lied, som reflekter noen problemstillinger jeg selv står oppi i mine analyser.139 

Som drøftingen av Griegs tekstutvalg allerede har vist, er det flere måter å forstå forholdet mellom 

musikk og tekst en lied/romanse på.  

Modell 1) legger til grunn at diktet assimileres til et nytt verk i sangen, at ordene mister sin form 

som ord alene og blir musikk.  Som nevnt i 2.5.1 mener også Cone at komponisten modifiserer og 

transformerer diktet i det han tonsetter det, og det er slik at et nytt verk oppstår. 

Modell 2) baserer seg på et syn om at diktet eksisterer side ved side med musikken. Her assimileres 

ikke diktet, men blir intakt som en enhet. Agawu er kritisk til denne modellen, da den går glipp av 

at i det musikk og tekst kommer sammen oppstår det noe nytt. Når Massengale og Rygg mener at 

de underjordiske og naturmystikken blir borte i Griegs utvalg, kan en kanskje argumentere for at 

de blir for opptatt av diktene i seg selv og ikke ser at musikken tillegger ordene flere meningslag.       

Modell 3) er å se på musikken som kun en støtte for teksten, som en pyramide der teksten utgjør 

toppen. Dette synet kan komme til uttrykk blant musikkforskere som argumenterer for at dikt av 

dårlig kvalitet nødvendigvis gir en dårlig romanse. Asbjørn Eriksen kritiserer både Foster og 

Benestad og Schjelderup-Ebbe som mener Griegs valg av John Paulsens dikt nødvendigvis må 

gjøre Elegiske Digte, op 59 til et opus av lav kvalitet, og mener denne vurderingen bygger på et 

syn på musikken som kun en mimetisk funksjon.140  

Modell 4) er et system der musikken, teksten og symbiosen av de to, altså sangen, utgjør tre 

overlappende systemer. Fordelen med denne analysemodellen er at den kan belyse de stedene der 

diktet og musikken ikke alltid sammenfaller. Når flere diktstrofer kommer i samme musikalske 

form blir det nødvendigvis vanskelig å fremheve enkeltord i diktet. Om hvordan utøvere finner en 

god løsning på dette kommer jeg nærmere inn på i kapittel 4. 

 
139 Ibid. s. 5-8 
140 Eriksen, Asbjørn: «Edvard Grieg’s Song Cycles Reiseminder fra Fjeld og Fjord (Op. 44) and Elegiske Digte (Op. 

59). Attemt at a revaluation.» Artikkel til Griegkonferansen i Berlin 14.5.2009 http://griegsociety.com/asbjorn-o-

eriksen-paper-2009/ 
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Agawus poeng er ikke å fremheve én av disse modellene, heller ikke å skille skarpt mellom dem, 

i det praktiske vil de ofte gli inn i hverandre. Modellene kan vise at musikkanalytikeren må være 

seg bevisst sine valg, og hvilket syn på musikk og tekst som ligger bak.  

Komponisten har også gjort kompositoriske valg i møtet med diktet. Innenfor sjangeren romantisk 

lied skilles det mellom tre komposisjonsformer:  

Strofisk form – hver diktstrofe komponeres over det samme musikalske materialet, som i 

folkeviser, og i romanser/lied som har folkevisen som forbilde, som hos Schuberts 

‘Heidenröslein’.141 

Gjennomkomponert form – hver diktstrofe får nytt musikalsk materiale, og den musikalske 

kontinuiteten toner ofte ned skillet mellom diktstrofer.142 

Variert strofisk form – blanding av de to overnevnte formene. Her er ofte diktstrofene skilt fra 

hverandre som i strofisk form, men med musikalske variasjoner i melodi og tonalitet i de ulike 

delene. Sanger i ABA-form, rondoform eller en type variasjonsform kan kalles variert strofisk.   

I Haugtussa er ‘Elsk’ og ‘Ved Gjætle-bekken’ komponert i en variert strofisk form, de seks andre 

i strofisk form. Dette må nødvendigvis gjøre at musikken ikke alltid underbygger det tekstlige 

innholdet. Strofisk form frambringer i større grad en grunnstemning, der enkeltord noen ganger 

må havne i bakgrunnen til fordel for et større bilde. Modell 4) kan belyse de stedene i sangen hvor 

ordet i diktet belyses musikalsk, og de stedene der musikken får forrang, mens modell 1) kan 

belyse steder der tekst og musikk går opp i en høyere enhet. Det tilsynelatende skrinne 

tekstomfanget på åtte av 71 dikt, hvorav flere betydelig kuttet, kan sies å forsterke de følelser og 

stemninger som disse tekstene bringer, og gir paradoksalt nok mer fortettet mening.  

3.3 Hermeneutikk: Gadamers begreper om horisont og spill 

Barthes har tatt lytterens posisjon, og Cook, Guldbrandsen, Abbate og Treitler musikkforskerens. 

Men hva med utøveren som selv skal fortolke? Sangeren Helge Birkeland legger vekt på at 

innstudering er en grundig jobb. Sangeren skal ikke bare lære seg noter og tekst, men bør også 

 
141 Tilmouth, Michael. Strophic i Grove Music Online publisert 20.1.2001: 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.26981 
142Rumbold, Ian: Through-composed (Ger. Durchkomponiert) i Grove Music Online, publisert 20.1.2001:  

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.27904  

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.26981
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.27904
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tilegne seg kunnskap om diktenes historiske sammenheng, dikterens liv, virke og kulturelle 

tilhørighet og mottagelse i samtiden. Det samme gjelder komponisten, og ikke minst sammenheng 

mellom komponist og dikter. Kjente de hverandre, eller eksisterer det en avstand i tid mellom dikt 

og komposisjon, og hva innebærer det for komponistens – og nåtidens – tolkning av diktet?143 En 

del gnostiske problemstillinger gjør seg altså raskt gjeldende i det sangeren bruker tid på å sette 

seg godt inn i musikken. Kunnskapen blir basis for grundige refleksjoner rundt verkets lag av 

mening, som er med på å styre de musikalske valgene en tar. Ofte viser det seg at det som først 

var en opplagt tolkning, kun var en mulighet av flere.  

Denne forståelsen av møtet med kunsten bunner i hermeneutiske prinsipper. Ordet 

hermeneutikk betyr tolkningslære og er i utgangspunktet en lære om tolking av tekster. Carlsen og 

Holm skriver: «hermeneutikk er kunsten å forstå meningen med et utsagn».144 Den tyske filosofen 

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) bruk av begrepet horisont forklarer dette nærmere. En horisont 

er det som er mulig å se fra et gitt ståsted. Menneskers fornuft og forståelse er begrenset av den 

kulturen og tiden de lever i, de er bærere av en horisont, et utkikkspunkt som utgjør en historisk 

betinget begrensning. 145  Et verk er også bærer av en forståelseshorisont og bundet av den. 

Forståelse oppstår når jeg som leser åpner meg for verket, da flytter begges horisonter og smelter 

sammen, og en ny mening oppstår. 146  Som Treitler fremhever gjelder dette også 

musikkforskeren.147 Verket er uuttømmelig, og vi kan aldri lande på én ferdig tolkning. Gadamer 

legger vekt på at tidligere, gode tolkninger innen den reproduktive kunsten (musikk og teater) ikke 

er til hinder for våre tolkninger i dag, tvert imot en berikelse i hvordan vi oppfatter verket148. 

Tidsavstanden mellom da verket ble til og dagens menneske er slik ikke en avgrunn som må bøtes 

på, men en bærer av tradisjon og kontinuitet som er med på å hjelpe forståelsen av verket.149 Dette 

er tankegods det er godt å ta med seg i det en skal tolke et så mye tolket verk som Haugtussa. Alle 

gode innspillinger og utøvelser av verket blir en berikelse for meg som utøver og er med på hjelpe 

meg i min fortolkning, ikke en hemsko.  

 
143 Birkeland, Å tolke lieder, s. 26-30 
144 Carlsen og Holm, Å tolke musikk, s. 16 
145 Gadamer, Sannhet og metode, oversatt av Holm-Hansen, Lars med innledende essay av Schaaning, Espen, Oslo: 

Bokklubben, 2010, s. 271 
146 Ibid. s. 275 
147 Se 3.1 
148 Gadamer, Sannhet og metode s. 111 
149 Ibid. s. 267 
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Gadamers metafor om spill setter lys på hvordan møtet med Haugtussa utspiller seg.150 Gadamer 

sammenlikner møtet med et kunstverk som å gå inn i et spill, enten man er utøver eller tilskuer. 

Spillet har karakter av at det bare er når det spilles, spillet må rett og slett spilles. Spillet fungerer 

ikke hvis de som spiller ikke hengir seg til spillet, og spillet mister sin mening hvis en forsøker å 

betrakte det utenfra imens man spiller. Spillet har sine egne regler, sin egen virkelighet, og som 

metafor på kunsten viser den at kunsten ikke handler om den skapende kunstneren eller den 

mottagende tilskueren, men «selve kunstverkets værensmåte».151 Gadamer knytter teorien til den 

antikke forestillingen om mimesis – etterligning, og bruker et barn som kler seg ut som eksempel. 

Barnet ønsker at de voksne skal gjette hvem det etterlikner og spør: «hvem er jeg nå?». På samme 

måte går skuespillerne inn i en rolle og er en annen, et spill som tilskuere går med på. Gadamer 

mener også at tilskueren blir en deltager i (skue)spillet. I det vi er tilskuere, hengir vi oss til spillets 

premisser, og glemmer oss selv. I det jeg går inn i spillet som lytter til Haugtussa-innspillingene, 

tar jeg utøverne helt på alvor. Jeg fornemmer at de gjør alt for å gi en best mulig utøvelse og 

interpretasjon og det krever min fulle konsentrasjon og hengivelse til deres versjon der og da. 

Gadamer mener at «vi egentlig bare erfarer verket når vi ikke sondrer mellom formidlingen og 

verket selv»,152 og hevder at formidlingen er total, det vil si at biografiske detaljer om kunstneren, 

komponisten eller tilskuere blir irrelevante: «Det som avspiller seg foran oss, er hevet over verdens 

gang og sammenføyd til en selvstendig meningskrets.» 153  Også når jeg utøver Haugtussa selv, er 

det bare Haugtussa som skjer. Også Astrid Kvalbein, som er sanger og musikkforsker observerer: 

«at eg i ”kampens hete” ofte snevrar perspektivet inn, bort frå historiske kontekstar og biografiske 

samanhengar og inn mot den eine songen.»154   

Abbate mener at den hermeneutiske tradisjonen har vært viktig for å vise at musikken ble skapt og 

formet under sosiale og historiske forhold, slik Kerman sette ord på. Problematisk blir det når en 

forsøker å utlede teorier om at diskurser i fra samtiden i er kodet inn i musikken, som en skjult 

fortelling som er i stand til å åpenbare store samfunnsspørsmål, bevisst eller ubevisst uttrykket 

gjennom komponisten. I litteraturen jeg har lest om Haugtussa knytter særlig Grimley Haugtussa 

 
150 Ibid. s. 97 
151 Ibid.   
152 Ibid. s. 112 
153 Ibid. s. 118 
154 Kvalbein, Musikalsk modernisering: Pauline Hall (1890-1969) som komponist, teatermenneske og Ny Musikk-

leiar, s. 28 
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til Griegs deltagelse i det norske, nasjonale prosjektet. Han forsøker likevel ikke å finne spor av 

politiske og sosiale forhold kodet inn i selve musikken. I 2.3 skrev jeg om Christensens analyse av 

Haugtussa, der hun avdekker et ekstra kompositorisk lag i sangene, en skjult fortelling av 

ledemotiv, riktignok ikke om samfunnsforhold, men om Veslemøys emosjonelle utvikling. Faren 

med avkodingen av de melodiske vendingene er at de kan bli et lukket system der tegnene er ferdig 

tydet. Jeg vil hevde at jeg er på linje med både Abbate og Treitler når jeg mener at det er grunn til 

å være kritisk til denne analysen.155    

3.3.1 Den utvidede sangerrollen er både drastisk og gnostisk  

En rekke temaer som kan finne veien inn i en teoretisk fundert musikkanalyse, eller i bevisstheten 

til kunnskapshungrige musikere, havner i skyggen i det Haugtussa skjer i nåtid. Her mener jeg det 

utspiller seg et paradoks som utøvere erfarer. Selv om hermeneutisk tankegang gir aksept for at vi 

ikke kan «vite alt» da vi har et historisk betinget utgangspunkt, utfordrer den likevel utøveren til å 

bevisstgjøre seg både verkets horisont og sin egen, så langt det går. Likevel altså, i «kampens hete» 

er det bare musikken som gjelder. Denne hengivelsen krever et grundig forarbeid. Birkeland 

hevder at en god, kunstnerisk framførelse av en sang handler om vilje til å formidle og bevisst 

disponering av egne vokale ressurser. Ikke minst handler det om sangerens følelsesmessige 

modenhet og uttrykksevne. Sangeren må overkomme egne emosjonelle eller stemmetekniske 

hindringer så ikke uttrykket blir tilfeldig og impulsstyrt.156 «Først etter å ha gått analytisk til verks, 

og så vidt som mulig ha utforsket forutsetninger og strukturer, kan sangeren slippe seg løs slik at 

det virker som om han interpreterer bare på inspirasjon.»157 

Jeg mener at selv om bare en brøkdel av bakenforliggende kunnskap om «forutsetninger 

og strukturer» kommer fram i en framføring, er det likevel verdt det. Kanskje var det denne 

brøkdelen som gjorde denne framførelsen spesiell? Akkumulasjon av kunnskap blir også en del av 

utøverens tause kunnskap som kan manifestere seg i utøvelse uten å være tiltenkt. Jeg vil også 

argumentere mot at framførelsen bare skjer der og da. Jeg mener at musikken begynner lenge før, 

i innstuderingsfasen og mellom utøvelser, som et fast repertoar hos utøverne. Også hos publikum 

kan konsertopplevelse sitte i, det er i alle fall det musikere ønsker seg! Tidligere kjennskap til 

musikken kan sitte i hos publikum, i deres horisont, før konserten starter. I all min erfaring som 

 
155 Se 3.1 
156 Birkeland, Å tolke lieder, s. 13-17, 
157 Ibid. s. 15 
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romansesanger har det vært ønskelig fra arrangører og publikums side med litt informasjon om det 

som skal framføres, gjerne i form av tekster i programmet, men aller helst som en muntlig 

innledning og gjerne med opplesing av diktene. «Den utvidede sangerrollen» er altså i ferd med å 

bli et krav.158 Å dele kunnskap om verket, om komponisten og tekstforfatter er etter min erfaring 

med på å løfte konserten. Publikum trekker den informasjonen de har fått med inn i sin drastiske 

opplevelse av musikken. Kunnskapen faller ikke bort i utøvelsen, men lever i den, som den del av 

spillet.  

På en konsert gjøres det, ofte, en framstilling av et ferdig arbeid. Det er fristende å trekke 

inn isfjellmetaforen: Konserten utgjør toppen av isfjellet, i Haugtussas tilfelle, kun 25 - 30 minutter 

med levende musikk. Under vann skjuler det seg derimot atskillige arbeidstimer med innstudering 

og øvelser, tolkningsvalg og utprøvinger sammen med pianisten. I Gadamers spill-metafor skriver 

han at publikum gjør at spillet, altså utøvelsen, blir komplett. Derfor er det slik at framstillingen 

ikke er gjort ferdig før den gjøres for publikum, framstillingen blir ferdig i det spilles for publikum. 

Publikum blir medspillere.159 Foran et levende publikum oppstår et alvor, nettopp fordi det står 

noe på spill. Å stå på scenen er å risikere. Risikere at formidlingen ikke går slik en hadde tenkt, at 

nerver, distraksjoner og forglemmelser ødelegger for ens formidling av verket og publikums 

opplevelse av det. Fallhøyden intensiverer konsentrasjonen hos musikerne, men også hos 

publikum. Publikum fornemmer også alvoret, at noe står på spill, at det i en konsertsituasjon er 

her og nå det skjer.  

Framstillingen i konsertsituasjonene er likevel bare ferdig der og da, en annen framstilling 

skulle under andre omstendigheter ikke bli helt lik. Carlsen og Holm setter ord på dette, i det de 

understreker hvor viktig musikerens følelse for tid er i det musikken spilles for publikum. 

Musikken, rommet og situasjon, og ikke minst publikum har sin egen tid, som musikeren må være 

følsom for og lytte til. De skriver: «Det finnes (…) en bevissthet, bevisstheten om at musikk er 

tidskunst. Den består av å forme tid».160 Min erfaring er også dette. Det er når syklusen framføres 

i ett foran et publikum at det oppstår en egen tid der og da. Det betyr at det jeg skriver om min 

egen utøvelse av tempo og frasering i det neste kapittelet vil variere. I lytting til forskjellige 

innspillinger av sangene vil disponering av tid innad i sangene låte svært ulikt fra utøver til utøver. 

 
158 Se 1.3 
159 Gadamer, Sannhet og metode, s. 104 
160 Carlsen og Holm, Å tolke musikk, s. 108 
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Tiden kan også oppleves forskjellig fordi en fornemmer utøverens musikalske intensjon om 

stillstand eller framdrift. (dette kommer jeg mer inn på i 3.7.3, om lytting til ‘Killingdans’).  

3.4 Performativitet og Performance studies 

Teaterforsker E. Fischer-Lichte beskriver hvordan begrepet performativitet er koblet til språkteori 

som påviser at språklige uttrykk er skapende, sosiale handlinger, og til kulturstudier der 

kulturuttrykk ses på som utøvelse, ikke som tekst som skal tolkes.161 Fischer-Lichte beskriver 

hvordan det har vokst fram en ny estetikk i teateret siden 60-tallet, der utforskningen av kunstens 

grenser i performance-kunst har gitt et «performative skifte». Performance- og avantgarde-kunst 

har ofte havnet på siden av tradisjonelle og verk- og resepsjonsbegreper, og dermed utfordret disse 

kategoriene.162 En performance tar form av en hendelse (event), heller enn å være et verk som 

skapes av kunstneren og formidles til tilskueren.163    

Performance studies, 164 eller utøvelsesstudier, slik de utviklet seg i USA på begynnelsen 

av 80-tallet inkluderte ifølge R. Schechner tankegods fra vestlig og indiansk filosofi, feminisme 

og antropologi og «the esthetic of everyday life, race theory, area studies, popular entertainments, 

queer theory, and postcolonial studies».165 Selv om faget er knyttet til teater og scenekunst studeres 

også det som kalles hverdagslivet utøvelse, som religiøs seremonier, sport, lek og mer. 166 

Schechner skriver at i faget er det både en sans for det skapende og motsetningsfulle som unndrar 

seg overordnede metoder og teorier.167 Med bakgrunn i B. Kirshenblatt-Gimblett, som også var 

 
161 Fischer-Lichte viser hvordan selve ideen om performativitet har rot i språkvitenskapen og forståelsen av språket 

som en performativ, det vil si utøvende og skapende, handling og forklarer hvordan begrepet performativitet 

oppstod: Språkfilosof John L. Austins forelesningsrekke på Harvard i 1955: «How to do things with words», viser 

hans oppdagelse at språket er sosiale handlinger, som er med på å forme og transformere vår sosiale virkelighet. Satt 

på spissen: i et bryllup skaper et «ja» en ny sosial institusjon: ekteskap. Ideen om performativitet fant sin vei i 

kulturstudier, der en gikk fra å se på kultur som full av tegn som skulle tydes, til å se å på kultur som aktivitet og noe 

som skjer. Fischer-Lichte trekker også fram J. Butlers artikkel «Performative Acts of Gender Constitution: An Essay 

in Phenomenology and Feminist Theory» (1988) der Butler hevder at «kjønn» ikke er noe vi er, men noe vi gjør. 

Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance, s. 24-29  
162 Ibid. s. 181-182 
163 Ibid. s. 18 
164 Department of Performances Studies ble etablert på NYU i 1979/1980 og Barbara Kirshenblatt-Gimblett hadde 

en sentral rolle fram til 1992. Schechner, Richard, Performance Studies – An introduction, London: Routledge, 

2002, s. 6.  
165 Ibid. s. 7 
166 Ibid. s. 11: se to illustrasjoner en vifte og en matrise med alle fagfeltets implikasjoner.  
167 Ibid. s. 3 

 



Stemmer i spill – i Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, Tuva Weideborg Hongve 

 

43 
 

med å starte studiet, tar han til orde for at faget handler om å studere atferd.168 Også når en studerer 

en tekst, et maleri, eller et stykke musikk, studeres de som utøvelse eller atferd, ikke objekter som 

skal tolkes.  

Utøvelsesstudier i praksis, f.eks. i form analyse av en konsert er ikke helt uproblematisk, 

noe også Abbate setter ord på. Grunnlagsproblemet består, hva er det som skal analyseres? Skal 

en vektlegge sosialt samspill mellom utøvere og publikum, eller konsentrere seg om den 

kunstneriske utøvelsen på scenen? Cook foreslår at etnomusikken, som forstår musikk som en 

kulturell praksis, kan være til hjelp. Med etnomusikalsk metode forsøker en å forstå alt fra 

programplanlegging, antrekk og scenepresentasjon til hvordan den klingende musikken forholder 

seg til noter og sosiale koder, både under konsert og øving.169  

3.4.1 Teatervitenskap og performativ estetikk 

Etnomusikalske metoder er ikke innenfor denne oppgavens rammer. Jeg ønsker heller å lene meg 

på begreper som kan forklare og utdype forståelsen av det estetiske i musikkutøvelse, gjennom en 

performativ estetikk slik Fischer-Lichte gjør rede for i boken med originaltittelen Ästhetik des 

Performativen. 170  Hun forklarer at framveksten av performance-kunsten gjorde at fagfeltet 

teatervitenskap ble en realitet, der en gikk fra å studere tekster til å interessere seg for det som skjer 

på scenen.171 Interessen dreide mot den samtidige, fysiske hendelsen i en utøvelse, det som er 

materialiteten i utøvelsen, både skuespillerens kropp og dens tilstedeværelse, i rom, tid og lyd. Her 

er skuespillerens kropp (corporality) en ressurs, et estetisk materiale som skaper ny mening. Med 

det ble det en berikelse i at én og samme karakter, som f.eks. Hamlet, ofte oppleves svært 

forskjellig gjort av forskjellige skuespillere.172 

 Overføringsverdien fra performativ estetikk til musikkutøvelse og sang er stor. I lytting til 

forskjellige innspillinger av Haugtussa trer også utøvernes individuelle forskjeller fram, særlig 

sangerne. I likhet med skuespilleren har sangeren kun kroppen til rådighet for å formidle teksten 

og melodien. Og som i de fleste tilfeller av solosang innen klassisk musikk, skal sangeren i 

 
168 Ibid. s. 2 
169 Cook, “Music as Performance”, s. 210-212 
170 Fischer-Lichte: The Transformative Power of Performance 
171 Fisher-Lichte refererer til det tyske ordet «Theaterwissenschaft» som et ord på en egen disiplin Fischer-Lichte, 

The Transformative Power of Performance. s. 29 og 210 
172 Ibid. s. 80 
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Haugtussa gestalte en eller flere karakterer. Karakteren får en kropp som avhenger av sangerens 

kropp.173 Når flere utøvere utøver samme karakter, fremheves utøvernes særegne kropper og 

stemmer, karakteren defineres av den som spiller/synger den.174  Inntrykket en danner seg av 

karakteren Veslemøy eller Haugtussa som helhet vil i stor grad avhenge av de framførelser og 

innspillinger en har hørt. Igjen, musikk er «sticky», kontekst og betingelser ved framføringen blir 

en del av hvordan vi oppfatter den.  

Med «the concept of embodiment» utdyper Fischer-Lichte synet på at kroppen er i sentrum 

i kulturuttrykk. Kroppen er ikke underordnet oppgaven å formidle tekst, eller representere noe. 

Hun gjør rede for at det i teateret eksisterer en spenning mellom den kroppen skuespilleren har, 

som brukes til å formidle, og den kroppen som skuespilleren er, det hun kaller phenomenal body.175 

Hun vektlegger at «the character cannot exist without the individual phenomenal body, nor can it 

eliminate this body».176  Også i Haugtussa kommer sangerne fram som de er, både med sin 

individuelle sangstemme, den skoleringen de bærer med seg i stemmen, og den stilforståelsen de 

intuitivt (taust) bærer med seg.   

Videre vektlegger Fischer-Lichte at kroppen i seg selv er en levende organisme i konstant 

transformasjon: kroppen er ikke noe som er, kroppen er noe som skjer 177. Som nevnt i 2.7, Grieg 

og Garborgs Veslemøy trenger altså å skje i en kropp, hun må ha med en kropp for å eksistere. 

Fischer-Lichte skriver: «The mind cannot exist without the body; it articulates itself through 

physicality»178 Utøverens fysiske tilstedeværelse er altså essensiell.  

I den performative estetikken viskes også skillet mellom utøvere og tilskuere vekk. 

Utøveren har en effekt på tilskuerens kropp, ved at skuespillerens tilstedeværelse i sin kropp gjør 

tilskueren tilstedeværende i sin. Som beskrevet i 3.3 viser også Gadamers spillmetafor hvordan 

skillet mellom kunstnere og publikum viskes ut, ved at publikum blir medspillere i det de hengir 

seg til det som utspiller seg på scenen.179  

 
173 Ibid. s. 80 
174 Ibid. s. 84 
175 Ibid. s. 76-77 
176 Ibid. s. 89 
177 Ibid. s. 92 
178 Ibid. s. 99 
179 Se 3.3 
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Fischer-Lichte beskriver, i likhet med Barthes, at stemmen gjør kroppen hørbar. Stemmen bygger 

en bro mellom den som ytrer seg og den som lytter og er mye mer enn bærer av ord, fordi stemmen 

i seg selv virker inn på den som hører.180 I klassisk sang beveger stemmen seg (særlig for sopran) 

ut av leiet der ordene kan høres tydelig. Likevel blir tonene vel så ekspressive, om ikke mer: 

«Through their singing, especially in the higher pitches, the singers exude what I have called 

presence. They radiate a tremendous energy which the voice spreads through the space and that 

physically takes hold of the listeners.”181 Også Cone setter ord på at den menneskelige stemmen 

er et helt spesielt instrument, selv når den ikke uttrykker ord: «For when the human voice sings, it 

demands to be heard, and when it is heard it demands recognition».182 I duoen sang og klaver er 

det sangen som havner i forgrunnen da den er direkte knyttet til kroppen. Sangerne får derfor størst 

plass i denne oppgaven. 

Guldbrandsen er kritisk til ideen om at det performative skiftet kommer opp med helt nye 

konsepter for musikkanalyse.183 Det er heller ikke poenget her. Fischer-Lichte understreker at den 

performative estetikken ikke skal erstatte begreper som «verk», men kan tillegge utdypende 

forståelse av hva et slik begrep innebærer.184  Denne forståelsen vil jeg også forsøke å møte 

Haugtussa med. 

3.4.2 Lar det seg forsvare å gjøre performative analyser av innspillinger? 

Det er et paradoks at jeg lener meg på litteratur av Fischer-Lichte, siden hun selv argumenterer for 

at en framførelse (performance) bare er i det den skjer.185 Elektroniske media gjør at utøvernes 

tilstedeværelse (presentness) oppleves som en estetisk tilstedeværelse, men de mangler fysisk 

tilstedeværelse, og dette er en vesentlig mangel. 186  Men, det er altså denne estetiske 

tilstedeværelsen jeg beskriver. David Levin mener at opptak kan analyseres, og argumenterer mot 

at det kun er levende framføringer som kan åpne oss for en rå og tilstedeværende opplevelse av 

 
180 Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance, s. 130 
181 Ibid. s. 127 
182 Cone, The Composer’s voice, s. 79 
183 Guldbrandsen, "Modernist Composer and Mahler Conductor”, s. 2 
184 “Whenever artistic processes can be adequately described within the categories of “work”, “production” and 

“reception”, the aesthetics of the performative does not seek to be a substitute, but merely offer the possibility to 

complete the existing categories productively” Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance, s. 181 
185 Ibid. s. 75-76 
186 Ibid. s. 100-101 
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musikken. Han er kritisk til Abbate som hevder det,187 og skriver: «I would amend Abbate’s 

proposal, suggesting that we allow for live performances and recordings to serve as the objects of 

all manner of absorbation, critical and experimental.188 Også Guldbrandsens performative analyser 

av en Mahler-symfoni er gjort på grunnlag av innspillinger, analyser som viser at musikkverkets 

dynamiske struktur blir tydelig når musikken utøves og lyttes til.189 På bakgrunn av dette vil jeg si 

at svaret på spørsmålet i overskriften er ja. Også innspillinger av Haugtussa blir en «her og nå» - 

hendelse i det de lyttes til. Det er ikke analyser av performance, som en fysisk hendelse, men en 

analyse på innspillingenes vilkår, da de ikke er opptak av en konsert som kun var ment å være der 

og da, men til gjentatt lytting. Likevel ligger det en implisitt motsetning i all analyse av utøvelse, 

fordi refleksjonene jeg gjør i det jeg skriver dem ned, gjør at «her og nå»- erfaringene tones ned. 

Inntrykkene «setter seg» og bringes i sammenheng med analyse og teori. Samtidig er det jo slik, 

som Schechner skriver, at det motsetningsfulle er en del av utøvelsesstudier, og denne 

motsetningen kommer også til uttrykk i denne oppgaven.  

3.5 Taus kunnskap 

Mitt prosjekt, der jeg skal fortolke og tolke Haugtussa, bygger på en rekke forkunnskaper hos meg. 

Dette er kunnskaper eller praktiske ferdigheter som det kan være vanskelig å sortere ut, fordi de er 

blitt internalisert hos meg gjennom flere år, og derfor kan kalles taus kunnskap. Begrepet beskrives 

i boken Den tause dimensjonen» (1966) av Michael Polanyi, der han viser hvordan all kunnskap, 

tenkning og kreativitet har et kroppslig opphav, ved at vi retter oppmerksomheten fra kroppen og 

til verden.190 

Polanyi skriver at «vi kan vite mer enn vi kan si».191 Vi besitter kunnskap som er skjult for 

oss, den er taus. Han forklarer hvordan taus kunnskap består av to ledd, der det første leddet består 

av ordløs kunnskap. Ordløs kunnskap kan være muskelaktiviteter som må ligge til grunn for å 

gjøre en ferdighet. På bakgrunn av denne kunnskapen kan vi rette oppmerksomheten vekk fra 

 
187 Se 3.1 
188 Levin, David J., Unsettling opera. Staging Mozart, Verdi, Wagner, and Zemlinsky, London: University of 

Chicago Press, 2007, s. 6 - 11  
189 Guldbrandsen, Modernist Composer and Mahler Conductor: Changing Conceptions of Performativity in Boulez 
190 Polanyi, Michael: Det tause dimensjonen, Oversatt av Erlend Ra, etterord av Knut Ågotnes. Oslo: Spartacus 

forlag, 2000, s. 25-26 
191 Ibid. s. 16 
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muskelaktiviteten og til det andre leddet, det som er målet med aktiviteten. Ved håndteringen av 

et redskap, utgjør den fysiske håndteringen av redskapet det første leddet, det andre leddet er 

meningen som bruken av redskapet gir.192 Både for sangeren og pianisten er den fysiske bruken av 

kroppen og instrumentet en forutsetning for å gjøre det som er meningen her, å utøve Haugtussa. 

I tillegg vil også at taus kunnskap om utøvelse av musikkens tradisjon og stilmidler spille inn.  

 Polanyi viser at når vi bruker kroppen for å rette oppmerksomheten mot ting utenfor oss 

selv, framstår tingene på en ny måte, vi «innlemmer dem i kroppen vår – eller utvider kroppen vår 

til å inkludere dem – slik at vi etter hvert er i tingen».193 Altså er det slik at sangene blir en del av 

meg ved at jeg lytter til og synger dem. De innlemmes i kroppen min og framstår også på en annen 

måte for meg. De to leddene i taus kunnskap utgjør en meningshelhet. Denne helheten vil være 

vanskelig å plukke helt fra hverandre, kanskje umulig. Men det ville også virke mot sin hensikt, 

da meningen i helheten forsvinner. Polanyi skriver: 

Omhyggelig oppdeling kan ugjenkallelig tilsløre emner som historie, litteratur eller 

filosofi. Hvis vi ser mer generelt på det, så er det fundamentalt feil å tro at fordi enkeltdeler 

er mer håndgripelige, så gir kunnskap om dem en sann oppfatning om ting.194 

Polanyi mener innlevelse er en nøkkel til forståelse, også i vitenskapelige disipliner. Ikke bare 

gjennom å observere, men å ta del i noe kan vi forstå en helhetlig mening.195 At Polanyi løfter opp 

helhet og innlevelse blir en viktig rettesnor for meg i analysene av innspillingene av Haugtussa. 

Jeg vil forsøke å holde blikket på helheten og bare gå på detaljnivå der jeg mener dette sier noe 

om det helhetlige inntrykket i hver sang. Den estetiske siden av dette beskrives av Adorno i 

artikkelen «Vakre steder», der han setter ord på hvordan vakre enkeltsteder i klassiske 

musikkstykker får skinne når de oppstår i et helhetlig løp.196 God lytting er å være bevisst det som 

kommer før og det som skjer etter de vakre stedene som skjer i nuet.197 

 
192 Ibid. s. 25 
193 Ibid. s. 26 
194 Ibid. s. 28 
195 Ibid. s. 27 
196 , «musikk som selv er emfatisk vakker (..) egentlig er et utall vakre steder», Adorno, Theodor: «Vakre steder» i 

boken Musikkfilosofi oversatt av Arnfinn Bø-Rygg og Kjell Havnevik, s. 66-105, Oslo: Pax forlag, 2003, s. 75 
197 «å oppfatte musikk adekvat, forlanger at man lytter til det som kommer til uttrykk her og nå i forhold til det som 

går forut for og, foregripende, det som kommer etter» Ibid. s. 68 
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3.5.1 Performative prosjekter: Chasing the Butterfly og «Jeg elsker deg» 

Som eksempel bruker Polanyi en pianist som overanalyserer fingrenes bevegelser og ender med å 

stivne helt. Mønstre og helhet forsvinner i det en prøver å granske enkeltdelene, men denne 

oppdelingen kan også gi ny kunnskap i det en setter delene sammen igjen.198 I prosjektet Chasing 

the Butterfly fra 2008 forsket pianist Sigurd Slåttebrekk og produsent Tony Harrison på hvordan 

utøvere på 1800-tallet spilte samtidens musikk, da lydopptak var i sin spede begynnelse. 199 De 

fant ut at det var helt avgjørende at Slåttebrekk spilte musikken selv for å få kunnskap om Grieg 

og samtidiges særegne spillestil. I prosjektet plukket de fra hverandre hvordan Grieg spilte og 

gjenskapte det i Slåttebrekks spill. Den grundige analysen gjennom å utøve med kroppen gav 

nøkkelen til hvordan Grieg og andre utøvere og komponister snakket datidens musikalske språk, 

til en gammel taus kunnskap. Her ble det altså slik at (drastisk) spilling gav tilgang til (gnostisk) 

kunnskap. 

En sentral oppdagelse var bruk av tempo som musikalsk virkemiddel, 200  som et 

formdannende element, omtrent slik dynamikk brukes i dag. Grieg hadde en nærmest skulpturell 

tilnærming til fraser, der han lot frasene og linjene forme musikken, ikke taktstreker og notebildet. 

De fant også ut at Grieg fraserer annerledes når han spiller selv, enn det som lar seg lese i notene 

(og slik det spilles i dag). Som i eksempelet Sommerfugl er det som om frasene går inn i hverandre, 

ved at Grieg er for tidlig på første slag i taktene: «Grieg constantly passes over the obvious joins 

and ‘swings’ into other points of emphasis. There is an intricate interplay here between the musical 

‘commas’ we expect to hear, and Grieg’s performed musical syntaxt.»201  Resultatet blir noe som 

ved første lytting kan virke kaotisk, men etter hvert framstår med sin egen logikk. De viste også 

hvordan andre samtidige som Rachmaninoff bruker overlappende tendenser i fraseringen, der flere 

lag av stemmer er i indre dialog. Dette skaper flertydig uttrykk, f.eks. ved at avfrasering tar til 

 
198 «studier av bevegelse har en tendens til å paralysere en ferdighet, men vil forbedre den når de følges av praktisk 

øvelse» Polanyi, Det tause dimensjonen, s. 28 
199  Slåttebrekk, Sigurd, og Harrison, Tony: «What is this?” http://www.chasingthebutterfly.no/?page_id=257 (lest 

27.9.19) Hele prosjektet kan leses om på nettstedet www.chasingthebutterfly.no 
200 “Tempo Modulation, Swing and Structure” http://www.chasingthebutterfly.no/?page_id=842 
201 “Schwung and Structure” i “Tempo Modulation, Swing and Structure” 

http://www.chasingthebutterfly.no/?page_id=842 
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samtidig som nye fraser begynner.202 Musikken fra denne perioden spilles saktere og i et mer 

stabilt tempo i dag, med synkroniserte anslag.203 

Et annet formdannende element er det de kaller «schwung», et begrep Grieg selv brukte 

svært mye.204 Musikken skulle svinge, ha spenst, noe som krever en finstilt følelse for tempo, 

timing og rytme. I musikkeksempeler lagt ut på www.chasingthebutterfly.no kommer det tydelig 

fram hvordan musikkens dansekarakter fremheves.205 

Inspirert av dette prosjektet er det klart for meg at elementene tempo og skulpturell 

frasering er noe jeg vil utforske nærmere i oppgavens analyse og utøverdel. Eksempler på spørsmål 

jeg stiller meg er: Hvordan kan bruk av tempo gjøre fraseoppbyggingen i sangene mindre 

skjematisk og taktstyrt til å bli en større helhet, for eksempel i ‘Møte’? Hvilke musikalske linjer er 

det Grieg er ute etter i ‘Vond dag’? Hvordan få schwung i danserytmer i ‘Killingdans’? 

Prosjektet tok utgangspunkt i klavermusikk, men andre har forsket på hvordan datidens 

sangere sang Griegs musikk og annen samtidig musikk i forhold til i dag. Per Dahls studier av 

innspillinger av Griegs sang ‘Jeg elsker deg’, over ca. hundre år viser hvordan utøvelsen av denne 

sangen har forandret seg, der særlig opptaksteknikk og grammofonindustrien har påvirket sangeres 

tolkning i retning av et mer intimt uttrykk.206 Dahls studier bekrefter også en dreining mot mindre 

tempovariasjoner innad i framføring av sangen fra 60-tallet og utover.207 Strøm og Martinsen viser 

til forskning på oppføringspraksis og vokalidealene i det 19. og 20. århundre i sin hovedoppgave, 

der lydopptak fra 1880-årene og utover er en viktig kilde til datidens sangideal.208  Også de viser 

til mer utstrakt bruk av rubato og fleksibel tempobruk, og rytmiske løsrivelse mellom 

melodistemme og akkompagnement, særlig i opptak fram til 1920.209 I opptak av sangere kan en 

 
202 “Ambiguity and multi-layerness” http://www.chasingthebutterfly.no/?page_id=207 
203 “Tempo Modulation, Swing and Structure” http://www.chasingthebutterfly.no/?page_id=842 
204 Underkapittel “Tempo, swing and ‘schwung’” under “Tempo Modulation, Swing and Structure” 

http://www.chasingthebutterfly.no/?page_id=842 
205 Ibid. 
206 “in the last 25 years there has been a change towards more intimacy in the interpretation of this song among 

classical concert hall singers by using elements of expression cultivated through the microphone in the studio”. 

Dahl, Per: “Intimacy versus Identity. The impact of the microphone on the interpretation of songs by Grieg”. 

Artikkel/konferanseinnlegg til Griegkonferansen i Berlin, 14. mai 2009: http://griegsociety.com/per-dahl-paper-

2009/ , s 5. 
207 Dahl, Per Tidying up tempo variations in Grieg's Op. 5 No. 3 CHARM Symposium 4: Methods for analyzing 

recordings. Royal Holloway, University of London, Egham 12-14. April, 2007: (lest 26.9.19) 

https://charm.cch.kcl.ac.uk/redist/pdf/s4Dahl.pdf 
208 Martinsen og Strøm, Kap. 4 «Oppføringspraksis i det 19. og 20. århundre» i Interpretasjon av solosanger – med 

vekt på Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, s. 76-122  
209 Ibid. s. 102-108 

 

http://www.chasingthebutterfly.no/
http://griegsociety.com/per-dahl-paper-2009/
http://griegsociety.com/per-dahl-paper-2009/
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høre hvordan sangerne sang med en hurtigere og mer moderat vibrato enn det som ble vanlig 

senere. Portamento, en teknikk der sangeren bærer stemmen fra en tone til en annen, beskrevet av 

Ellen Harris som «the connection of two notes by passing audibly through the intervening pitches» 

210 var mye brukt på begynnelsen av 1900-tallet. Bruk av portamento avtok og var ikke å høre hos 

sangere som debuterte på midten av århundret.211  

Det finnes dessverre ingen hele opptak av Haugtussa fra Griegs levetid.212 Men det finnes 

to lydopptak med Nina Grieg, 213  og noen opptak av Grieg-sanger med sangere som Grieg 

samarbeidet med, som Thorvald Lammers, Ellen Guldbrandson og Borghild Bryhn.214 Det går an 

å anta at deres fortolkninger var i samsvar med Griegs intensjoner. Mitt prosjekt utelukker å studere 

disse lydopptakene nøye. Men begge de nevnte prosjektene viser at å «rydde opp» i det musikalske 

bildet, enten ved å vektlegge et stramt tempo, synkronitet mellom klaver og sang, eller luke ut 

portamento og vibrato ikke nødvendigvis gjør at framføringen blir mer i pakt med Griegs 

intensjoner eller datidens stil. Mitt mål er hverken å gjøre en «autentisk» framføring, eller å bygge 

bro over tidsavstanden mellom 1898 og i dag. Som Gadamer poengterer er ikke dette mulig, og 

heller ikke ønskelig, da nettopp tidsavstanden beriker forståelse av verket. 215  Heller vil jeg hente 

inspirasjon fra denne forskningen for å trenge enda dypere inn i musikken.  

 
210 “The term ‘portamento della voce’ means ‘carriage of the voice’ and defines an important vocal technique for 

legato singing already established at the beginning of the 17th century although without a consistent terminology” 
Harris, Ellen, “Portamento (i) (it.)” New Grove Music Online, 20.1.2000    

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.40990 
211 Martinsen og Strøm, Interpretasjon av solosanger, s. 81- 82, 99-100 
212 Det finnes et opptak av ‘Killingdans’ med Clara Hultgren (pianisten er ikke angitt) fra 1903 på Edvard Grieg. 

The Vocal Music in Historic Interpretations Acoustical Recordings” (1888 – 1924), 1993, Simax, CD 
213 Dahl, Per: Jeg elsker deg på 252 måter. Et sangerleksikon og en diskografi over grammofoninnspillinger av 

Edvard Griegs romanse, opus 5, nr 3, Oslo: Solum,1993: Dahl skriver at det finnes kun to opptak av Nina Griegs 

stemme: et sylinderopptak hvor Nina Grieg synger Solveig sang uten akkompagnement i 1889 og et opptak hvor hun 

og Edvard Grieg framfører Holder du av meg av R. Nordraak, s. 9. Begge opptak er å høre på på Edvard Grieg. The 

Vocal Music in Historic Interpretations Acoustical Recordings” (1888 – 1924), 1993, Simax, CD 
214 De jeg har funnet er: “Voices From the Past (Norwegian Singers in Norwegian Song 1889 – 1955)”– SIMAX 

1991, “Edvard Grieg. The Vocal Music in Historic Interpretations Acoustical Recordings” (1888 – 1924)  

3 cd sett på SIMAX 1993, «Borghild Bryhn Langaard. Norwegian soprano, student of Nina Grieg» Recordings 1908 

– 1916, Nordic Sounds, Musikkoperatørene, 2017  
215 Gadamer, Sannhet og metode, s. 267. Se også 3.3 

 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.40990
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II: Analytisk del 

4.  Analyser av Haugtussa, opus 67 

I denne delen av oppgaven gjør jeg en analyse av Haugtussa. Aller først gjør jeg noen betraktninger 

om de musikalske trekkene som går igjen og binder sangene sammen, trekk som kan sies å gi 

syklisk enhet til verket. 216  Så forsøker jeg å sette ord på hvordan disse trekkene kan forme 

opplevelsen av å synge sangene. Deretter kommer en gjennomgang av hver enkelt sang, først med 

en kort introduksjon, for så en grundigere analyse med vekt på hvordan sangens spesifikke 

innholds- og stemningstrekk uttrykkes kompositorisk av Grieg. Dette setter jeg i sammenheng med 

hvordan sangen fortolkes i tre ulike innspillinger, og til slutt hvordan jeg selv har jobbet med 

utøvelse av sangen, på basis av innstudering, analyse og konsert. Her må jeg legge til at bak dette 

«jeget» skjuler det seg i flere tilfeller et «vi», da jeg har samarbeidet med pianister som har gitt 

meg hjelp og inspirasjon.  

4.1. Oppbygning og trekk som gir syklisk enhet til Haugtussa 

Som nevnt i litteraturgjennomgangen i 2.3 har Haugtussa som helhet blitt fremhevet (likevel 

konserterte Grieg selv med et utvalg av sangene, se 2.2). Benestad og Schjelderup-Ebbe mener 

sangene går «opp i en høyere, ubrytelig enhet» og det er når de framføres samlet at de virkelig 

kommer til sin rett.217  Adornos musikkestetiske betraktninger gjør seg gjeldende her; «vakre 

steder» blir særlig vakre fordi de utgjør en del av en helhet.218  Slik er det også i Haugtussa. Det 

er først etter at man har hørt de syv første sangene at ‘Ved Gjætle-bekken’ virkelig blir gripende. 

Det å lytte til og å synge Haugtussa er å gå inn i en fortelling med klart adskilte stemninger og 

farger, som samtidig hører sammen og fortelles som én historie. Historien om Veslemøy fortelles 

både gjennom teksten, og musikalske trekk som gjentas, speiler hverandre og lager en 

arkitektonisk helhet. Disse trekkene, som gir syklisk enhet til verket, vil jeg destillere ut i det 

følgende. 

 
216 Begrepet «syklisk enhet» låner jeg fra Volden, Studier i Griegs Haugtussasanger, s. 47 
217 Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 293 
218 se 3.5 
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Et trekk ved Haugtussa er at seks av åtte sanger er strofiske. Grieg har likevel skrevet ut de 

forskjellige strofene for å ivareta små tekstlige og dynamiske forandringer, som gir enkelte 

melodiske forandringer. Den strofiske formen må sies å høre til Griegs personstil, for av Griegs 

181 sanger er få skrevet i gjennomkomponert form.219 Foster knytter dette både til den norske 

romansens nærhet til folkesanger og Griegs ønske om at ordene skulle komme i forgrunnen.220 

Nils Grinde fremhever både Vinje-sangene og Haugtussa som sanger der Grieg gjenskaper 

folkeviseformen i kunstmusikalsk drakt.221 Grieg orienterte seg mer i retning av norsk folkemusikk 

mot slutten av karrieren.222 Haugtussa befinner seg i så måte mellom opus 66 19 norske folketoner 

fra 1896 og opus 72, Slåtter fra 1903, men er i motsetning til disse helt uten originalt 

folketonemateriale. Assosiasjoner i retning folkemusikk er likevel fremtredende i det harmoniske 

og melodiske materialet, noe jeg vil komme nærmere inn på etter hvert. 

Teksten havner i forgrunnen ved at melodien som regel følger tekstens rytme syllabisk. 

Unntaksvis synges stavelser over flere toner, da er det gjerne for å understreke en stemning som i 

‘Møte’, der Veslemøys lengting antydes i kromatisk nedgang på «desse søte ta – ankar» eller for 

å passe inn i det strofiske skjemaet, som i «ta for deg etter din hu- ug» i ‘Blåbær-li’. Noen få steder 

bruker Grieg det Volden kaller «syllabisk forlengelse»,223 som i ‘Møte’ der vokalen i ordene 

«heit/snille/sæle holdes over fire og et halvt taktslag. Karakteren Veslemøy skildres med en 

naturlig enkelhet gjennom den strofiske formen. Samtidig gir Grieg en rikdom og kompleksitet til 

de strofiske sangene som gjør at karakteren får dybde og fortellingen dramatisk nerve. Både ‘Det 

syng’ og ‘Møte’ har en todeling i hver strofe som toner ned det regelmessige ved den strofiske 

formen. 

Et annet karakteristisk trekk er hvordan alle sangene kjennetegnes av korte, enkle forspill, 

som umiddelbart setter stemningen som en knapp sceneanvisning. Samtidig tar det lytteren raskt 

ut av stemningen i slutten av hver sang, i form av etterspill som liksom toner ut bildet.   

 
219 Foster, The Songs of Edvard Grieg, “Grieg wrote 181 songs, one is no longer extant; another thirty-four 

remained, either complete or in sketches, only in manuscript until the majority were published in the Grieg-Gesamt-

Ausgabe in 1990 and 1991” (her finnes 170 sanger- min bemerkning), s. 1 
220 Ibid. s. 4-8 
221 Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie ny revidert utgave. Oslo: Musikkhuset AS, 1993, s. 143 
222 Benestad og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 285 
223 Volden, Studier i Griegs Haugtussasanger, s. 65-69 
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Som nevnt understreker Voldens syklusens arkitektoniske oppbygging,224 og at sangene i den 

ferdige syklusen «er valgt ut etter kravet om syklisk enhet og episk sammenheng»,225 Han viser 

hvordan sangene parvis korresponderer med hverandre: ‘Det syng’ og ‘Ved Gjætle-bekken’ utgjør 

innledning og avrunding av syklusen, men har også en indre sammenheng ved at begge sangene 

gir uttrykk for «personifikasjon av naturen og av naturkreftene».226 Sang nummer 2 ‘Veslemøy’ 

og den neste siste sangen ‘Vond dag’ gir henholdsvis en presentasjon av Veslemøy og sviket hun 

opplever. ‘Blåbær-li’ og ‘Killingdans’ er to naturstemninger, og midt mellom dem står 

kjærlighetssangene ‘Møte’ og ‘Elsk’ som høydepunkt. Inspirert av Volden kan sangene stilles 

skjematisk opp slik:227  

 

Volden mener at det er den arkitektoniske oppbygningen rundt kjærlighetsdiktene som gir 

sangsyklusen syklisk enhet. Dette kan jeg slutte meg til. Selv om de to siste sangene er triste er det 

ikke slik at karakteren Veslemøy spiraliserer ned i depresjon og selvforakt gjennom syklusen, slik 

som den ulykkelige møllergutten i Schuberts Die schöne Müllerin. I stedet byr Grieg på skiftende 

stemningsbilder.  

F-toneartene får hovedvekt i syklusen. Grimley hevder at: “the tension between the pitch 

classes, f and e, becomes one of the principal structural ideas in the cycle.” 228 Men i større grad 

enn de spesifikke toneartene mener jeg at vekslingen mellom dur og moll både i hovedtoneart og 

i toneartsforløp innad i sangene er mer talende. Den viser til dualiteten mellom lys og mørke som 

er et stort tema i Haugtussa både hos Garborg og Grieg: konflikten mellom dag og natt, sol og 

regn, glede og sorg, den sanselige virkeligheten og den oversanselige. Veslemøy både trekkes mot, 

 
224 2.3 «Om litteratur og analyser av Griegs Haugtussa» 
225 Ibid. s. 50 
226 Ibid. s. 49 
227 Ibid. s. 50: Voldens sammenstilling av dikt og innhold 
228 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, s. 130 

Sang Toneart Tema Sang  Toneart  

1.‘Det syng’ f-moll/ 

d-eolisk/ 

F-dur  

Naturmystikk 8.‘Ved Gjætle-

bekken’ 

A-dur 

2.‘Veslemøy’ e-moll Beskrivelse av Veslemøy 7.‘Vond dag’ f-moll 

3.‘Blåbær-li’ F-dur Ubetinget naturglede 6.‘Killingdans’ G-dur 

4.’Møte F-dur Kjærlighet 5. ‘Elsk’ d-dorisk/  

C-dur 
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og rammes hardt av tilværelsens mørke og konfliktfylte sider. I ‘Det syng’ og ‘Elsk’ blandes det 

lyse og det mørke, i det sangene komponeres ut med modal melodikk og strekk med tvetydige 

harmoniske forløp som svever mellom dur og moll. Disse sangene er de som tydeligst omhandler 

Veslemøys seksuelle oppvåkning og temaet bergtaking. Veksling mellom dur og moll i ‘Ved 

Gjætle-bekken’ viser hvordan Veslemøy forsøker å akseptere denne dualiteten for å leve videre, 

for å kunne «minnast», men også «gløyma». I likhet med den strofiske formen er hyppig veksling 

mellom dur og moll et fremtredende trekk ved Griegs komponering, noe Schjelderup-Ebbe 

poengterer, og viser til Griegs påvirkning fra folkemusikken der skalaens tredje trinn ofte er 

ustabil.229 Han viser også hvordan svært mange av Griegs verk har en modal «flavour», enten i 

melodikk eller harmonikk,230 noe som også Eriksen poengterer som trekk ved Griegs personstil.231 

4.1.1 Å være utøveren som utøver syklusen som helhet  

Å gå inn i spillet, gjør kanskje at en må legge vekk musikkviter-rollen i det en synger konsert som 

utøver, akkurat slik Abbate viser. 232  Likevel håper jeg at drøftingen i 3.1.1 har vist at 

musikkanalytiske studier og utøvende handlinger ikke kan skilles skarpt fra hverandre. I 

masterarbeidet har partiturstudier, lytting og egen utøvelse skjedd om hverandre og i en 

vekselvirkning. 

Min erfaring er at den strofiske formen byr på noen utfordringer for sangerens 

interpretasjon og formidling fordi historien, som har en utvikling, legges i repeterende musikalsk 

ramme. Det gjelder å «holde koken» i de gjentagende strofene, og skape seg nye indre bilder og 

kjenne nye stemninger i kroppen som kan forplante seg i stemmen i det en synger. Cone setter ord 

på spenningen eller konflikten mellom komponistens persona og protagonisten: komponistens 

persona er motivert av å lage en helhetlig musikalsk form, men samtidig skal protagonistens frihet 

og individuelle uttrykk bevares.233 I Haugtussa er de fleste sangene komponert i strofisk form, 

men likevel skal Veslemøy gi utrykk for spontane følelser, og fortelleren en dramatisk handling.  

De korte, enkle forspillene setter sangeren i front og gir få pauser. Haugtussa krever, 

drastisk sett, sanglig kondisjon! Den krever også å bevisst lytte til pausene mellom sangene og i 

 
229 Schjelderup-Ebbe Dag: A study of Grieg’s harmony: With special reference to his contribution to musical 

impressionism, Oslo: Tanum, 1953, s. 15-16 
230 Ibid. s. 23 
231 Eriksen, Grieg: Musikalsk stil og musikkhistorisk betydning, s. 4 
232 Abbate, “Music – Drastic or Gnostic?”, s. 511, se også 3.1 
233 Cone, The Composer’s Voice, s. 25-29 



Stemmer i spill – i Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, Tuva Weideborg Hongve 

 

55 
 

sangene, og ta seg tid til å nullstille, utvikle og forvandle seg i disse. Den omtalte arkitektoniske 

oppbyggingen av sangene i syklusen blir for sangeren tydelig i pausene mellom sangene og i 

stillheten i pausene, der det skjer en forvandlingshandling, til neste stemningsbilde. Dette 

innebærer å kjenne og formidle den nevnte dualiteten mellom lys og mørke. Veslemøys 

uforbeholdne glede i ‘Blåbær-li’ og i ‘Killingdans’ krever lys og kvikk spontanitet. Bort med den 

allvitende fortelleren! Avstanden i tid mellom ‘Vond dag’ og ‘Ved Gjætle-bekken’ er kanskje på 

et par uker, her har en noen få sekunder til være i den.  

Griegs syllabiske behandling av teksten gjør at det nynorske språket i seg selv blir en 

inngangsport til stemningsinnholdet i sangene. Som bokmålsbruker er jeg særlig var for at det 

nynorske språket bærer med seg en kultur knyttet til landsmålet og den gamle norske 

bondekulturen. Språket blir derfor noe som flytter meg inn i landskapet og karakteren Veslemøy.  

Materialiteten i Garborgs nynorske språk hjelper sangeren å få tilgang til en særegen stemmeklang, 

til grain.234 En oversettelse ville nødvendigvis gitt et annet uttrykk. Sammenliknet med bokmålet 

gir språkets diftonger («Å, veit du den draum») og klare og betonte vokaler («ho sit ein sundag»), 

spenst og projeksjon i vokalklangene. God uttalelse av dem gir en sunn og overtonerik 

stemmeklang.235  

Grieg hadde sterke meninger om hvordan sangene hans skulle formidles, det var sangerens 

evne til å formidle teksten som var vesentlig, stemmens skjønnhet var underordnet.236 Hans kone 

Nina skal ikke ha hatt en stor stemme, men var likevel den største fortolker av hans sanger.237 At 

ikke Grieg mente at Dagmar Møller hadde en vakker stemme skal heller ikke ha spilt noen rolle 

for ham.238 Fortolkning og uttrykksevne når det gjaldt teksten var det viktige. Jeg vil likevel skyte 

inn at formidling krever mer enn kunstneriske anlegg og vilje. Uten god sangteknikk med en god 

kvalitet i stemmeklangen og bevisst disponering av vokale ressurser blir formidling vanskelig. 

 Så til slutt, hva slags skolerte stemmetype passer egentlig Haugtussa, som gjøres 

utransponert av sopraner som mezzosopraner, til og med alter? Martinsen og Strøm viser hvordan 

de fleste stemmetyper vil ha sine styrker og svakheter i Haugtussa.239 En mezzo-sopran vil kanskje 

 
234 Se 3.1.1 
235 Brown, Oren: Discover Your Voice, California: Singular Publishing Group, 1996, s. 99 
236 Foster, The Songs of Edvard Grieg, s. 20-22 
237 Ibid. s. 10 
238 Ibid. s. 22 
239 Martinsen og Strøm, Interpretasjon av solosanger, s. 426-429 
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gi rikest farge til de dype tonene i Det syng, mens en sopran har lettere tilgang til jubelropene i 

‘Blåbær-li’. ‘Møte’ krever bredde og dramatisk anlegg, ‘Killingdans’ snert og humor. I alt 

forlanger syklusen en stemme som ikke blir for tung og ufleksibel i høyden, som også har et fast 

og ekspressivt mellomleie, i det hele tatt en godt skolert stemme.240  

4.2 ‘DET SYNG’ 

I diktet ‘Det syng’ merker Veslemøy for første gang at underverdenen, i form av Haugkallen tar 

kontakt med henne, og det er også den eneste gangen i det tekstlige utvalget i Griegs syklus at 

dette skjer. Griegs komposisjon viser tydelig det todelte aspektet med de underjordiske, de er både 

fristende og farlige og tilbyr fred og flukt. I analysen har jeg ønsket å belyse hvordan dette todelte 

aspektet kommer fram gjennom en rekke kompositoriske trekk. Eriksen viser til «fingeravtrykk» 

som kjennetegner Griegs produksjon som helhet, og de er tydelige i denne sangen og i Haugtussa 

som helhet; noen av disse kan gjerne kalles impresjonistiske.241 Her gir de et gløtt inn i annen 

verden, med annet lys, skjønnhet og annen musikk. Jeg er også interessert i hvordan utøverne 

fortolker denne todelingen, hvilken gestalt de antar (Haugkall, forteller, Veslemøy?) og om det er 

noe «impresjonistisk» i deres fortolkning. 

4.2.1 Form og tekstur – impresjonistiske stilmidler  

 ‘Det syng’ er strofisk, og har en tydelig todelt form innad i hver av de tre strofene. Etter den tredje 

strofen kommer et kort etterspill som coda. A- og B-delene skilles tydelig fra hverandre i tempo, 

toneart, dynamikk og tekstur, og kan stilles opp slik, med utgangspunkt i første strofe:   

Del A: t. 1-13 Allegretto con moto – f-moll (f) 

Del B: t. 14 - 24 Poco più lento – d-moll -> F-dur (p/pp) 

 
240 Eken viser til et grunnprinsipp i skoleringen av sangstemmen. Det er to muskelenergier i stemmens 

grunnfunksjon som må trenes opp til gjensidig balanse: «lukkefunktonen eller kompressionen og forlængelsen av 

stemmebåndene, kaldet længdespændingen eller strækket» s 52. Eken skriver videre at enhver stemme har en 

naturlig grunntype der én av disse muskelenergiene er den spontant sterkeste. I en stemme med sterk lukkefunksjon 

er naturlig tung og usmidig i høyden. En stemme med en god spontan lengdefunksjon er smidig i høyden, men ofte 

med et ukomprimert og luftig mellomleie. Det stemmetekniske arbeidet består i stor del av å trene opp muskulær 

balanse mellom disse to funksjonene, for å få en egal stemme med en god lukkefunksjon i alle toner. Eken, Susanna: 

Den menneskelige stemme, København: Hans Reitzels forlag,1998, s .51-54 
241 Disse trekkene overlapper de kjennetegnene som etter hvert fantes i stilen til Debussy m.fl. Hos Grieg kommer de 

impresjonistiske trekkene sporadisk og er ikke gjennomført som hos de senere franskmennene. Eriksen, Asbjørn, 

Grieg: Musikalsk stil og musikkhistoriske betydning, 2016, manuskript, IMV, UiO, s. 2 og s. 5.  
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Sangen som åpner syklusen, starter med et forspill bestående av arpeggioer og triller. Både 

tonalitet og metrum er vanskelig å fastslå; forspillets impresjonistiske karakter setter stemning 

framfor å lede inn i et tonalt og rytmisk spor. Forspillet åpner opp for et rom utenfor tid og sted: 

Eksempel 1) t. 1-3:  

  

 

 

 

 

 

Forspillet består av to arpeggio-akkorder, utlagt over tre oktaver bestående av tonene F, D, G og 

B, som går over i en trille på tonen F (og G). Harmonikken er tvetydig: Tilsammen utgjør tonene 

en g-moll7-akkord, en akkord på 2. trinn altså SS7 med septim i bass. Martyn argumenterer mot at 

akkorden kan kalles det (som Beryl Foster kaller den i sin analyse242) fordi akkorden kommer før 

et tonalt referansepunkt og blir uten harmonisk funksjon.243 Heller enn å være funksjonsharmonisk 

gir gjentakelsen av akkorden sammen med pedalbruken en ikke-funksjonell, impresjonistisk 

klangflate - i mine ører med en «pentaton farge». Griegs bruk av pentaton farge (i form av betoning 

av 6. trinn) kommer flere steder i Haugtussa og gir assosiasjoner til folkemusikk.244 Dette kommer 

jeg mer inn på etter hvert. Klangflate er ifølge Eriksen «en akkord, vanligvis dissonerende, som 

ligger så lenge at dens tonale funksjon svekkes; i stedet får den egenverdi som klang.»245 Sentrum 

ligger på tonen F, både i bassen, som topptone i akkordene og som utgangstone for trillen. 

Forspillet avslutter med en gestisk oppgang av 64-deler i en F-durskala.  

Forspillets bevegelse oppover fem hele oktaver, fra F i stor oktav til F4, skaper en 

forventning om uforutsigbarhet. Selv om F-durskalaen er åpenbar i den gestiske oppgangen får 

den en lydisk karakter av et forhøyet fjerde trinn, da sannsynligvis fordi B-dur har satt seg som en 

toneart (i mine ører!), på tross av den vektige betoningen av tonen F. Den videre fortsettelsen i f-

 
242 Foster, The Songs of Edvard Grieg, s. 188 
243 Martyn, “Haugtussa and the Poetics of Enchantment” s. 4 (min paginering) 
244 Pentatonikk (femtoneskala) er mye brukt i folkemusikk fra hele verden. Stølen, Arnfinn: Songskatten vår, Oslo: 

Det norske samlaget, 1995, s. 171 
245 Eriksen, Grieg: Musikalsk stil og musikkhistorisk betydning, s. 4 
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moll oppleves uventet. Grimley mener at den modale overgangen til varianttonearten viser sangens 

spaltethet: intitally stern and epic and then distant and other-worly».246 I Garborgs diktsyklus 

dukker Haugkallen opp i diktet Laget med en egen musikk: «søtt som i blund, stig ein fager lund 

(tone), elskhugvarm med sorgblid trille» og det er nærliggende å tro at Grieg hadde dette i tankene. 

Notasjonen i 6/8 gir først mening i det melodistemmen klinger i fjerde takt. Martyn viser at det 

metriske og tonalt uklare i forspillet hører fortryllelsen til, for en vesentlig del av trolldom 

(enchantment) er å miste følelse av tid og sted.247 På den måten er det som om Veslemøy kastes ut 

i denne kjærligheten som om det var en fortryllelse. Da kan en kanskje argumentere for at ‘Det 

syng’ indirekte viser en av de store konfliktene i Haugtussa (som drøftet i 2.5.1): behovet for å 

flykte fra egne følelser ved blant annet å projisere dem over på andre. Veslemøy havner i en 

brytningstid og en seksuell oppvåkning gjennom Haugkallens fortryllelse. 

Melodien setter inn i treklangsbaserte bevegelser oppover fra f-moll med start i tonen C1. 

Treklangsbrytninger er et typisk trekk ved Griegs melodikk,248 og fremtredende i Haugtussa.  

Dynamikken i f forteller om en mektig kraft som kommer opp fra dypet, og i det sangen starter i 

f-moll klinger bassen hele seks oktaver ned fra den avsluttende gesten i forspillet. Den lave 

innsatsen betyr for sangerens del å starte i stemmens fullregister.249 Det legges opp til et bredt 

anlagt og mørktklingende foredrag.   

Klaverstemmen i del A bestående av akkorder liggende over én takt, fundert i F-nøkkel i 

begge hender, preges av kromatiske mellomstemmer og uforutsigbar harmonikk: Fra starten i f-

moll går vi videre til Dess-dur, en nedadgående mediantforbindelse som ifølge Foster er en av 

«Grieg’s favorite transitions – into the key of the flattened submediant».250 

 

 

 

 

 

 
246 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, s. 128 
247 Martyn, “Haugtussa and the Poetics of Enchantment”, s. 4 
248 Eriksen, Musikalsk stil og musikkhistorisk betydning, s. 1 
249 Stemmens to hovedregister betegnes «fullregister» og «randregister», der fullregisteret er stemmens lavere leie «I 

fullregisteret klingen mørkere, tyngre, kraftigere og fastere» Arder, Nanna Kristin: Sangeleven i fokus, Oslo: Ad 

notam Gyldendal, 1996, s. 133  
250 Foster, The Songs of Edvard Grieg, s. 189 
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Eksempel 2) t. 4-5: 

 

 

 

  

 

  

 

  

I akkordene i klaveret er stemmene preget av å bevege seg i små sekund-bevegelser fra Dess-dur 

til D-dur i t. 5 til 6 og til G7 i t. 8 (se eks. 3). Melodistemmen går opp et tritonusintervall til Fiss 

på ordet «gøyma», som dissonerer skarpt mot tonene E og G i klaverstemmen. Hele 

melodistemmen trekkes mot denne bevegelsen i ordene «gøyma» og «gløyma», som deretter 

understrekes av det unisone ekkoet i klaverstemmen, énstemt i to oktaver med G3 som topptone.  

 

Eksempel 3) t. 5-8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkordene som legges i hver takt i klaverstemmen gir mye rom og frihet til melodistemmen. 

Haugkallen er fri til å være så pågående han selv ønsker. Det store registerspennet mellom 

forspillet og fortsettelsen viser at sangen tar oss ut av den daglige, bevisste sanseverdenen: 

Haugkallen lokker og vekker de dype og underbevisste kreftene i menneskesinnet: det som 

kroppen vil, men sinnet enda ikke vet.  
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Teksten i første strofe i A-delen er preget av diftonger og av stemte konsonanter,251 særlig nasaler 

i form av m og ng, l (lateral) og v (stemt frikativ), som sammen gir en fyldig klang:  

 

Å veit du den draum, og veit du den song,  

Så vil du tonane gøyma 

og gilja det for deg så mang ein gong 

rett aldri så kan du det gløyma 

 

T. 9 - 13 er et melodisk rim av t. 4 - 8 flyttet opp en kvart og begynner i b-moll, som forsterker 

intensiteten ved at melodistemmen beveger seg helt opp på en Gb2. Melodisk rim er også et typisk 

fingeravtrykk fra Grieg og brukes i alle sangene i syklusen, og gir effekt av forhøyet intensitet og 

varierte klangfarger.252 Melodien i A-delen får med denne topptonen en ambitus på halvannen 

oktav.  

B-delen fra t. 14 kommer så i sterk kontrast i pianissimo der akkompagnementet får form av 

akkorder i arpeggi, to i hver takt notert quasi Arpa. Her går vi ut av det deklamatoriske og mørke, 

og inn i en mykt akkompagnert melodi i en høyere tessitura (stemmeleie) med melodistemmen 

begynnende på C2, en oktav over starten i A-delen. d-moll blir tonalt sentrum fram til t. 18, men 

veksling mellom d-moll og a-moll 14-16 gir et modalt, eolisk preg, som sammen med firklanger 

gir en dus klang. Den gyngende 6/8-delsrytmen kommer nå tydelig fram i både klaver og sang. 

Melodistemmen er her notert dolce og er rent diatonisk. Den bringes opp til ledetonen i t. 18 på 

«sylvrokk snu» men blir bare hengende der, uten å lede opp til F. Foster kaller dette «a melody 

that entices as much as the words it sets».253 Melodien liksom henger i luften, i en annen verden. 

Også her svarer klaverstemmen med et ekko, men utlagt i akkorder, ikke énstemt, som gir et 

mykere og mindre insisterende preg. Gjennom t. 19-22 ledes det harmonisk til F-dur, men i stedet 

for å lande på en F-durakkord i klaverstemmen kommer avslutningsvis de innledende akkordene 

og trillene fra t. 1 og 2 og understøtter melodistemmens «din sylvrokk snu». Betoningen på ordet 

 
251 Arder, Sangeleven i fokus, s. 160 
252 «Melodisk rim”, dvs “tonal” eller “real” gjentakelse av en melodisk idé på et annet trinn» Eriksen, Grieg: 

Musikalsk stil og musikkhistorisk betydning, s. 1 
253 Foster, The Songs of Edvard Grieg, s. 189  
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melodien henger i luften, 7.trinn betones 

 

«sylv», lokker på Veslemøy med det vakre og skinnende,254 og lokker samtidig også sangeren til 

å spinne ut sin mest skinnende piano. Akkorden får ikke effekt av en klangflate her, men tar oss 

tilbake til den innledende stemningen, og en tvetydig avslutning der den gestiske oppgangen blir 

hengende i luften.  

Eksempel 4) t. 14-23                                                         

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Teksten i del B gir en lysere vokalklang, med utholdte stavelser på slanke vokaler som i, u, y, som 

sammen med ustemte frikativer i form av konsonanten h og s skaper en mer lys og luftig klang:  

Å hildrande du med meg skal du bu 

//: i blåhaugen skal du din sylvrokk snu:// 

din sylvrokk snu 

 

Og i annen strofe:  

Det voggar um li 

Det svævast av strid 

 
254 Bø skriver at å motstå de underjordiske handler også om å motstå rikdommens fristelser: «som rimelig kan være i 

et fattig miljø blir huldrefrierne i folkefantasien styrtrike.», Bø, Veslemøys verden, s. 51 
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//: Og dagen ei kjenner den sæletid :// 

Den sæletid 

 

Friksjonen mellom teksten og stemmen blir her estetisk interessant, fordi teksten frambringer 

stemmens materialitet, dens grain, for å si det med Barthes, av noe lyst, hvitt, briljant.   

Det er en klar sjikt-deling mellom A- og B-delen. I del A kommer akkorder i F-nøkkel i begge 

hender, overveiende i grunnposisjon. Melodistemmen starter i et dypt stemmeleie, som sammen 

med bruk av kromatiske betonte enere (gøyma/gløyma) gir et tungt preg. I del B settes 

melodistemmen an i et høyere leie, i stemmens randregister,255 mens akkordene i klaverstemmen 

utlagt i arpeggioer kommer i andre og tredjeposisjon i G-nøkkel. Grovt sett går det an å si at 

teksturen i del A er «fast og mørk» og del B «løs og lys». Jeg tolker del A som å vise til det som 

er kroppslig og lidenskapelig, mens del B viser til noe kroppsløst og svevende, drøm, søvn og 

glemsel.  

Avslutningsvis kommer et lite etterspill, der nedgang fra ledetonen E gir en avspennende 

effekt, det er som om bildet zoomes ut. Kanskje våkner Veslemøy? 

Eksempel 5) t. 65-69: 

 

 

 

                                                                                                                         

 

I motsetning til i starten får ‘Det syng’ en utvetydig harmonisk avslutning i autentisk kadens. 

4.2.2 Lytterefleksjoner – gestaltning og dualitet 

Ellen Westberg Andersen og Jens Harald Bratlies innspilling fra 1980, fra nå av kalt AB80, er 

preget av den store romklangen i Universitetets aula der den er tatt opp. Innspillingen klinger derfor 

nærmest som en levende framførelse. Andersen tar i mine ører rollen som en forteller, framfor å 

 
255 Arder, Sangeleven i fokus, s. 133 
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gestalte Haugkallen. Siden det varieres mindre i tempo mellom A og B-delen og det dveles lite er 

det kanskje fortelleren som holder en prolog. Den trolske stemningen kommer energisk fram 

allerede i forspillet, særlig den gestiske oppgangen i t. 2-3 gis energi [0:06], som liksom sender 

energien videre til sangeren. I B-delen dveles det ikke ved ord. Tempoet holdes forholdsvis høyt 

og den eteriske romklangen og Andersens lyse klang intonert i toppen av tonespennet, forsterker 

følelsen av at melodien henger i luften [0:32 – 0:45]. Energien fra forspillet vekkes til live igjen i 

klaveret på ordet «sylvrokk snu» [0:55 – 0:59]. Innspillingen er av de tre den som for meg klinger 

mest eterisk, eller impresjonistisk. Dette på grunn av det overordnede klangbildet, Andersens 

runde, nesten «hvite» klang og det at Bratlie overholder alle pedalbetegnelsene, som i denne 

romklangen tilslører konturene, også der han spiller energisk.   

Anne Sofie von Otter og Bengt Forsbergs innspilling, kalt OF93, er gjort i Kungliga Musikalska 

Akademiens stora sal og oppleves å ha en naturlig romklang, men der artikulasjon i stemme og 

klaver kommer svært tydelig fram. I forspillet tar Forsberg seg god tid til å la klangene få klinge i 

rommet. Han følger også Griegs pedalbetegnelse som slører til tonene og gir en fyldig, drømmende 

klang [0:06 – 0:20]. Jeg oppfatter det som om von Otter går tydelig inn for å gestalte karakteren 

Haugkallen. Hun bruker en stor uttrykkspalett, og gir to helt forskjellige uttrykk til A- og B-delen. 

A-delen er pågående og synges ofte konsekvent i forte, selv på teksten «mjuke nott (…) I linnare 

ljos enn dagen hev att» [1:27 – 1:41]. I tredje strofe understrekes likevel ordet «hug (er mild») 

[2:43] uventet i p. I B-delen gjør von Otter fargelegginger og variasjoner. Hun liksom heiser seg 

opp noen toner, som skaper flørtende og innbydende karakter: «å hildrande du, med meg skal du 

bu, i blåhaugen skal du din sylvrokk snu» [0:46-0:56]. I det B-delen gjentas tredje gang dveler hun 

kort på «Å, hildrande du». I B-delen artikulerer von Otter med vekt på å bringe fram lyset i 

vokalen, særlig tydelig er det i 2. strofe: «Det voggar um li, det svævest av strid, og dagen ei 

kjenner den sæle tid» [1:51-2:03]. Utøverne er tro mot dynamikkangivelsene, særlig ved å gå i p i 

«sylvrokk snu» [1:13-1:20]. De brå uttrykksskiftene i denne innspillingen gjør Haugkallen ekstra 

farlig og uforutsigbar, men kanskje spesielt uimotståelig.  

Marianne Beate Kielland og Nils Anders Mortenssens innspilling – kalt KM14 - har en utpreget 

renskåret klang, selv om den er spilt inn i Vågan kirke i Kabelvåg. Lyden har en klar og avgrenset 

form som toner ned det impresjonistiske i sangen. I forspillet løfter Mortensen pedalen mellom 

taktene og tonene klinger klarere [0:01 – 0:08]. Det som var sløret og drømmende hos de andre 
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kommer her tydelig fram, nærmest som en oppfordring: Hør her! I B-delen fortsetter de i samme 

tempo i stedet for å gå ned i Poco píu lento, om enn i p, og helt klart dolce, som gir et intimt preg. 

Selv om tempoet er høyt, har de likevel en neddempet ro i framførelsen. Kielland synger nærmest 

vibratoløst, et åpenbart estetisk valg,256 som forsterker de rene linjene og det rolige uttrykket i B-

delen, bare hør i [0:33 – 0:43]. På «sylvrokk snu» skaper hun mer bevegelse i stemmen, litt vibrato 

og mer energi som liksom uttrykker spinningen i rokken som høres i klaverklangene i t.22-23. 

Denne versjonen gir også assosiasjoner til Haugkallens gestalt, men er uten de tonemalende 

effektene som von Otter bruker. Dette gir et ungt og ukunstlet preg.  

Der Kiellands «Å» i opptakten i t. 3 [0:09] er nesten uten klang og leder kun mot neste takt og 

ordene «veit du den draum.», lar von Otter tonen klinge i en mer kroppsforankret vibrerende 

operaklang fra første «Å» [0.20]. De kritiske bemerkningene til denne innspillingen, som nevnt i 

2.8 leser jeg som en kommentar til dette. I opera må sangeren ta i bruk hele stemmens resonans 

for høres over orkesteret. Denne type skolering krever utholdenhet og kroppsdisiplin. Når denne 

skolerte stemmen får komme så tydelig fram i utøvelsen av Haugtussa oppleves det for anmelderen 

kunstig, kanskje fordi det ikke finnes noe skolert eller kunstlet ved Veslemøy. (Kielland og von 

Otter er for all del like skolerte sangere, men Kielland maskerer denne skoleringen i ved å tone 

ned typiske operatiske uttrykk som vibrato, og jevn legatoklang – mer om det i 4.3.2). I sangen 

‘Det syng’ er det Haugkallen som skal personifiseres, en erotisk karakter som gir inntrykk av full 

tilgang til egen kropp. I mine ører passer von Otters fysiske, operatiske utøvelse godt til dette. I 

diktsamlingen er Haugkallen en skuespiller, for bak det sensuelle utseende er han egentlig heslig, 

han må altså gjerne framstå kunstlet.  

4.2.3 Utøverarbeid – en todelt karakter 

Jeg mener at den største vokale utfordringen i ‘Det syng’ er å skille klart mellom A- og B-delen i 

klangfarge og dynamikk og å få til raske stemningsskift. Mest interessant er det å fortolke sangen 

i Haugkallens gestalt. Assosiasjonene går til Erlkönig av Schubert der Alvekongen lokker på den 

syke gutten og bruker alle slags forførende måter for å trekke ham til seg. Inspirasjon til å finne 

farger i stemmen finnes i andre dikt i Garborgs syklus. I ‘Måneskinsmøyane’ ser Veslemøy de 

 
256 Om vibrato som fenomen i sang og som estetisk virkemiddel kan leses i Bjørkøy, Kåre: «Om vibrato i klassisk 

sang» i fagtidsskriftet Musikkpedagogen, n 4 2014. Web: 

https://omlf.no/musikkpedagogen/content/text_1291975204509/1416993035053/musikkpedagogen_4_14_bj_rk_y.p

df 
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vakre, fastfrosne møyene og føler en dragning mot dem. Dette diktet er også fullt av betonte i-

lyder. I diktet ‘Laget’ kommer Haugkallen med pågående tilnærmelser i kaoset som oppstår i den 

ville dansen med mennesker, «følgedyr» og underjordiske. I ‘Det syng’ gjelder det å være 

pågående og ta den noterte dynamikken på alvor, men likevel «lese mellom linjene» hva 

dynamikkbetegnelsene angår, så ikke ordene «mjuke nott» i 2. strofe og «elskug vill» i 3. strofe 

får samme trøkk. B-delen er teknisk krevende, både på grunn av de lyse vokalfargene, og at de 

skal synges p. Vokalene krever at jeg ikke runder av stemmen for mye. Dette innebærer risiko for 

å ikke synge alle tonene så pent. Som nevnt mente Grieg at skjønnhet var underordnet et godt 

interpretatorisk uttrykk. Likevel, en vakker klang vil understreke Haugkallens gestalt.  

4.3 ‘VESLEMØY’ 

Syklusens andre sang er komponert over diktet ‘Veslemøy’ fra delen ‘Veslemøy synsk’. Med 

Allegretto molto espressivo - betegnelsen legger Grieg opp til et talenært tempo i sangutførelsen, 

og det gis stemme til en forteller som beskriver karakteren Veslemøy utenfra. Melodien beveger 

seg over akkorder i klaveret, som oftest liggende på halvtoneslag som gir deklamatorisk frihet til 

sangeren. Spennet i klaver- og melodistemme viser sammen med raffinert harmonikk til ei ung 

jente med et rikt, indre liv. Jeg har vært interessert i hvordan Grieg beskriver Veslemøy musikalsk, 

men også hvordan sangerne gjør det. Forskjellen mellom de tre sangernes estetiske tilstedeværelse 

blir særlig hørbare i denne sangens nakne form.  

4.3.1 Form og struktur i et enkelt og komplekst portrett 

Komposisjonen er strofisk og har to strofer. Innledningsvis etableres tonearten e-moll gjennom to 

akkorder som danner forspill. Akkordene er utlagt slik at det dannes to kvinter i bassen med forslag 

på tredje slag i 1. takt. Kvintene, forslaget, det åpne spennet i akkordene og tonene som så utholdes 

i fire slag kan gi assosiasjoner til et utendørs landskap og et folkemusikalsk idiom. Melodistemmen 

begynner i en oppadgående e-molltreklang som ytterligere etablerer toneart og mollstemning. I t. 

3-4 går harmoniene fra e-moll til subdominanten a-moll7 – som for å understreke ordet «myrk» og 
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       D137           H137                    G137 

 

tilbake til e-moll. Deretter beveger klaverstemmen seg harmonisk nedover i terser i tre 

parallellførte dominant-syv-trettenakkorder, som leder til C-dur i t. 7.257  

 

Eksempel 6) t. 1- 10 

 

 

   

 

                                                                             

 

                                                                    

Den enkle melodilinjen ledsages her av harmonikk som kan fortelle oss noe om karakteren som 

ikke kan ses på utsiden, en indre verden som ikke alltid er så lett å hanskes med, noe molltonearten 

også forteller. I t. 7 beveger klaverstemmen seg ned i kontra oktav for å understreke ordene «augo 

djupe og grå». Klaverstemmen er igjen dominert av kromatiske linjer (se eks 7). Eriksen skriver 

at Grieg har «forkjærlighet for å ledsage diatoniske melodier med kromatisk fargede understemmer 

(såkalt intratonal kromatikk)».258 Her forteller de om Veslemøys vesen og utstråling, klaveret får 

en tydelig funksjon av å være en fortellerstemme.  

Eksempel 7) t. 7-10:  

 

  

 

 

 

 

 

 
257 «En av Griegs yndlingsakkorder er dominant-syv-tretten-akkorden. Bemerkelsesverdig er det hvorledes han i t. 5-

6 for første og eneste gang i sin musikk parallellfører tre slike akkorder. Her skjer det for øvrig i mediantiske rykk. 

Denne type progresjoner har vårt århundres populærmusikk tatt opp igjen og gjort til rene klangklisjéer» Benestad 

og Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, s. 291 
258 Eriksen, Grieg: Musikalsk stil og musikkhistorisk betydning, s. 2 
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mediantovergang 

I melodistemmen betones ytterkanten av sangerens leie (i alle fall sopranstemmen), der den lander 

på tonen h i liten oktav i t. 10 og 30 (se eks. 7). Fra t. 12 danner en kromatisk mellomstemme i 

fjerdedeler i klaveret motstemme til melodistemmen, som for å vise «svevnen» om Veslemøy. 

Også de andre stemmene fortsetter med kromatiske bevegelser i t. 13-15. 

Eksempel 8) t. 12-15:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mediantovergangen fra H-dur til D-dur i t. 13 og 14 skaper et løft på ordet «svevn», og lyser opp 

ordet, og forteller at det drømmende er et viktig trekk ved henne. T. 16-19 danner et melodisk rim 

til t. 12-15, flyttet opp en kvart fra H-dur/moll til E-dur/moll, med noen flere forsiringer i 

melodistemmen, som gir ny bevegelse og energi til beskrivelsen av Veslemøy.  

I t. 14 betoner en forhøyet ters i melodistemmen ordet «heile» som danner tritonus mot 

septimen i F#7-5 klaverstemmen, ytterligere understreket med en tenuto-angivelse (se eks. 8). Det 

er viktig å få fram at Veslemøy er et annet sted i kropp og bevissthet enn de andre. Grieg gjentar 

teksten to steder: («ho hev) denne døyvde ro» og «ho er ven og ung», som for å understreke at det 

er Veslemøys ro – eller dybde og spesielle skjønnhet som sterkest kjennetegner henne. Ordet 

«døyve» betyr ifølge Olav Midttuns ordforklaring: «dempe, gjere mjuk, mild».259  

 

 

 

 

 

 
259 Haugtussa, Skoleutgåve ved Midttun, Olav. 18. opplag, Oslo: H. Aschehoug og Co, 1974 
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Ekko av melodistemmen 
i klaverstemmen 

 

Eksempel 9) t. 16-20:    

 

 

 

   

 

 

  Eksempel 10) t. 29-31: 

  

 

 

  

 

 

 

Bruk av ekko i t. 10 og 30 i klaverstemmen etter («stilslegt,) drøymande lag» og («inn i ein) annan 

heim» understreker disse ordene. Veslemøy er på en måte både tilstede i denne verdenen, selv om 

hun skuer den underjordiske verdenen som understrekes ved den nedadgående melodilinjen. Grieg 

veksler mellom komplekse harmonier og enkle, klare klanger som de spredte e-mollklangen i for- 

og etterspill, som for å vise at Veslemøy også har en naturlig enkelhet ved seg.  

Veslemøy er ei jente som tar plass i verden med sine evner og sin spesielle utstråling. Dette 

fortelles av melodistemmens forhøyede terser (som i t. 14 og t. 18) og oktavsprang (t. 20), den 

komplekse harmonikken og at sangens omfang i klaver- og melodistemme medregnet, strekker 

seg over fem oktaver. Cone skriver hvordan klaverstemmen har mulighet til å fortelle oss noe 

direkte, uten omveien gjennom ord, selv om mangelen på ord gjør budskapet indirekte.260 

 Spennet og dybden i klaveret illustrerer alvoret og dybden i Veslemøys «drøymande lag», 

og ikke minst at det er noe underjordisk hun skuer «inn i ein annan heim».  

 
260 Cone, The Composer’s Voice, s. 16-17 
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4.3.2 Lytterefleksjoner og betraktninger om sangernes tilstedeværelse 

AM80 har et langsomt tempo og bruker 2.55 min., i motsetning til OF93 og KM14 som begge 

bruker 2.30. Det langsomme tempoet muliggjør mer plass til en rik og vibrerende stemmeklang, 

samtidig som en stillstand hviler over hele framførelsen. I klaverstemmen gis dveling i de mørke 

ekkoene i klaveret t. 15-16 [0:35-0:42] der arpeggioen legges forholdsvis langsomt. Også forslaget 

til e-mollklangen i forspillet til hver strofe og helt avslutningsvis i t. 41 gjøres rolig med en 

drømmende klang. Som Abbate minner på er musikk er «sticky», og den utvendige presentasjonen 

kan hefte ved hvordan lytteren oppfatter utøvelsen. Det har gjort meg nysgjerrig på om utøvernes 

visuelle presentasjon i CD-informasjonen til en viss grad kan bygge opp under en oppfattelse av 

deres, og særlig sangernes, estetiske tilstedeværelse, selv om de ikke opptrer fysisk her og nå. I 

CD-heftet til AB80 er et svarthvitt portrett av Ellen Westberg Andersen. Hun har lukkende øye, 

uttrykket er drømmende, innadvendt. Hun ser usminket og ung ut, med et kors i halsen. Er ikke 

dette Veslemøy? Bildet kan fortelle om uendelighet av tid, noe som kanskje kan sies å 

korrespondere med det overordnede uttrykket i klangbildet i innspillingen.   

I den visuelle utforming av OF93 er Munch-bildet «Inger på stranden» på forsiden. En ung norsk 

kvinne, pent kledd, ingen gjeterpike altså. CD-heftet har kun et bilde av de to artistene sammen, 

men ingen informasjon om dem, kanskje er de såpass etablert at det er overflødig. Det er også et 

bilde av von Otter med lukkede øye på stranden, i klær og smykker som sender assosiasjoner til 

en vikingkvinne. Det nordiske kostymet og det innadvendte uttrykket kan også gi assosiasjoner til 

Haugtussa, men kostymet er med dagens øyne kanskje litt overdrevet. Operasangeren von Otters 

jobb er å gestalte roller, og det skal også skje her. Von Otter bruker en talenær sangmåte i 

‘Veslemøy’, der utvalgte ord fremheves, i pakt med Griegs tenuto-angivelser og dissonerende 

klanger. Her er også en plastisk tilnærming til tempo, der de strekker ut tonene markert tenuto som 

«heile» i t. 14 og «døyvde» i t. 18. Samtidig går de litt opp i tempo i t. 15-17, enda raskere enn det 

innledende tempoet: «i rørsle og tale og alt» [0:48-0:54] og på a tempo-stedet i t. 31 – 33: «bare 

barmen gjeng spreng og tung» [1:46-1:52]. Von Otter fremhever ordet «heim» med en litt skarp 

ansats i t. 30 [1:38], men Forsberg spiller ekkoet i klaveret markert, men likevel tilbakeholdent, 

slik for å antyde Veslemøys mystiske sider heller enn å male de ut. I alt gir von Otter en levende 

og spontan framførelse, nærmest som en skuespiller.  
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Også KM14 har et raskere tempo, men varierer ikke tempo i særlig grad. Viktigere er det her at 

Kiellands særegne sanglige uttrykk etableres, som i lys av tidligere innspillinger virker fornyende. 

Kielland er svært sparsom med stilmidlene som romansesangeren har til felles med operasangeren, 

som vibrato, jevn legato og bruk av portamento. Satt i sammenheng med egne kommentar i CD-

heftet om at hun ønsker å gå vekk fra overdreven interpretasjon av sangene, blir hennes prosjekt 

ekstra tydelig i fortolkningen av denne sangen. I de nevnte intervjuene i 2.8 kom det fram at 

Kielland er seg svært bevisst sin egen vokale materialitet. Hun fortalte at hun har jobbet med å ha 

en androgyn klang og en slank stemmeføring, med ideal fra hvordan de sang i begynnelsen av 

1900-tallet. 

KM14 har et naturbilde med et fjordlandskap på forsiden, men skyet og dunkelt, uten 

nasjonalromantisk idyll. Heller enn gjennom bilder får sangeren Kielland en større tilstedeværelse 

gjennom teksten hun har skrevet i CD-heftet. Der musikkprofessor Benestad skrev innledning i 

OF93 tar Kielland på seg oppgaven selv. Hun skriver at hun håper at lytteren vil «låne et vennlig 

øre til vår tolkning og samtidig gledes over å få andre vinklinger på musikken i andre sangeres 

versjoner av sangene»261 Bevisstheten er høy om at innspillinger er «sticky», de er med på å forme 

en oppfatning av verket. Kielland er et eksempel på den utvidede sangerrollen som tar et mer 

overordentlig kunstnerisk ansvar, som gjennom faglig fordypning inntar rollene som forsker og 

kunnskapsbærer.262 Mens von Otter ble overtalt til å gå i studio,263 virker KM14 til å være gjort på 

utøvernes initiativ.  

4.3.3 Utøverarbeid – tempo og enkel stil 

I arbeidet med Veslemøy har jeg lagt meg på et talenært tempo, og mine fortolkningsvalg likner 

kanskje mest på OF93. Veslemøy er ikke en trist sang, og jeg syns karakterbeskrivelsen gjøres best 

ved å gjøre sangen uten dramatikk. Som nevnt 4.1 viser Griegs bruk av dur og moll til dualiteten i 

Veslemøys tilværelse, og her røper molltonearten Veslemøys tilgang til en skjult, oversanselig 

verden. Samtidig er det klaverstemmen som får fortelle dette i størst grad. Sangerens oppgave blir 

å se for seg Veslemøys skikkelse og beskrive henne: hun er enkel og ukunstlet, og unik. I arbeidet 

har jeg vært opptatt av å bruke tempo som virkemiddel for å understreke det som er viktig med 

 
261 Kielland, Marianne Beate: tekst til CD-utgivelsen Grieg Garborg/Vinje/Ibsen utgitt på Lawo i 2014 
262 Det kan også nevnes at Marianne Beate Kielland er, som første sanger og kvinne leder for Risør 

kammermusikkfestival 2019, en jobb som krever stor repertoarkunnskap og kunstnerisk overblikk. 
263 Se 2.8 
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karakteren, noe som betyr å følge tempobetegnelsene i notene, men også gå litt opp i tempo for å 

balansere ut stedene der musikken bremser ned. Jeg har jobbet med å ritardere i t. 9-10 og 

tilsvarende t. 29-30. På ordene «heile» og «døyvde» holder jeg tonen som angitt for å lytte til 

akkorden i klaverstemmen. Jeg finner det naturlig å gå opp i tempo på a tempo-stedene som 

beskriver hennes ytre skikkelse, slik for å understreke det udramatiske og unge ved karakteren med 

en tekstnær flyt. Lite bruk av vibrato kan skape en tydelig variasjon i stemmeklang fra den forrige 

sangen. De små melodiske forsiringene i t. 16 og 26. vekker også en intuitiv, enkel stil hos meg. 

Når jeg opptrer med sangene, er jeg min egen presentasjon bevisst. Haugtussa gjør seg best uten 

de største konsertkjolene.  

4.4 ‘BLÅBÆR-LI’ 

For første gang i syklusen legges ordene i Veslemøys munn. Hun er kommet over et blåbærsted 

og gjør en rast sammen med dyra. Hun fryder seg over blåbærene, og leker med tanken på hva som 

hadde skjedd hvis bjørnen, reven, ulven – eller «guten frå Skarebrôtet», altså Jon, hadde dukket 

opp. Den strofiske sangen har fem strofer med ulikt innhold, men også her med variasjoner i melodi 

og rytme for å passe teksten. Grieg skal har brukt mye tid på å få teksten til å passe godt i 

melodirytmen.264 I siste strofe bruker Grieg nye dynamiske betegnelser: poco tranquillo og mezza 

voce for å understreke stemningsskiftet når tanken glir hen til Jon. Grieg bruker ulike stilmidler 

for å sette ‘Blåbær-li’ i et ytre, åpent landskap. Inspirert av Grimley ønsker jeg å vise hvordan 

landskapet tar plass i Griegs musikk, og hvordan det er mulig å gi plass til dette landskapet i en 

fortolkning. 

4.4.1 Form og stilmidler i et ytre og indre landskap  

Sangen åpner med en éntakts forspill bestående av en kaskade over fire oktaver med tonene d,c,a,f 

i klaveret, der betoningen av sjette trinn gir en «pentaton farge» og en kobling til natur og 

folkemusikk. Forspillet er beslektet med forspillet i ‘Det syng’, også i arpeggioklangen som gir en 

«trylleslageffekt», eller her, som en dusj av ubekymrethet. På et øyeblikk er vi ute i naturen 

sammen med Veslemøy og dyrene. 

 

 
264 Foster, The Songs of Edvard Grieg, s. 190 
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Betoning av 6. trinn gir pentaton farge 
 

Eksempel 11) t. 1-4 

 

 

  

  

 

 

Melodistemmen er bevegelig, med store sprang og stadige utbrudd på F2. Rytmen i ¾ og 

tempobetegnelsen vivace kan gi følelsen av folkedansen springar.265 Sjette trinn fremheves også i 

første slag i t. 4 og 8. Igjen serverer forspillet alle tonene til den innledende melodilinjen, slik 

Findeisen gjorde oppmerksom på.266  Formen i hver strofe kan viseform (lied-form), og er ordnet 

etter en AABA- inndeling av versene: 

A: Nei, sjå kor det blåner her! No må me roa oss, kyra 

A: Å, nei, slike fine bær, å, dei som det berre kryr a’! 

B: Nei, maken eg hev kje set! Sumt godt her er då til fjells. 

A: No vil eg eta meg mett; her vil eg vera til kvelds!  

Stølen understreker at denne formen i stor grad er moderne og noe som brukes i forbindelse med 

kunstmusikk.267 At formen kan gi assosiasjoner til folketoner er noe annet. Grimley skriver at 

landskap kan ta form som pittoreske representasjoner i musikk – som klokkelyder, kulokk, og 

lydhermende musikalske gester. Eksempler på det i Haugtussa er lyden av en lur i ‘Elsk’ og dyr 

som hopper i ‘Blåbær-li’. Men landskap viser seg også gjennom temporære og dynamiske 

virkemidler som skaper følelse av avstand og stillstand, som igjen skaper assosiasjoner til det 

norske landskapet som har så mye åpent rom. Dette kan være ekkoer, opplevelse av lyd som 

svinner hen, og lite tekstur og harmonikk som støtter opp under melodistemmen.268 Slik er det i 

 
265 Husan, Jorunn Lovise: Bevegelse i det tradisjonelle grenselandskap, s. 61 
266 Findeisen, Naturmystik als Kern der Einheit 
267 Stølen, Songskatten vår, s. 191 
268 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, s. 91 
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Klaverstemme på 2. slag i takten 

kvintklanger 

akkompagnementet i ‘Blåbær-li’. Klaverstemmen understøtter i liten grad tre-takten, eller 

«springarfølelsen» i melodistemmen, og er i større grad en stemningsledsager. Liggende akkorder 

som starter på 2. slag i takten som i t. 5 og 9 bryter med taktfølelsen. Slik viser klaverstemmen i 

‘Blåbær-li’ til et åpent, ytre terreng, og at Veslemøys indre tilstand har rom til lek og fantasiens 

utfoldelse.  

Eksempel 12) t. 5-9: 

 

 

  

 

 

 

Grieg disponering av klaverstemmen gjør at kvinter havner i bassen, som i t.3-4 og t. 5 Også i 

etterspillet utgjør klaveret to kvinter: 

Eksempel 13) t. 107-109: 

 

 

       r 

 

 

Sutcliffe skriver i sin analyse av det lyriske stykket ‘Klokkeklang’ fra opus 54 (1891) at stykket, 

som består nesten utelukkende av kvintklanger får oss til å lytte til kvinten som klang. 

Kvintklangen forteller en historie om middelalder, om mystikk og noe forbudt (kvintparalleller) 

og sender tankene til natur. Det er ikke uten grunn at kvinten kalles «ren» eller «åpen». Sutcliffe 

mener Grieg knytter kvinten til nasjonal karakter: «a concentration on “strong” perfect intervals 
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Lav ledetone 

Spredte hvilende 
akkorder 

Nedgang 
fra septim 

might be geared toward an expression of Norwegian purity».269 Kvintstablingen forsterker det 

folkemusikalske, eller «utendørs»-preget i ‘Blåbær-li’. Etterspillet er også i slekt med det i ‘Det 

syng’, ved at det avspenner et spenningsmettet uttrykk. 

I t. 11-14 kommer en miksolydisk vending i høyrehånd i klaverstemmen: fra C – Ess-dur, akkorden 

på lavt 7. trinn, som understrekes av en akkompagnerende rytme i klaveret:  

Eksempel 14) t.11-14:  

 

 

 

 

I t. 15 brer klaverstemmen seg ut i spredt leie i B-dur. Det store spennet i akkordene i t. 15-17 gir 

en avspenthet, som sammen med nedgangen fra septimen i t. 17 tar intensiteten ned i 

strofeavslutningen. 

Eksempel 15) t. 15-17:  

 

 

 

 

  

 

I t. 18 (og tilsvarende steder i de andre strofene, se eks. 16) leder klaverstemmen i høyre hånd over 

til et firetakters klavermellomspill merket vivace der det pentatone igjen er fremtredende, med 

rytmiske sekstendelsbevegelser i tre takter, og der éntakts-kaskaden får innlede den nye strofen. 

 
269 Sutcliffe, W. Dean: Grieg’s Fifth: The Linguistic Battleground of “Klokkeklang”, trykket i The Musical 

Quarterly, Vol 80, nr 1, våren 1996, s 161-181 Oxford University Press, s. 166 
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Mellomspillet har en impresjonistisk karakter gjennom de lydhermende bevegelsene av geiter som 

hopper, og det pentatone tonespråket viser til noe enkelt og ukunstlet, kanskje Veslemøys lekne 

og barnlige natur.  

Eksempel 16) t. 59-67 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Et poeng som Bø stadig vender tilbake til er hvordan Garborg i diksyklusen gir uttrykk for det 

såkalte «erfaringsbeviset»: at meningen med livet ligger i å leve, som Garborg selv skrev om i 

artikkelen «Troen på livet», samme år som Haugtussa.270 Veslemøys «ubegrunnede» og spontane 

lykke kommer tydelig fram i mange dikt, også i ‘Blåbær-li’.  

4.4.2.Lytterefleksjoner – fantasi og musikalsk lek  

AB80 trekker lytteren inn i Veslemøys fantasiverden med Andersens rike klangpalett. Handlingen 

i Veslemøys fantasi, og alle de følelsene den utløser, kommer tydelig fram i stemmen. Noen få 

eksempler: I første strofe har hun en glad klang, frambrakt av at hun markerer punkteringene i t. 4 

og 8 [0:01-0:13]. Klangen er avventende ovenfor «bjønnen stor» i 2. strofe ved å ta tid i t. 32-35 

[0:53-1:00], indignert over reven, i t. 57-60 [1:39-1:45], sint på «den stygge skrubb» i t. 66-73 

[1:50-2.05] og salig forelsket i t. 85-90 [2:25-2:36] i 5. strofe. Bratlie innleder 5. strofe med et 

rolig, drømmende klaverforspill, i motsetning til i de andre strofene hvor han spiller energisk og 

 
270 Bø, Veslemøys verden, s. 16-18 
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klangfullt. Innspillingen har en ro som harmonerer med følelsen av plass, både i terrenget og i 

fantasien, der det gis rom til pust og tanke mellom innfallene.   

OF93 tar tempobetegnelesen vivace på alvor, de har et svært raskt tempo som også er veldig 

fleksibelt. Der AB80 bruker 3.22, runder OF93 av på 2.44. Også her dras vi inn i Veslemøys 

fantasiverden, men den er full av leken musikalitet. De lager en schwung i frasene ved å holde 

igjen i t. 3-4. «sjå kor det blåner her» er utholdt før de går raskt på i t. 5-6 «no må med roa oss 

kyra» og tilsvarende i t.7-8 og 9-10: [0:02-0:13]. I likhet med AB80 tar de seg god tid på steder 

som trenger mer ro som «ver so god» i t. 33 [0:45]. Utøverne er veldig samspilt, de stadige 

temposkiftene virker spontane. Von Otter gir «alt» for å vise Veslemøys følelser: hun roper til 

ulven i t. 73 [1:39] og gråter over drepte sauer i t. 74-76 [1:39-1:44], ler på «tøv» i t. 95 [2:14-

2:16], og tonemaler ord som i «drøymar» i t. 101 [2:25].    

I KM14 beveger Kielland seg flere ganger i ytterkanten av det som kan kalles klassiske 

sangidealer. I mine ører utviser hun her en folkemusikalsk innstilling til forholdet mellom teksten 

og sang, der hun synger teksten som om skulle ha snakket den.271 F.eks. betoner hun tydelig 2. lyd 

i diftonger som på ordet «seia» i t. 29 [0:45], som er et brudd med klassiske sangskolering.272 Hun 

gjør et ekstra byks med en svak glissando nedenfra på høydepunktet på ordet «vera» i t. 17 i 1. 

strofe [0:28] og på tilsvarende sted i de andre strofene. Nyhus og Aksdal viser hvordan 

folkesangere har en annen ansats enn den klassisk skolerte, ofte begynner de tonen glissando 

ovenfra eller nedenfra.273 Kiellands ansats gjør at toneskiftet blir mindre legato. I klassisk sang 

gjøres toneskiftet vanligvis mer legato, slik at intervallavstanden maskeres.274 I siste strofe er det 

som om ordet «drøymer» i t. 101 [2:52] får et lite forslag, og hun slenger like godt på en ekstra 

ornamentering, en «krulling»275 på første stavelse i ordet «røsjelig» i t. 30 [0:48]. De folkesanglige 

stilmidlene er likevel ikke gjennomført, men er heller en stil-lek, gjort med hensikt for å signalisere 

 
271 I oppsummering av erfaringskunnskap fra timer med folkesanger Berit Opheim Versto, nevner Husan «Vokaler 

er ingen unaturlig hvilebenk, alt må høres ut som når du snakker det. Snakk frasen, så syng», Husan, Bevegelse i det 

tradisjonelle grenselandskapet, s. 41 
272 Brown, Oren illustrerer hvordan sangeren kun skal betone den første, betonte vokalen skal betones, og den andre 

vokalen kommer som halen på gris, Discover Your Voice, s 106  
273 Nyhus, Bjørn og Aksdal, Svein (red) Fanitullen: innføring i norsk og samisk folkemusikk, Oslo: 

Universitetsforlaget, 1993 s. 202 
274 «Ud over registersmidighed og registeregalitet kræver den klassiske frasedannelse et legato – dvs. en tonerække, 

der er knyttet så tæt sammen, at selve toneskiftet ikke er hørbart, hvad enten man synger hurtigt eller langsomt.» 

Eken, Den menneskelig stemme, s. 41 
275 Krulling er ornamentering som pynt på enkelttoner, og et trekk i kveding, Nyhus og Aksdal, Fanitullen, s. 202 
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Veslemøys tilhørighet til naturen og folkekulturen. Karakteren plasseres med dette i større grad i 

det ytre landskapet enn i de to andre innspillingene. Mortensens bruk av høyre pedal skaper 

variasjon i mellomspillene, men et gjennomgående trekk er at han er forsiktig med utholdt pedal 

der det er merket. Særlig er det merkbart i mellomspillet før femte strofe, noe som i mine ører er 

litt synd, for da forsvinner trylleslageffekten i arpeggio-klangen som er så tydelig hver gang 

følelser understrekes i Haugtussa. Dette «tørre» preget passer likevel inn i deres renskårede stil. 

Til sammen blir uttrykket klart og utilslørt, og sløres ikke av pedalbruk hos pianisten, romklang 

eller vibrato hos sangeren, tre trekk som er tydelige i de to andre versjonene.   

4.4.3 Utøverarbeid – transformasjon ved et trylleslag 

I arbeidet med ‘Blåbær-li’ gjelder det å transformeres fra det inderlige og mollstemte i ‘Veslemøy’ 

til en diametralt annen tilværelse, med frisk energi og glede. Å øve på å kjenne forspillet som et 

«trylleslag» gir energi til fortolkningen. Et trylleslag kan stadig forvandle fram nye stemninger og 

indre bilder, og er derfor til hjelp for å skape variasjon i den strofiske formen. Selv om Veslemøy 

hisser seg opp over reven og ulven er det ikke nødvendig å bli for dramatisk og gå ut av 

«solskinnsstemningen». Det hadde vært en sann glede å banke dem opp! Sterkest virker 

trylleslaget før siste strofe der tankene går til Jon. På tross av vivace-angivelsen gjelder det å ikke 

bli hektisk; i blåbærlia har en all verdens tid. Griegs utforming av klaverstemmen viser oss 

Veslemøys tilgang på et nærmest ubegrenset rom i naturen og i fantasien. Da må det være tid til 

mellomgulvets fulle ekspansjon mellom frasene. I min fortolkning heller jeg nok mot AB80s 

fortolkning, ved å formidle følelser og holde igjen i tempoet, samtidig som jeg beholder 

«solskinnet» i stemmen i strofene om reven og ulven. Jeg lar meg også inspirere av KM14s lek 

med folkemusikalske stilmidler, særlig ved å la diftonger komme tydelig fram i pakt med den 

nynorske tekstuttalen, ikke «klassiske idealer».    

4.5 ‘MØTE’ 

I ‘Møte’ skildres høydepunktet i kjærlighetshistorien. Veslemøy og Jon møtes på fjellet en 

sommerdag, og det ender med at de tilbringer natten sammen. Teksten har en klar utvikling i den 

ytre handlingen, men også denne komposisjonen er strofisk. Sangen har en todelt form innad i hver 

av de tre strofene som kontrasterer hverandre. Grovt sett går det an å si at del A skildrer den ytre 

handlingen, mens del B skildrer følelsene som handlingen utløser. Jeg opplever ‘Møte’ som det 
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Doble 
kromatiske linjer 

største følelsesmessige høydepunktet i Haugtussa, og har vært opptatt av å finne ut hvordan Grieg 

lar følelsene komme til uttrykk i musikken og hvordan utøverne uttrykker dem. 

4.5.1 Form og struktur – lengsel og ekstase 

Med utgangspunkt i første strofe deler jeg sangen inn slik: del A: t. 1-10 og del B: t.11-17(18) 

begge i Andante espressivo. Sangen i F-dur starter med et to takters forspill. Her tegnes igjen en 

impresjon av en folketone som begynner énstemt på tonen G2 i og lander på dominanten (C7) i t.2. 

Dominanten gir en forventning som de andre forspillene ikke har, og er en knapp sceneanvisning 

til natur og tilværelses lyse side: Det er dur. F-dur etableres i det melodistemmen tar til i opptakten 

i t. 2, og i det klaveret kommer inn i t. 3. Melodistemmen er delt inn i klare fraser i pakt med 

versene i diktet og beveger seg diatonisk oppover med en kromatisk nedgang som avslutning av 

frasene i t. 4 til 8. Klaverstemmen er dominert av oktaverte kromatiske linjer som følger 

fjerdedelsslagene, og som skaper et tungt og insisterende preg. Assosiasjonene går for min del 

østover. Richard Taruskin viser hvordan kromatikk brukes for å vise seksuell lengsel i russisk, 

orientalistisk musikk på annen halvdel av 1800-tallet.276  Kromatikk, særlig i mellomstemmer 

sentrert rundt skalaens 5. og 6. trinn er emblem på denne orientalske lidenskapen.277 Et godt stykke 

unna både Russland og Orienten ledsager kromatikk i mellomstemmer rundt 5. og 6. trinn også 

Veslemøys lengting på seteren.   

Eksempel 17) t. 1-4 

  

 

 

                                                        D7                         T         

Kromatikken gjør at det stadig veksles mellom dur og moll, og at funksjonsharmoniske spenninger 

antydes uten å oppløses: I t. 5 heves bassen til F# på fjerde slag som skaper en dim-akkord som 

 

276 Taruskin, Richard “Entoiling the falconet’: Russian musical orientalism in context», i Cambridge Opera 

Journal, 1992, Vol.4(3), s. 253-280 

277 Ibid. s. 266 

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cambridgeS0954586700003797&context=PC&vid=UIO&lang=no_NO&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Entoiling%20the%20Falconet%20&mode=Basic
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fører til et kompleks av G-akkorder i den neste takten. Et forstørrelsesglass på harmonikken viser 

at de kromatiske linjene skaper akkordene Gsus4 – G-dur – g-moll7 på 1. og 2. taktslag. Vekslingene 

går så fort at de knapt er hørbare, men gir et sug av spenning: 

Eksempel 18) t. 5-6:  

 

  

              

                                                                       

                                               Gsus4 – G-dur – Gmoll7  

I klaverstemmen legges stadig arpeggioklanger på første slag i takten, som i t. 6 på «tankar», t. 8 

på «bankar» og t. 9 på «draumen». Effekten blir svakt tilslørte, eller utvidede taktslag, samtidig 

som det bygger oppunder de små høydepunktene i melodistemmen og det emosjonelle budskapet. 

Kromatikken i klaver- og melodistemmen (på «tankar» t. 6 og «bankar» t. 8) bryter med diatoniske 

«folketone»-preget i de andre sangene. Melodistemmen i t. 2-8 er uten også punkteringer i 

åttendelene. Punktering på f.eks. «lengtande» i t. 3 eller «strøymer» i t. 5 ville passet med den 

syllabiske tekstbehandlingen i de øvrige sangene, men hadde laget et mindre lengtende og legato 

utrykk. 

T. 7 og 8 er et melodisk rim av t. 5 og 6, opp en hel tone; intensiteten øker. Septimer som oppstår 

i de kromatiske mellomstemmene, som i F7 på 2. slag i takt 9 («vaknar») ledes nedover, og leder 

inn til det som blir tersen i en G-dur og så til septimen i C7-dur som oppstår i takt 10, denne 

septimen løses kromatisk også nedover. De kromatiske linjene forlenger spenningen og utsetter 

harmoniske konklusjonen: 
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Eksempel 19) t. 8-13 

   

  

6 

     

  

  

  

 

               

 

I del B fra t. 11 oppstår det noe helt nytt: Direkte fra C-dur bringer Grieg oss til E7 som om vi 

løftes inn en ny verden, inn i medianttonearten A-dur på ordene: «Då gjeng det som ein hildring 

yver nuten». Grimley drøfter hvordan fortryllelse (enchantment) kommer til uttrykk i sangen Den 

Bergtekne, opus 32, der mediantforbindelseen fra G-dur til H7 i de to innledende taktene gir en 

harmonisk villrådighet.278 I ‘Møte’ viser mediantspranget også til fortryllelse, men her i et positivt 

fortegn.  

Melodistemmen begynner i pianissimo over liggende akkorder, før det bygger seg opp til et veldig 

høydepunkt i t. 14-16 som går over i et animato og drønnende triolbasert mellomspill i klaveret. 

Et nytt mediantisk løft i t. 15 (C7) løfter opp ordene «den vene», men i stedet for å bringe oss 

tilbake til F-dur tar klaveret over i ekstatiske bevegelser gjennom subdominanten B-dur og videre 

til medianten G-dur som blir bidominant til C7-9 i t. 17, og der den dominantiske spenningen liksom 

svinner bort i det som blir et brus av toner i det høyrepedalen holdes: 

 
278 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, s. 81-84 

Arpeggioer 
 tilslører 
taktslagene 

Septimer 
leder 
nedover 

Mediantløft 
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Eksempel 20) t. 14-19 

 

 

 

                                   

 

       

 

  

 

 

Klaveret fortsette altså å synge Veslemøys ekstase over å se den «vene guten». Det tones raskt ned 

når det innledende forspillet fra t. 1-2 innleder neste strofe. Det er verdt å merke seg hvordan Grieg 

gir plass til sangstemmens oppbygning og utbrudd uten å overskygge den. Det er først på ordet 

«guten» i t. 16 at klaveret understøtter utbruddet og bærer det videre når sangstemmen stilner. 

Foster berømmer dette kjennetegnet ved Griegs komponering, klaverstemmen er sangstemmens 

partner og akkompagnatør, men overdøver den aldri.279  

‘Møte’ er kanskje den sangen der handlingen - fra et ekstatisk møte til å sovne i hverandres armer 

- passer minst til det strofiske skjemaet. Den strofiske formen gjør at fortissimo-høydepunktet 

gjentas tre ganger, til slutt på teksten «søv ho i has arm». Poenget hos Grieg, tror jeg, er å lage et 

vokalt høydepunkt der stemmen får klinge ut i all sin kraft for å vise ekstase. Som Fischer-Lichte 

skriver er det slik at når sangerens kropp klinger, bygger den bro til lytteren (se 3.4.1). Den som 

lytter får ta del i Veslemøys ekstatiske forelskelse og får lov å kjenne ekstasen i sin kropp. ‘Møte’ 

kan godt tolkes ved å skjele til Agawus modell 1): musikk og ord assimileres i sangen, og ordene 

 
279 Foster, The Songs of Edvard Grieg, s. 10 
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mister sin betydning som bare ord, men blir musikk. Og Grieg, som kun bruker 3 av hele 11 strofer 

i det originale diktet metter hver strofe med erotisk spenning og emosjonell ekstase.   

Griegs små melodiske og rytmiske forandringer i melodistemmen i B-delen toner ned den strofiske 

formen, spesielt i tredje strofe. Både Volden280 og Martinsen og Strøm281 viser hvordan Grieg 

bruker interpunksjon, altså innlagte pauser i melodistemmen som følger tegnsettingen, og som 

hegner om og forsterker den inderlige stemningen i den siste strofen: «alt svimrar burt. Og der i 

kvelden varm…». I eksempelet under er samme sted i 1. og 3. strofe sammenstilt:   

Eksempel 21) t. 11 – 13 og t. 45 – 47:                                                                                                                                                                        

1. strofe 

 

 

 

 

3. strofe 

  

 

 

Avslutningsvis er som om bildet av de to elskende toner ut i det den innledende snutten gjentas tre 

ganger, hver gang ned en kvint – på tonene G – C - F. Også her er det føring av stemmene som er 

der det vesentlige – ikke nødvendigvis det funksjonsharmoniske. Sangen slutter med en plagal 

kadens dypt nede i bassen – som passer godt i denne sangen der D7 – T forbindelsen, annet enn i 

forspillene til strofene, er sjelden og nedtonet: 

 

 

 
280 Volden, Studier i Griegs Haugtussasanger, s. 74-76 
281 Martinsen og strøm Interpretasjon av solosanger, s. 278 
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Eksempel 22) t. 53 - 54 

 

 

 

 

 

4.5.2 Lytterefleksjoner - stilforståelse og «strukturell ekspressivitet» 

AB80 er den klart lengste av de tre, med 4.40 minutter. Bare forspillet alene tar 11 sekunder 

sammenliknet med 7 sekunder i OF93 og 8 sekunder i KM14. Det tas tid mellom strofene og 

generelt er utøvelsen igjen preget av ro. Særlig tas tempoet ned i siste strofe: Fra t. 43 sakkes det 

veldig ned, og særlig ordene «munn mot munn» i t. 44 [3:32-3:40] får klinge lenge i en varm 

pianissimo. Det langsomme tempoet og bevisst bruk av pianissimo i denne takten og fram til t. 47 

gjør at det bygger opp til et varmt og intenst høydepunkt, med full kropp [3:40-4:15]. Utøvelsen 

av siste strofe toner ned den strofiske formen.  

Martinsen og Strøm tar i bruk lydanalyser for å vise hvordan det emosjonelle innholdet 

kommer til uttrykk i innspilte versjoner av ‘Møte’. Kurver og grafer viser frekvensspektrum og 

desibelnivå i forskjellige versjoner, slik for å måle intensiteten i utøvelsene, også AB80 og OF93. 

Mitt inntrykk er at den positivistiske informasjonen fra målingene kommer til kort, sammenliknet 

med hva forfatterne fanger opp av følelsesinnhold og musikalsk intensjon i vanlig lytting, som 

uttrykt om AB80: «Stemmeklangen syns gjennom hele sangen å inneholde en form for lidende og 

lengtende uttrykk».282  

OF93 har igjen en plastisk tilnærming til tempo og dynamikk. Her formes frasene i pakt med 

intensjonen i teksten, noe som gir et merkbart høyere grunntempo, med utpreget schwung. Den 

skulpturelle utformingen toner ned både taktstrekene og den strofiske formen. I mine ører er det 

som om sangen formes gjennom von Otters sterke fortellerstemme til én stor frasebue. Et godt 

eksempel på det er i 2. strofe. Hør hvordan de starter i hurtig tempo fra t. 19 [1.13] og hvordan de 

sakker ned frasen fra «varme he-ender…» i t. 25-27 [1:30-1:44]. Von Otter sangstil er ofte 

 
282 Martinsen og Strøm, Interpretasjon av solosanger, s. 293 
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deklamerende og fri, nesten snakkende som i «At du er så stor» i t. 32 [2:02] og likhet med 

Andersen lar hun stemmen klinge i høydepunktet t. 48-50 [fra 3:18] med all den klang som tonene 

må ha, kall det gjerne operatisk.  

Som nevnt skriver Gadamer om kunstverkets «værensmuligheter». Dette innebærer at 

fortolkningene ikke er frie og vilkårlige, men at nye fortolkninger forholder seg til det «varige 

forbildet»,283 som er visse innforståtte måter å utøve musikken på som de som kjenner tradisjonen 

kan være enige om. Også Guldbrandsen poengterer at stilforståelse er viktig for å formidle 

musikalsk mening.284 Jeg bringer opp dette fordi jeg opplever at KM14s versjon av ‘Møte’ grenser 

mot en litterær lesning.285 Det betyr at de gjør nesten alt som står i notene, men knapt noe mer. 

Denne typen utøvelse kan fungere godt, fordi Griegs komposisjon er svært ekspressiv; for å bruke 

Guldbrandsens ord igjen, verket har en «strukturell ekspressivitet».286 Grieg kjente stemmen godt 

og visste hvordan han kunne komponere for den for å få det uttrykket han var ute etter. Men å 

gjøre alt som står i notene, men ikke noe mer, blir heller for lite i akkurat denne sangen, nærmest 

å ta avstand fra den romantiske tradisjonen som sangen hører til. Avstanden kommer særlig fram 

i det siste strofen der t. 50 [3:40] utholdes så kort, faktisk nesten et slag for kort. Her kommer en 

tydelig artikulasjon av ordet «arm», men bare en liten flik av den emosjonelle dybden som ligger 

i betydningen av ordet. En tydelig artikulasjon av ordet er ikke viktig, men at ordet sluttfører en 

romantisk sprengladet, og for all del legato, frase. Den åpne vokalen i «arm» gir mulighet for 

stemmen til å folde seg ut og til å la seg bære av, eller klinge sammen med klaverstemmen. 

Utøvelsen i KM14 er legato, men mangler følelse for de kastene og linjene i frasene som skaper 

schwung. Det er også altfor lite klang i klaveret, noe som hindrer at klangen i sang og klaver 

blandes. Klangene kan imidlertid ha blitt tonet ned i produksjonsprosessen. 

4.5.3 Utøverarbeid – skulpturell utforming 

I mitt arbeid med denne sangen har jeg vært opptatt av hvordan melodilinjene virker i kroppen. De 

kromatiske linjene i klaveret som er markert sempre legato virker inn på forankringen av stemmen 

i mellomgulvet. Grieg har komponert ut Veslemøys fysiske lengting. Forankringen korresponderer 

også med Veslemøys følelser, hvordan tankene strømmer gjennom henne og hvordan hjertet føles 

 
283 Gadamer, Sannhet og metode, s. 111 
284 Guldbrandsen, Modernist Composer and Mahler Conductor  
285 Ibid. s. 17  
286 «structural expressivity» Ibid. s. 17 
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«fullt og tungt». Inspirert av Slåttebrekk og Harrisons forskning har jeg vært opptatt av å forme 

frasene skulpturelt, slik at de fire første frasene i hver strofe får en tenkt utvikling og oppbygning. 

Det innebærer å stramme opp tempoet ørlite grann i 2. frase, og enda litt til i 3. frase, før det slakkes 

av i fjerde frase. Min fortolkning, i hvert fall slik det klinger i mitt indre øre, likner på OF93, men 

med et saktere tempo.  

Eksempel 23) t. 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

I toneartsløftet til A-dur i B-delen i t. 12-13 gir akkordene under melodistemmen en ny rytmisk 

frihet til stemmen. I t. 14 og 15 er det imidlertid helt avgjørende å følge rytmen nøyaktig. Mens 

stemmen klinger på en helnote, tar klaveret over som «melodistemme», før melodistemmen 

plukker opp melodien igjen i t. 16. Jeg må innrømme at jeg først gjennom å synge det selv la merke 

til i hvilken grad samspillet mellom klaverstemmen og melodistemmen går opp i en rytmisk og 

melodisk helhet i høydepunktet (se eksempel 20 i 4.5.1.) I det vokale høydepunktet i t. 16 er det 

som om tonen bare skjer, som en kraft, mer enn en tone. 
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4.6 ‘ELSK’  

I ‘Elsk’ gis igjen stemme til Veslemøy. Med sterke tekstlige bilder forteller hun hvor forelsket hun 

er. Diktet er skrevet i formen nystev. 287  Bø skriver: «i denne muntlige kulturen, var dette 

sannsynligvis den viktigste strofeformen for kjærlighetslyrikk».288 Grieg har også skrevet inn «I 

Stevtone» i parentes under tempobetegnelsen Allegretto con moto. I sangen formidles de følelsene 

Veslemøy sitter igjen med etter natten med Jon, forelskelse og begjær, undring og lengsel. Hun er 

«fanget», på godt og vondt. Jeg har ønsket å utforske hvordan denne dualiteten gis lyd i Griegs 

komposisjon og hvordan den lar seg fortolke. 

4.6.1 Form og harmoniske stilmidler - modalitet og dualitet 

‘Elsk’ er skrevet i variert strofisk form, klart inndelt etter de fem strofene, men med en tydelig 

utvikling og høydepunkt. Første og siste strofe er komponert helt likt, i en nærmest resitativisk stil 

som gir en relativt rolig deklamering av teksten. Mellom disse kommer «stevtonen» melodisk 

variert i to strofer med en hurtig, rytmisk og dansepreget karakter, og én strofe der tempo og 

pedalbruk gir et mer legatopreg. Sangen skiller seg ut ved at klaverstemmen får stor plass, faktisk 

vil jeg si at sangens høydepunkt ligger i klaverstemmen etter denne fjerde strofen.  

1. strofe, A: t. 1 – 13: Allegretto con moto 

2. strofe, B: t. 14 – 22: Allegro  

3. strofe, B’: t. 23 – 30: Allegro 

4. strofe, C: t. 31 – 48: L’istesso tempo 

5. strofe, A: t. 49 – 61: Tempo I 

Sangen starter notert uten fortegn og fra t. 11 i slutten av del A etableres tonearten C-dur. Åpningen 

i klaveret er en oktavert oppgang i høyre hånd i d-moll som ender på tonen a. Det knappe forspillet, 

som et lursignal, gir opplevelse av noe naturbundet. Melodistemmen åpner med å gjenta 

oppgangen og får etter hvert et modalt (dorisk) preg med d-molls høye sjette trinn og lavt syvende 

trinn i t. 4-5. De innledende tonene i unison oktav i ‘Elsk’ viser til psyken hos Veslemøy, og er de 

 
287 Stev deles inn i to grupper, nystev og gammelstev. Diktformene skiller seg fra hverandre i alder og versemål. 

Begge former er firelinjede dikt. Nystev har sluttrim på 1. og 2. linje og 3. og 4. linje og gammelstev på 2. og 4. 

linje. Grinde: Norsk musikkhistorie, s. 60-61 
288 Bø, Veslemøys verden, s. 104 



Stemmer i spill – i Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, Tuva Weideborg Hongve 

 

87 
 

samme tonene som Veslemøy synger ordene «den galne guten» på. Sinnet hennes er kun fylt av 

tanker om Jon. 

I klaveret lyder en G9-akkord i t. 3 som skaper dominantisk spenning til C-dur. Spenningen øker i 

det akkorden blir til en G11 i t. 4 ut, lagt ut så den består av 3 kvinter: g - d, d – a og f – c. I stedet 

for å løse seg opp til en C-dur i t. 6 beveger klaveret seg opp et kromatisk trinn til Dess-dur på A 

i bassen, som gir nytt lys på ordet «guten». Først i takten etter, t. 7, leder kromatiske stemmer ned 

til C-dur.  

 Eksempel 24) t. 1-11 

 

 

  

                                                                                                                      

  

  

 

                                                                                                         

 

 

                             

T. 8 fortsetter i medianttonearten Ass-dur, før bidominanter leder tilbake til C-dur i t. 11. Etter at 

melodistemmen er ferdig i t. 11 fortsetter klaverstemmen i en flerstemt sats som gjentar 

melodistemmen i høyere oktav og avslutter i C-dur (se eks. 24). Igjen blir en tilsynelatende enkel 

melodi komplekst harmonisert gjennom kromatiske stemmer. Også her, som i ‘Blåbær-li’ legges 

akkordene spredt, noe som skaper et åpent rom – et klart utendørs preg igjen – og på en måte som 

fremhever kvintklangene og kobling til naturtoneskala og klokkeklang. Funksjonsharmoniske 

forventninger utsettes og innfris ikke før strofen går mot slutten. I sin masteroppgave om Griegs 

4 

8 
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harmonikk argumenterer Bjørnar Utne-Reitan for at studiene av Griegs særegne harmonikk og 

impresjonistiske klangbehandling har oversett den lineære komposisjonsteknikken som Grieg fikk 

grundig skolering i i Leipzig, og som preger Griegs komponering i stor grad.289  Som eksempel på 

de lineære kreftene i Griegs musikk trekker han fram t. 5-13 i ‘Elsk’.290 Et blikk på stemmeføringen 

gjør det klart at det er linjene, særlige kromatiske linjer i bassen og mellomstemmer, som er 

interessante, heller enn kun de harmoniske funksjonene som oppstår. Enkelte av disse er fremhevet 

i noteeksempelet under: 

Eksempel 25) t. 9-13 

  

 

  

  

 

Sangen er notert i ¾-deler, men i del A maskeres taktarten av det deklamatoriske preget med 

fermater i hver fraseslutt. Igjen utvider arpeggioer i klaverstemmen slagområdet på første slag i t. 

6 på «guten» og i t. 8 på «fuglen», som gir deklamatorisk frihet til melodistemmen og underbygger 

det sterke følelsesmessige budskapet. 

Eksempel 26) t. 6-8 

  

   

 

 

 

 
289 Utne-Reitan, Bjørnar: Masteroppgave i anvendt musikkteori: Edvard Griegs studier i musikkteori. 

Kontrapunktøvelser som grobunn for innovativ harmonikk, Norges musikkhøgskole, 2018 
290 Ibid. s. 132 
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Akkurat som i ‘Møte’ blir klaverstemmen en forlengelse av melodistemmen, ved at den tar over 

etter at melodistemmen klinger ut og utbroderer den. Dette skjer i slutten av 1. strofe: («han veit 

at fuglen vil aldri) laus» fra t. 11, og siste strofe «skal tru han tenkjer på meg ikveld» t. 59-61. 

Dette skjer også i del C, der klaverstemmen danner et høydepunkt fra t. 39. Det kommer jeg 

nærmere inn på etter hvert. 

Del B fra t. 14 begynner i betegnelsen Allegro, med fortegnskifte til medianttonearten E-dur. Det 

brå skiftet kommer også i klaverstemmen som tydelig markerer tretakten i et dansende preg. Det 

høye tempoet holdes gjennom B og B’, bare avbrutt av fermater på ordet «burt» i t. 20 og «guten» 

i t. 29, og uten tekstlige gjentagelser som i del A. Melodien ledsages av modale akkordforbindelser 

i t. 17-21 fra E-dur til dmoll7 til E- dur igjen, før akkorden på lavt 7 trinn D leder tilbake til t. 21.  

Eksempel 27) t. 14-26 

 

  

                                                             

 

                                                                                                 

                                                                                                   

 

 

 

I del B’ fra t. 22 begynner tredje strofe som et melodisk rim av den forrige, denne gangen notert 

opp en halv tone til F-dur.  
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I del C fra t. 31 oppløses alle fortegn og den nye taktangivelsen på 3/2-deler skaper et seigere preg. 

I noten er det skrevet at fjerdedelsnoten skal spilles som en punktert fjerdedel, men Martinsen og 

Strøm tolker det som en trykkfeil eller som et 

punktum. 291  Jeg syns også det er plausibelt. I Nina 

Griegs noteeksemplarer det noen interessante 

temponotater i form av metronomangivelser. 292   Fra 

starten er det skrevet inn «100». I del B fra t. 14 er «200» 

notert inn, mens del C, L’istesso tempo fra t. 31 er 

metronomangivelsen 92 skrevet inn (her på halvnoten).              

Se eksempel 28) t. 31-32 til høyre: 

Klaverstemmen får en strukturell forandring, vekk fra det danseaktige og inn i en sløret bevegelse. 

Melodistemmen er kromatisert og skal etter hvert synges sterkere, men saktere: crescendo e piú 

tranquillo. Harmonisk er denne delen dominert av firklanger med lavt femte trinn: d-moll7 -5 i t. 

32 og Fm7-5 i t. 33. Over de duse klangene som veksler mellom dur og moll (t. 33 – 37: Fm/D – 

Db – Dm7-5 – Fm7/Bb – E7/Bb) betones en kromatisk oppgang i melodistemmen i begynnelsen av 

hver takt. Samtidig duses det til av tritonusforbindelser mellom akkordene i høyre hånd og 

basstone i venstre i t. 37 og 38. 

Eksempel 29), t. 33-38: 

 

  

 

 

   

                                               

 

 

                                                                                       Fm7 / H        E7 /Bb                 D7/Ab 

 
291 Martinsen og Strøm, Interpretasjon av solosanger, s. 307 
292 Utgitt på Wilhelm Hansens forlag i 1898. Noten finnes i Griegsamlingen ved Bergen offentlige bibliotek. 

Kromatisk stigning 
i melodistemmen 

Tritonusforbindelser 
i mellomstemme i 
akkord og basslinje 
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Veksling 
mellom tynn 
og fyldig 
struktur 

I denne strofen kommer det egentlige høydepunktet i klaverstemmen som overtar etter at 

sangstemmen stilner ut i t. 39. Klaveret tar over stemningen fra «det berre kviskrar um deg, um 

deg» og utarter til et hviskende og drønnende brus i et høydepunkt i t. 41-42. På den 

impresjonistiske siden gjør Grieg bruk av klangflate der pedalbruk i mellomspillet i t. 35- 48 

danner en sløret effekt. Det rapsodiske mellomspillet viser Veslemøys umettelige og rastløse 

tilstand. Grieg veksler mellom fyldig og tynn struktur der mettede klanger raskt tynnes ut til 

enstemmige linjer. Etter at sløret av toner når et høydepunkt i t. 42, tones det hele ut i det oktaverte 

lursignalet fra forspillet. Sutcliffe viser hvordan skiftet fra mettede akkorder til oktav eller 

kvintklanger gir en følelse av renselse, som et steg tilbake til noe essensielt.293 Her kan det sies å 

ta oss tilbake til Veslemøys tilstand, alene som hun er.   

Eksempel 30) t. 39-47: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Femte strofe, fra t. 49 er skrevet ut identisk med del A t. 1 – 13. Likevel er hele løpet bak, og ikke 

minst teksten, med på å forme opplevelsen av denne reprisen som mer avspent. Samtidig formidler 

oppgangen i melodistemmen og klaveret i t. 57-61 (identisk med t. 9-13, se eks. 25) spenningen i 

spørsmålet som blir hengende i luften: skal tru han tenkjer på meg i kveld?»  

 
293 Sutcliffe, Grieg’s Fifth, s. 166 
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Det som kjennetegner ‘Elsk’, er at det er vanskelig å høre om sangen egentlig går i moll eller dur. 

Det er som om musikken går ut av den nevnte dualiteten mellom dur og moll og lys og mørke, og 

trekkes mot begge sider, akkurat som Veslemøy selv. 

4.6.2 Lytterefleksjoner om kropp 

Som nevnt i 3.4.1 setter Fischer-Lichtes performative estetikk lys på hvordan skillet mellom utøver 

og lytter viskes ut i det utøvelsen skjer. Setter vi på en innspilling med Haugtussa hører vi en 

stemme som synger, vi hører en klingende kropp. Og den særegne materialiteten til sangerens 

kropp virker på vår opplevelse av vår egen kropp. Det er ikke mulig for sangeren å tre i 

bakgrunnen, fordi sangerens materialitet kommer i forgrunnen og blir en del av framførelsen. I 

‘Elsk’ dras vi inn i Veslemøys indre følelsesliv som blir klingende ved musikerne. I AB80 kommer 

dette fram ved at Andersen har en utålmodig kropp i ‘Elsk’, vi hører og kjenner pusten mellom 

frasene. Det står noe på spill. Allegrodelen starter i tempoet 190 [fra 0:40] men på tross av det 

hurtige tempoet er likevel teksten tydelig. Gjennom B, og enda mer i B’, sakker de raskt ned fra 

det hurtige tempoet, særlig fra «veksa meg i deg inn» [1:02-1:12], og gjør slik at B’ blir vektigere, 

med «guten» som et utholdt høydepunkt. Del C starter rolig med rundt 64 (per halvnote), men øker 

gradvis gjennom t. 33-36 før det avtar igjen fra t. 37. Her gir Andersens funderte legato, sammen 

med tempoøkningen et innstendig preg, en fysisk lengting. Bratlie skaper et klart høydepunkt i t. 

41-42 [1:40-1:41] men bruker tid på å la lursignalet klinge ut i t. 43-44 før neste kast i t. 45 [1.44-

1:47]. Den femte strofen er uten utålmodigheten i del A, men synges utpreget legato, som fortsetter 

å uttrykke Veslemøys lengtende kropp slik den kom til uttrykk i del C.  

OF93 har et utadvendt uttrykk i del A, og nærmest med et smil om munnen får vi vite at fuglen vil 

aldri laus. I del A kommer Veslemøys forelskelse til uttrykk gjennom kroppslig lekenhet og 

musikalsk suverenitet. Dette kommer fram i dynamikken, der de raskt går ned i piano på «han veit 

at fuglen vil aldri laus» [0:18-0:22] og lar denne setningen få henge litt igjen før de liksom slipper 

løs ordet «laus» [0:22-0:28]. Klaveret fortsetter i den lekne, musiske stilen ved at Forsberg gir 

plass til forslaget i t. 13 (se eks. 25 i 4.6.1) som sammen med tonen før og etter nesten klinger som 

en triolbevegelse. Denne versjonen skiller seg fra de to andre ved at inngangen til C-delen har et 

tempo på ca. 144 på halvnoten. Det gir et voldsomt driv av kraftig utålmodighet, nesten 

desperasjon. Men inngangstempoet gjør det mulig for dem å gjøre Griegs noterte tempovariasjoner 

cresc. e più tranq. fra t. 34 og dim. e poco rit. fra t. 37, og ende i en overgivelse på ordet «berre» i 
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t. 37 [1:12]. Forsberg forbereder og understreker med mykt anslag akkorden under «deg» i t. 38 

[1:13]. Igjen svært elegant, med «schwung». 

I KM14 begynner Kiellands klare stemme i et rolig, ettertenksomt preg, som svar til det enkle 

lursignalet i klaverstemmen. Dette en kropp som ikke lar seg rive med, men som beholder roen. I 

del B og enda mer i B’ følger Mortensen melodistemmen i kast i takt med tekstrytmen. Hør 

hvordan han holder igjen i B’ fra [1:05] «veksa meg i deg inn» og tar det igjen med en rask 

avrunding etter «guten min» på [1:12] Slik nedtones springarrytmen og det er som om Griegs 

stilistiske lek med folketoneuttrykket kommer i forgrunnen. I del C begynner de i tempoet 92 på 

halvnoten, som lager en rolig legatokontrast til de forrige strofene, men uten intens utålmodighet 

eller ambivalens.  

4.6.3 Utøverarbeid 

I ‘Elsk’ er det igjen det rytmiske og tempomessige som skaper driv i sangen. Jeg har også jobbet 

mest med å følge tempobetegnelsene, særlig det jeg har kalt del C i t. 31-39. Her får melodien en 

framdrift med den kromatiske oppgangen i første halvnote i hver takt. Samtidig legger taktarten 

3/2 opp til et bredt utrykk, mer legato og innstendig. I t. 34 er det imidlertid skrevet inn crescendo 

e più tranquillo. Sterkere, men roligere, som nesten er kontraintuitiv, her drives det framover 

samtidig som det holdes igjen og blir bredere. Etter at den kromatiske oppgangen når sin topp i t. 

37 gis liksom høydepunktet videre til klaverstemmen. I denne sangen og ‘Møte’ fremheves 

partnerskapet med pianisten, og pianisten får også stå i front i det intense uttrykket. Sangens lave 

tessitura er en utfordring for min sopranstemme, der sangens intense linjer foregår for det meste i 

mellomleiet, og krever mye kroppsstøtte. Jeg tar meg selv i å bruke mer vibrato i denne sangen og 

i ‘Møte’, kanskje er det kjærlighetstemaet som kaller på et mer kroppslig, «operatisk» uttrykk. 

4.7 ‘KILLINGDANS’ 

Gudleiv Bø kaller ordene i diktet ‘Killingdans’ for «asemantiske»294. Snarere enn å gi et tydelig 

setningsinnhold, går ordene over stokk og stein og formidler stemning av lek og pur glede. Grieg 

setter ordene i en stram form sentrert rundt rytmiske aksenter, og med stilmidler som gir 

assosiasjoner til folkedans. Men her er også resitativiske partier som kan gi utøverne frihet til å 

 
294 Bø, Veslemøys verden, s. 101-102 
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utrykke sanseinntrykk og vise hvordan Veslemøy opplever omverdenen. Noteeksemplene til 

‘Killingdans’ er hentet fra Petersutgaven (Edition Peters nr 8515a), da Norsk musikkforlags trykk 

er i Gess-dur.  

4.7.1 Form og struktur av aksenter 

Sangen er strofisk, og hver strofe har en ABA’-form: del A, t. 1-12 er en rytmisk markert staccato-

del. Del B t.13-19 er i en mer hvilende og større grad resitativisk stil, før et rytmisk etterspill i 

samme stil som A-delen tar til i t. 20 til 25 (A’) og avslutter strofen.  

Sangen som er markert i Allegretto vivace e marcato begynner med en melodisk variant av 

Griegmotivet, utformet som staccatohopp i klaverstemmen. Marcato er et nøkkelord, for sangen 

er strukturert av aksenter og staccato; en tydelig danserytme rammer inn den ville teksten. Fra t. 3 

går kvintklang i bassen på tonene G – D som et ostinat gjennom hele A-delen fram til t. 12. 

Klaverstemmen i høyre hånd beveger seg gjennom G-dur, og, A-dur og i et melodisk rim i C-dur 

og D-dur, alt mens klaverets venstre hånd danner orgelpunkt med kvintklangen. Den høye kvarten, 

som kan høres som en lydisk farge, gir i mine ører en frisk bitonal effekt (G-dur sammen med A-

dur), og danner et fargerikt akkompagnement til den enkle melodistemmen. Både bassostinat i 

kvinter og den lydiske fargen er forøvrig trekk som Eriksen kaller typiske griegske 

fingeravtrykk.295 

Eksempel 31) t. 1-10 

 

  

  

 

 

 

 

 
295 Eriksen, Grieg: Musikalsk stil og musikkhistorisk betydning, s. 1 
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Kvintstabling 
blir 
hengende i 
luften 

Både i klaverstemmen i høyre hånd og i melodistemmen er 1. og 2. slag i takten aksentuert fra t. 

5. I del B fra t. 13 slår det momentant inn en annen stemning. Her hviler klaveret på akkorder en 

hel takt av gangen, mens melodistemmen beveger seg i gjentagende toner og enkle kvartsprang i 

en mer fri og resitativisk følelse, sentrert rundt aksenten i på 2. slag i takten. Dm7/C-akkorden i 

klaveret i t. 13 løses opp i C-dur t.14. Dissonansene skaper et fargerikt prisme i lys av 

durdominansen. Bidominanten får danne spenningshøydepunkt i t. 18 før en autentisk kadens i 

t.19. 

Eksempel 32) t. 11-29 
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Etterspillet i t. 25 bringer tilbake dansestemningen, igjen med kvint på G og D i bassen som 

orgelpunkt mot G-dur/A-dur-vekslingen i høyrehånd. Oppgangen i klaveret i t. 24-25 intensiveres 

med en stretto angivelse før den siste kvintstablingen G-D A-E får henge i luften, da t. 26 er tacet. 

I t. 27 tar kvintklangen til igjen som i første strofe. Akkurat som i ‘Blåbær-li’, den andre av disse 

to kanskje mest folkemusikkinspirerte sangene i syklusen, avsluttes det med kvintstabling. 

‘Killingdans’ har en utpreget friskhet og utendørsstemning. Også melodistemmen, som 

sannsynligvis er lagt i Veslemøys munn er dominert av en rytmisk klarhet. Veslemøys sangspråk 

er folkemusikk. (Hun stevet i ‘Elsk’!) Også Garborg var selv en dyktig felespiller, som Bø skriver: 

«når dikteren er spelemann, og spelemannen dikter, kan det saktens bli musikk i diktet!»296 De 

korte frasene i diktet krever en rask tonsetting. T. 26 i tacet bygger bro av spenning til neste strofe, 

og blir i seg selv et rytmisk virkemiddel, vi kjenner pulsen selv når ingen spiller. 

Betoning av kvintklangen som lyses opp ved at mellomtoner sneier innom tersen, gir en klar og 

lys følelse. Krysstonearten G-dur er lys, samtidig som det relativt lave leiet i melodistemmen gir 

en avspent vokalklang nær taleleie, der tekst og rytme kommer tydelig fram. Det vokale 

høydepunktet i t. 18-19 blir kontrast til den øvrige melodistemmen. Her breier det seg ut gjennom 

høyt leie (E2 – F2) og poco rit. -betegnelse, og blir syngende gledeutbrudd: 

Eksempel 33) t. 65-75 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
296 Bø, Veslemøys verden, s. 45 
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4.7.2 Lytterefleksjoner om forming av tid 

AB80 har til tross for romklangen den mest aksentuerte versjonen, med en helt tydelig staccato i 

klaveret. Andersens distinkte aksenter gir et luftig og friskt preg. B-delen har en intens framdrift 

av iver som toner ned en eventuell resitativisk frihet i denne delen, som om de forsøker å 

opprettholde tempoet. Dette kan f.eks. høres i 1. strofe [0:13- 0:17]. Avslutningen i fortissimo i 

slutten av hver strofe løser Andersen med sin lyse sopranstemme i form av en glad, åpen klang. 

Hun viser slik at dynamikk kan handle like mye om stemning og følelse som styrkegrad: t. 19-20 

[0:24-0:27]. Denne versjonen er den raskeste av de tre med 1.34 min. 

I OF93 er det von Otters levende fortellerstemme som binder sangen sammen. Ikke for det, 

Forsberg spiller aksentuert og von Otter synger alle noterte aksenter. Von Otter formidler det 

rytmiske på en spontan måte som ofte bryter ut i snakkesang. Bare hør i 2. strofe [0:35 -1:00] og 

enda mer i 3. strofe [1:07-1:15]. I B-delen er det som om hun tar inn hvert enkelt sanseinntrykk og 

hilser hver enkelt killing kjærlig ved navn [0:47-0:51]. Høydepunktene i hver strofe er fulle av 

varme og glede, som i 1. strofe [0:20-0:26] Også i ‘Killingdans’ gjør OF93 store variasjoner i 

dynamikk og artikulasjon i hver strofe. I A-delen er det som om de blir mer og mer ivrige og 

utadvendte for hver strofe. Forsbergs spill er energisk og runder av sangen vivacissimo fra t. 68 og 

ut [1:31-1.37]. Versjonen tar 1.41 min.  

KM14 konsentrerer seg mest om aksenten i første slag i takten. Der de andre to hadde 

utgangstempo på rundt 118 er KM14 på ca. 108. Likevel tar både denne og OF93 1.41 minutter, 

da KM14 opprettholder et relativt høyt tempo i B-delen (på ca. 88, mot OF93s ca. 80, og tar det 

slik igjen). Det lekne stemningen kommer fram ved at Mortensen spiller rytmeostinatet svært 

«tørt», før triolbevegelsene blir lyse klangfelt som virvles fram i t. 7-8 og t. 11-12 og raskt tøyles 

inn igjen [0:00-0:14]. I B-delen kommer den lyse stemningen i Veslemøys sinn tydelig fram i 

Kiellands klangfarge. Selv om tempoet er høyt, er det også ro og stillstand. Hun avfraserer tydelig 

i hver strofe ned i p, framfor å synge ut det noterte ff. Høydepunktene i hver strofe (t. 19 / 43 /67, 

hør f.eks. [0:22-0:26]), som gjøres non-vibrato understreker igjen det folkemusikalske som denne 

innspillingen lar kjennetegne karakteren Veslemøys uttrykk. Som Cone poengterer kan en karakter 

(i en romanse eller i en opera) være klar over at han eller hun synger eller ikke.297 Når Kielland 

bruker folkemusikalske idiomer når Veslemøy synger er det som om hun gjør Veslemøy til en som 

 
297 Cone, The Composer’s Voice, s. 30-31 
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synger. Det betyr ikke at hun «hører» akkompagnementet fra klaveret, akkompagnementet blir en 

del av Veslemøys musiske oppfattelse av omverdenen og danner framstillingen av Veslemøys 

karakter.  

Oppsummert vil jeg si at de tre innspillingene markerer de rytmiske aksentene, men på ulike måter 

som gjør at formingen av tiden i fortolkningene blir forskjellig. KM14 markerer første slag i takten, 

de to andre begge taktslag. Hovedvekten på første slag skaper en mer «ryddig» stil, som sammen 

med det høye tempoet i B-delene gir et stramt preg. Staccato kan artikuleres forskjellig – knapp 

og lett som hos Bratlie, eller markert og med ørlite grann tyngre fot som hos Mortensen. Etterspillet 

som noe som toner ut som hos Mortensen, eller noe som utarter til virvlende tumulter som hos 

Forsberg. Alle går ned i tempo i B-delen, noe som kan vise at temponedgangen er nærmest 

komponert inn av Grieg, selv om den ikke er notert. Her punkterer alle notene på annet slag, selv 

om sekstendelene er jevnt notert. Siden Grieg har skrevet en aksent på annet slag i takten, stjeler 

aksenten tid fra neste note og punkteringen oppstår av seg selv.   

4.7.3 Utøverarbeid 

‘Killingdans’, med sin renskårne rytme og klare aksenter kan oppleves instrumentalt for sangeren. 

I arbeidet med denne sangen har det vært viktig for meg å ikke «overinterpretere», bare gjøre. 

Sangen oppleves kroppslig; alle tonene kjennes rytmisk i mellomgulvet.  

Teksten er absurd og leken. Er det navn på geiter: «Titrili» «Glimili», eller er det ord som 

Veslemøy finner på? Jeg oppfatter det som om hun spontant finner på navn til geitene, som en 

spontan sang og spontan tekst. Sangen er fullstendig glad, helt uten det indre dramaet fra den 

forrige sangen ‘Elsk’. ‘Killingdans’ viser Veslemøys glade og barnlige natur og hennes glede over 

å få være ute i solen. I innstuderingen har jeg vært opptatt av å markere alle aksentene, men også 

å synge de uaksenterte tonene svært rytmisk og fundert i kroppen. I A-delen er rytmen dansende 

og teksten fysisk og formidler tumulter og kos med killingene, som her i 3. strofe: «Å trapp og 

tralle, og puff i skalle, den skal du ha!» osv. 

B-delen er derimot sanselig, med hengiven kjærlighet til killingene og naturen. Sanseligheten 

åpner et annet rom enn de skarpe rytmiske kantene i A-delen, der det er naturlig å være noe friere, 

å spontant gå litt på i tempo eller holde litt igjen. De lyse vokalene på i og e i 1. strofe understreker 
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den lyse stemningen: «og det er Kjæl-i-Sol, og det er Spel-i-Sol, og det er Titr-i-Li, og det er Glit-

r-ili» osv.  

Også jeg synes det er vanskelig, nesten umulig å gå inn i B-delen uten å sette ned tempoet. Da 

måtte grunntempoet ha vært betydelig langsommere og det hadde ikke vært så mye vivace å snakke 

om. Grieg ønsker seg også ff på annen del av ordet «solskinsdag», noe som er krevende for min 

lyse stemme. Løsningen blir å «gi energien videre», i en «schwung» til klaverstemmen og la seg 

klinge sammen med den sterke klaverklangen. 

4.8 ‘VOND DAG’ 

I ‘Vond dag’ kommer det fram hvordan Veslemøy har ventet forgjeves på Jon. I analysen belyser 

jeg hvordan Grieg tonsetter Veslemøys sorg og hvordan empatien for Veslemøy lar seg uttrykke i 

fortolkningene. Schjelderup-Ebbe og Benestad kaller sangen for en «pendant til «Møte» der 

dennes gledestoner nå gjenspeiles i tungsindig, innadvendt moll». 298  Klaverstemmen har 

likhetstrekk med ‘Møte’ i struktur og stemmeføring. Likevel er det ingenting som minner om den 

sangens sollys og forventning. I stedet handler ‘Vond dag’ om at det som skulle bli det neste møtet 

ikke skjedde.  

4.8.1 Form og linjer av sorg 

‘Vond dag’ har også strukturell likhet med sangen ‘Veslemøy’. Den er to-strofet i moll i andante 

espressivo. Også her har det knappe forspillet i klaveret en oppadgående karakter der 

tonikaakkorden legges ut, og tilsvarende starter melodistemmen med en oppadgående treklang. 

Fortellerperspektivet er det samme, Veslemøy beskrives utenfra. ‘Veslemøy’ og ‘Vond dag’ er 

også de eneste av sangene med innslag av folkemusikalske krulling299 i melodistemmen: 

 

 

 

 

 

 

 
298Schjelderup-Ebbe og Benestad, Edvard Grieg, s. 292 
299 Nyhus og Aksdal, Fanitullen, s. 202 
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Kromatiske mellomstemmer oppover 

krulling 

Eksempel 34) t. 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Og som i ‘Veslemøy’ er klaverstemmen en medforteller, som gjennom harmonikk og kromatiske 

mellomstemmer er med på å bygge opp om innholdet i teksten.  

I t. 3-4 går de kromatiske mellomstemmene oppover, og frasen lander i dominanten C-dur i t. 5. 

Klaverstemmen ledsagelse på fjerdedeler og de kromatiske linjene likner altså på ‘Møte’, men i f-

moll. Arpeggioakkord i klaveret i t. 6 over en hel takt er med på å vise fram ordene: Jon har sagt 

«at um det regnde småstein yver fjell..». Tenk at han lovet det! Igjen viser arpeggioen til sterke 

følelser, tilslører taktslagene og gir resitativisk frihet til melodistemmen. Akkorden dess-mollmaj7 

i t. 6 som leder til Ass-dur i t. 7 gir ikke en entydig trist stemning, og de kromatiske linjene oppover 

i t. 7 kan fortsatt gi grunn til å håpe. Så slår alvoret inn på opptakten med ordet «men» i slutten av 

t. 9, som leder til en C7 med forholdning på lavt annet trinn som gir en krass dissonans og tyngde 

til «sundag kjem..», og slik forteller det ulidelige med dette avtalebruddet. Her beveger 

mellomstemmene seg sammen i terser kromatisk nedover i klaveret i en utvetydig sorgbevegelse. 

Et særskilt melodisk trekk ved ‘Vond dag’ er hvordan melodien starter høyt for så å trekkes 

nedover i noen fraser. 
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Eksempel 35) t. 6-13  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I t. 12 kommer svaret: Nok en gang i en arpeggioakkord, men denne gangen uten forholdninger. 

Ess-mollakkord forteller sammen med teksten at katastrofen er et faktum: «Ho eismal sit og græt 

attunder busk». I andre strofe gir arpeggien igjen tyngde til Veslemøys smerte: «(ho dreg seg) sjuk 

og skjelvande og «no må ho døy, ho miste (guten sin). Det er nesten som om arpeggioen viser 

hvordan Veslemøy vrir seg i smerte:  

Eksempel 36) t. 19-21 
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‘Vond dag’ er uten de største følelsesutbruddene i syklusen, og melodien følger teksten syllabisk. 

Kun i nest siste takt i hver strofe dras stavelser over flere toner, «rusk» i t. 11 og «kinn» i t. 24, 

som for å vise den følelsesmessige byrden av det tunge været og gråten i kroppen. Selvsagt regner 

det når Veslemøy har det så vondt. Sangens forholdsvis enkle utforming er paradoksalt nok med 

på å forsterke det smertefulle innholdet.  

4.8.2 Lytterefleksjoner – tempovariasjoner og resitativisk følelse 

I AB80 kommer det sorgtunge fram gjennom et langsomt tempo, og i Andersens stemme, ofte i en 

sår, vibratoløs klang, som i t. 14-16 «som fuglen sårad under varme veng» [1:16-1:23], eller i en 

mer fulltonet vibrerende sorgklang, som i t. 20-22 «vrid seg notti lang i gråten såre» [1:46-1:56]. 

De bruker dynamikk for å forme uttrykket i frasene, og temponedgang for å understreke det 

sorgtunge. F.eks. i t.11, der Andersen synger ordet «rusk» med en stor crescendo som leder fram 

til t. 12. Her legger Bratlie arpeggioene langsomt ut, mens Andersen starter frasen i et roligere 

tempo, og sammen ritarderer de gjennom hele frasen «ho eismal sit og gret attunder busk» til t. 14 

[0:54-1:14]. Igjen er tid et virkemiddel, tid til å la alle tonene i arpeggioene komme tydelig fram i 

klaveret og tid innad i hver sunget tone. De lytter til hver tone, og vi lytter også til dem.  

I OF93 gjør utøverne maksimalt ut av det følelsesmessige innholdet. Det er allerede å høre i 

forspillet, der Forsberg nøler før han slår an f-moll-akkorden i t. 2 [0:00-0:03]. Utøverne følger de 

linjene som Grieg har komponert inn, noen steder på tvers av taktstrekene: Den tunge opptakten 

på 4. slag i t. 7 «so» og 4. slag i t. 9 «men» bryter med firetakts-følelsen. Også det utvidede 

slagområdet i t. 12 på ordet «eismal…» har samme effekt [0:30-0:55].Von Otter lever seg sånn inn 

i Veslemøys smerte, at det er nesten som om hun går inn for å gestalte henne. Hun maler ut teksten 

for å vise hvordan Veslemøy vrir seg i gråt: Å, vrid seg notti lang..» [1:37-1:38] I 2. strofe intonerer 

hun lavt på ordene «slit i hjarta» i t. 23 og blåtonen understreker sorgen [1:29].  

I KM14 er det som om vi inviteres til å betrakte Veslemøy utenfra sammen med utøverne. Kielland 

har en voksen og empatisk fortellerstemme og et plastisk i tempo innad i fraser i de taktene der 

klaveret ligger på en akkord, som i t. 7 og 13. Slik underbygges den resitativiske formen i disse 

taktene, som forteller om den emosjonelle byrden til Veslemøy. I første strofe betyr det å ritardere 

i klaveret i oppgangen i t. 7, å utholde tonene i (understreket) «so, skal dei finnast der i ‘Gjætar-

stova’» [0:30- 0:42], og gå opp i tempo i t. 10. og 11, for deretter å holde igjen på «eismal sit og 

græt attunder busk». I annen strofe har Kielland en spesielt inderlig klang, og lar smerten i teksten 
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komme til uttrykk gjennom dynamikk og utholdte toner i «vrid seg notti lang i gråten såre» [1:43-

1:55]. 

Også de andre to versjonene viser den følelsesmessige utviklingen i sangen ved å synge 2. strofe 

innledningsvis med mer inderlighet og pp, og deretter i større følelsesutbrudd fra t. 20. Slik blir 

den strofiske formen igjen mindre fremtredende. Både i AB80 og OF93 «varsler» pianistene om 

det vonde som skal skje ved å ta seg tid i forspillet og nøle svakt før f-mollakkorden i t. 1. 

Mortensen spiller derimot forspillet i tempo med en klar og skinnende klang, som blir en motvekt 

til hvordan han spiller den dunkle, ritarderende etterspillet i t. 27-28. Slik dras linjen fra håp til 

sorg.  

4.8.3 Utøverarbeid – om å følge linjene 

I ‘Vond dag’ går en ut av Veslemøy-rollen og inn i rollen som forteller igjen. Det er viktig å huske 

på, for det er ikke fortelleren som er trist, men Veslemøy. Utfordringen ligger i å bevare 

spenningen i begynnelsen av sangen og fortelle, – ikke la seg rive med i den sorgtunge stemningen 

allerede fra begynnelsen. I innstuderingen av ‘Vond dag’ syns jeg det har vært spennende å se bort 

fra taktstrekene for å se hvilke linjer Grieg er ute etter. Opptakten til t. 8 er markert og frasen 

beveger seg nedover derfra. I t. 9 skal også opptakten markeres i klaveret, samtidig som den 

påfølgende eneren på «sundag» i neste takt også markeres. Arpeggio-akkordene i klaveret gir frihet 

til sangstemmen, slører periodefølelsen og gir som tilløp til et resitativisk preg, særlig i t. 12. Her 

syns jeg det er virkningsfullt å betone ordet «gret». Selv om melodistemmen er markert med mf i 

t. 6, og f fra t. 7 og t. 12, er den notert i høyere leie og ledsages av liggende akkorder slik at 

dynamikkbetegnelsene kan fortolkes med et mer intimt preg enn i den forrige sangen, da stemmen 

blir mer alene her. Akkurat som i ‘Veslemøy’ har jeg eksperimentert med å synge sangen med lite 

vibrato, slik at de tonene som kler vibrato, som «skjelvande» i t. 19 og «og vrid..» i t. 21 kan få 

vibrato som en tonemalende effekt. Selv med disse effektene synes jeg sangen formidles best uten 

stor patos. Den kommer rett etter ‘Killingdans’ og kontrasten er så stor at sangen gjøres best i et 

enkelt og nakent uttrykk. Betraktningene til Schjelderup-Ebbe og Benestad om at ‘Vond dag’ er 

en pendant, i betydningen motstykke, til ‘Møte’ syns jeg gjør seg gjeldene i drivet i frasene.  I 

‘Møte’ streber melodilinjen oppover, mens frasene i ‘Vond dag’ dras flere fraser nedover. Dette 

begrenser hvor dramatisk en kan bli i formidlingen av sorgen i sangen.  



Stemmer i spill – i Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, Tuva Weideborg Hongve 

 

104 
 

4.9 ‘VED GJÆTLE-BEKKEN’ 

I ‘Ved Gjætle-bekken’ utfolder landskapet seg fysisk gjennom lyden av bekken. Her 

korresponderer den ytre naturen med Veslemøys vonde følelser etter sviket. Sangen er preget av 

veksling mellom ytre og indre nærvær som særlig vises i veksling mellom dur og moll, og hvordan 

«bekken» sildrer eller stopper opp. Følelsene som Veslemøy går igjennom, og pendlingen mellom 

det ytre og det indre fortolkes ulikt av utøverne. Forskjellen mellom de de tre innspillingene må 

høres i lys av deres fortolkning som helhet. Også min egen utøvelse bærer preg av sammenhengen 

sangen står i.   

 4.9.1 Form og forløp av indre og ytre nærvær 

‘Ved Gjætle-bekken’ er komponert i en variert strofisk form. Strofeinndelingen i diktet ivaretas, 

men sangen har også gjennomkomponerte trekk ved en stadig utvikling og et klart høydepunkt. 

Den siste strofen har form av en reprise med noen endringer. Skjematisk kan sangen deles inn slik:    

1.og 2. strofe A: t. 1 – 20 (repetisjon) 

3. strofe B: t. 21 - 42 

4. strofe C: t. 43 - 65 

5. strofe A’: t. 66 - 96 

 

Sangen er bygd opp av melodiske motiver og fraser som gjentas, mens utvikling i harmonikk og 

variasjon av melodilinjen frambringer ulike i stemninger og farger. Sangen skiller seg ut med 

hovedtonearten A-dur, som hittil ikke har vært brukt i Haugtussa (annet enn i del B i ‘Møte’),300 

og at den er den klart lengste av de åtte sangene; de fleste innspillinger tar rundt 6 minutter. 

«Gjætle-bekken» får en stemme i sangen, gjennom to gjentagende motiv i klaveret: 

Eksempel 37) «Bekk-motiv» i høyre hånd (t. 1-7)     

 

Eksempel 38) Oppadgående basslinje i venstre hånd (t. 3-4) 

 

 
300 Den utelatte ‘Ku-lok’ går imidlertid i parallelltonearten fiss-moll 
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Bekk-motivet av sekstendeler i høyre hånd går igjen gjennom hele sangen, bortsett fra i slutten av 

hver strofe der klaverfigurene opphører og klaveret blir liggende 1-2 takter på én akkord i en coda, 

det jeg kaller et «stoppsted». Her utholdes siste verselinje, som i «Å, her vil eg kvila, kvila», t. 18-

20, og får et ekko i klaverstemmen. Bekk-motivet dannet et sjikt over melodistemmen i del A, B 

og A’ mens den i del C er flyttet ned omtrent en oktav og danner slikt et lag under, og etter hvert 

sammen med, melodistemmen i det som blir sangens høydepunkt. Bassbevegelsen danner i 

hovedsak bakgrunn, men utvikles også som ekko av melodistemme i reprisen. 

Melodistemmen kjennetegnes av et motiv som skiller seg fra de tidligere sangene ved at det 

beveger seg nedover. Eksempel 39) (opptakt t 2 og t. 3) 

 

 

Melodistemmen kan i hver strofe eller del, deles inn i fire store fraser, som her markert med farger: 

Eksempel 40) t. 1-23 
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Den oppadgående treklangen i slutten av frase 1 (t. 6) og 2 (t. 11) er med på å bygge opp 

spenningen, som får en slags avspenning i frase 3. I frase 3, t. 15 kommer et oppadgående intervall 

som myker opp melodilinjen og bryter den nedadgående bevegelsen gjennom denne frasen. Frase 

4 utgjør i alle strofene en coda/stoppsted i poco più lento eller più tranquillo. Oppsummert går det 

an å si at i de tre første frasene vendes blikket utover mot bekken, mens i den fjerde vendes blikket 

inn mot følelsene.  

Tonearten A-dur er løftet en stor ters opp fra ‘Vond dag’ og mediantavstanden forteller om avstand 

i tid og rom mellom denne sangen og den forrige. Klaverstemmens høyre hånd (bekken) danner et 

florlett sjikt med de repeterende 16-delsbevegelsene. Bevegelsen inkluderer tonen på sjette trinn 

som igjen gir en pentaton «naturfarge». Tonen E i bassen i 2. takt er som et slags signal som gir 

starttonen til melodistemmen. I det melodistemmen setter inn i en nedadgående bevegelse (eks. 

39), starter også den oppadgående linje i bassen i klaveret (eks. 38). Motbevegelsen i basslinjen er 

et mønster som gjentar seg i store deler av sangen, og som gir følelse av at den bærer 

melodistemmen.  

I del A holder melodistemmen seg overveiende i første oktav. Veslemøy iakttar bekken, 

og det krever ingen fysisk anstrengelse. Selv om hovedtoneart er A-dur er det moll-harmonier som 

dominerer: varianttonearten fiss-moll tar over i t. 5, før det fordunkles med h-moll+6 og giss-moll-

5 som danner en dissonans i t. 11, som løses elegant opp ved at giss’en oppløses og blir G-dur i t. 

13 på ordet «glitrar». Dissonansoppløsningen gir lys til ordet, men vender straks til moll i t. 16. I 

t. 17 flytter bekk-bevegelsen seg oppover og bremser ned gjennom en triolbevegelse. I t. 18 

kommer en akkord i d-moll i klaveret liggende i en hel takt. Igjen en mediantforbindelse, og et helt 

stopp på teksten «å, her vil eg kvila, kvila». Ordet «kvila» kommer på tonen Ciss i melodistemmen 

som danner en stor septim og en sår dissonans. I neste takt gjentas «kvila» på halvnoter som får et 

ekko i klaveret. Dette likner mye på ekkoet i ‘Det syng’. Her går imidlertid bevegelsen nedover en 

heltone, ikke opp en halvtone, som et melodisk sorgfullt sukk. Stoppstedene røper at det er 

Veslemøys opplevelse av bekken vi hører, ikke selve bekken. Når hun vender oppmerksomheten 

mot seg selv, slutter den også å være hørbar.  

Del B (se eks. 40) fra t. 21 er preget av emosjonell ambivalens, en følelse av å ikke helt 

vite hvor vi er og hvor vi skal. Dette uttrykkes i veksling mellom dur og moll og ved at klaveret 

stopper opp. Det starter i A-dur igjen, men bevegelsen stopper, før den starter igjen i 

varianttonearten, men stopper altså igjen. I t. 24 starter klaveret i F-dur, opp en sekst, så 



Stemmer i spill – i Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, Tuva Weideborg Hongve 

 

107 
 

bekkbevegelsen i høyre hånd kommer mellom 2 og 3 -strøken oktav. Spranget opp gir en frisk start 

i t 25-26, men fordunkles raskt av overgang til f-moll i t. 27, og blandingen av Dess-dur og f-moll 

i t. 28. T. 29-33 er et melodisk rim av t. 24-28, flyttet én tone ned og starter på E, som understreker 

nedgangen og dur/mollvekslingen. Frase 3 ender på Ciss-dur i slutten av t. 38, og her forblir det 

dur, F#-dur i på ordene «Å her vil eg minnast» mens melodistemmen går helt opp på en E# på 

ordet «minnast». Høydepunktet i dur uttrykker håp. Men igjen, ekkoet som svarer i klaverstemmen 

ender på parallelltonearten fiss-moll.  

Eksempel 41 t. 18-46 
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I del C fra t. 43 tar melodien til i fiss-moll over det harmonisk tvetydige klaverakkompagnementet, 

og for første gang ligger melodistemmen øverst. Her er det som de ytre inntrykkene og de indre 

følelsene blandes, bekken blir en medspiller i følelsene. Melodimotivet er nå ekspandert til 

treklanger som gir mer retning og vilje. Med bekkbevegelsen i første oktav havner bassbevegelsen 

også dypere og er her preget av oktaver som gir et stort spenn. Sammen med ekkoet i bassen i t. 

48 får bassen et spenn på fire og en halv oktav i t. 47-48. Spennet i frasene og det stadige 

crescendoet bygger opp til et stort høydepunkt i t. 54 på ordet «nokon», i det Veslemøys spør 

bekken «tru nokon du såg så eismal som eg?» Høydepunktet i t. 54 begynner i F-dur, men går til 

a-moll. I t. 56-58 beveger harmoniene seg kromatiske nedover: H-dur/A – B-dur/Ab – b-moll/ - 

A-dur/G. Også melodistemmen beveger seg fra t. 54 kun nedover, er et uttrykk for smerte, mer 

enn et spørsmål. 

Eksempel 42) t. 47-59 
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Stoppstedet med «Her vil eg gløyma» t. 59-64 blir som et svar i moll på ønsket om å «minnast» i 

dur i den forrige strofen, som hun nå velger bort. Gjentakingen av «gløyma, gløyma» blir kanskje 

som et svar på oppfordringen i den første sangen ‘Det syng’, der Haugkallen insisterer på at «aldri 

så kan du det gløyma», i en oppadgående liten sekund. Her synges også ordet «gløyma» på en liten 

sekund, men nedadgående som et sukk. Klaverstemmen er preget av kromatiske nedganger: 

Eksempel 43) t. 60-65,  

Tersen i bassen i t. 60 gir en grumsete klang, et «sammenbrudd». Etter det siste «gløyma» er tonet 

ut i t. 64 kommer ekkoet i t. 65 og danner en siste smertefull dissonans. 

Del A’ tar til i A-dur, nå preget av taktskifter som gir pauser til hvile mellom frasene, og plass til 

et ekko i basslinjen som kommer opp i første oktav. Basslinjen får i t. 72-81 form av en selvstendig 

melodistemme som danner motstemme og en duett med Veslemøy, som om naturinntrykkene tar 

mer plass og fortrenger smerten. I t. 88 kommer det gjentatte blunda på en A-dur akkord, endelig 

lander stoppstedet i dur, og i hovedtonearten. Med nedadgående kromatiske linjer i bassen, t.91-

92 er som om Veslemøy driver av sted i drømme. Klaveret får siste ord gjennom bekkbevegelsen 

i høyre hånd og melodistemmen flyttet til bassen. Avslutningsvis lander klaveret på en 

tonikaakkord i ppp  
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Eksempel 44) t. 86-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 Lytterefleksjoner om følelsesmessig bearbeidelse 

De tre versjonene viser at Griegs rike komposisjon muliggjør svært ulike fortolkninger innenfor 

det noterte. Variasjonene er store i grunntempo. AB80 med 6.58 minutter er klart lengst. Utøverne 

har igjen en særlig ro, og får fram en tidløs tilstand der det eteriske lydbildet kommer til sin fulle 

rett, som i likhet med i ‘Møte’ gjør utøvelsen svært ekspressivt og gripende. I del A gir det relativt 

langsomme tempoet (mellom 88 og 96) rom til varierte fargelegginger. Med ordene «glitrar i soli» 

gir utøverne en ekstra energi på durstedet i t. 13-14, som for å sette pris skjønnheten i naturen 

[0:33-0:37] før de neste to taktene som går over i moll får en mer tilbakeholdt klang [0:38-0:45]. 

Andersen gir ordene en forsiktig gråt i «klunk og med klukk, med song og med sukk» i t. 8-9 og 

deretter en mer eterisk klang i «sus og med dus gjennom lauvbygd hus» i t. 10-11, [1:28-1:40] 

Overgangen til stoppstedene blir stor. Bratlie ritarderer fra t. 16 og Andersen bruker god tid på la 

fjerdedelsopptakten «Å» klinge i t. 17. «Kvila» har lite vibrato, hvilende. Mens «drøyma» i slutten 

av neste strofe er luftig og myk, drømmende, og tilsvarende lar Bratlie klaverstemmen få ligge like 
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lenge og drømmende [1:53-2:17]. Del B har en sår, lys klang, samtidig som aktiviteten vekkes i 

kroppen gjennom frasene. I t. 34-38 «med svaling for hugsott og lengting sjuk» er det nesten som 

Andersen har «syk» klang. Ordet «svaling» klinger spisst, og slett ikke svalende, men med smerte. 

Klangen bærer over i «minnast», men samlet, som et genuint ønske om å få beholde noe [2:56-

3.30]. 

Gjennom del C går de på i tempo, men likevel svært legato gjennom hele strofen. Alle topptonene 

i stemmen i t. 49 - 57 gis en ekstra energi, som om det koster å gå opp på dem [3:47- 4:10]. 

Opptakten i t. 59 blir lang med vibrato på «å» i «å, her vil eg gløyma» først med gråt, deretter med 

en matt klang i t. 63-64, molto espressivo. Pust mellom gjentakelsen av ordene gjør at det tas tid, 

tilsvarende får ekkoene i klaveret klinge ut. Mattheten fortsetter å klinge med i del A’, som om 

Veslemøy har øynene halvt lukket, sinnet gir slipp og overlater til klaverstemmen/bekken å synge. 

Mot slutten er stemmen på de siste «blunda» i t. 90- 91 som et hvisk [6:15-6:28], som om Veslemøy 

sovner. Pausene og det rolige tempoet i AB80 viser både til roen i naturen og til følelsesmessig 

tomhet. U-vokalene gir i Andersens stemme en svevende og ofte litt hul grain, ikke i betydningen 

uskjønn, men eterisk, uten kroppslig strev. Bratlies klang er som om den stiger fram i et tomt rom, 

og toner ut i intet.  

OF93s versjon tar 6.17 minutter, med et raskere utgangstempo enn AB80 (på ca. 108). Von Otter 

starter med en uanstrengt tekstflyt, som snakkende til bekken. Forsberg ritarderer svakt før 

stoppstedene i første og annen strofe, men det er von Otters klangfarge som bryter opp flyten og 

lager stemningsskifte. Først med en intens klang på «å her vil eg kvila, kvila» [0:41 – 0:52] og så 

med bruk av portamento mellom tonene i «å, her vil eg drøyma, drøyma» i t. 19 [0:36-0:50]. I del 

C holder Forsberg tempoet igjen, før de sammen intensiverer de tempoet kraftig gjennom strofen. 

Von Otters bruk av portamento opp på alle tonene på første slag i takten gir et kraftig emosjonelt 

preg, som utarter til et vektig og sorgfullt høydepunkt [3:00-3:38]. «gløyma, gløyma» får en 

inderlig trist crescendo og decrescendo [4:00-4:11]. Forsberg bærer klaverstemmen inn i del A’ 

ved å henge igjen i tempo i t. 66 før han tilfører det en annen energi fra t. 67 [4:17-4:20]. En myk 

«schwung» der altså. I del A’ er det som om det triste i von Otters stemme slipper, det vonde 

glemmes og oppmerksomheten vendes igjen til naturen rundt særlig i t. 71-80 [4:29-4:47], der hun 

har overskudd til å smile til naturen. Også denne versjonen mener jeg holder seg nøye innenfor 

Griegs angivelser i notene. Inntrykket er at utøverne «gir alt» i det emosjonelle utbruddene. 



Stemmer i spill – i Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, Tuva Weideborg Hongve 

 

112 
 

Kanskje er det i pakt med Veslemøys karakter? Hun er ikke et barn, men en ung kvinne som har 

fått en god del livserfaring. 

KM14 er på 5.19 minutter, og det høye grunntempoet (på ca. 120) gir en tekstnær uttale, der 

vokalen på ord med dobbel konsonant får bli kort i pakt med hvordan ordene sies. Isolert sett kan 

tempoet virke høyt, men det passer godt i utøvelsen som helhet. Kiellands sentrerte stemme gir en 

avspent ro, og klangen i klaveret et skinnende, blankt fargespill. Innspillingen skiller seg fra de to 

andre ved at Mortensen ikke ritarderer før stoppstedene, noe som er i pakt med notene, da det ikke 

er notert inn rit. eller rall, som i t. 16-17 [0:34-0:40]. Slik uteblir kontrasten mellom Veslemøys 

utadvendte og innadvendte oppmerksomhet, det er åpenbart ikke det utøverne er ute etter å 

formidle på disse stedene. I del B er det som om Kielland snakker intimt til bekken. Først før 

stoppstedet i t. 40-42 ritarderer Mortensen; her står det vitterlig poco rall. «Å her vil eg minnast» 

blir et dermed et kraftig høydepunkt, og en kontrast til det dempete foredraget så langt [2:22-2:39]. 

I del C viser de hvordan Veslemøy vender oppmerksomheten mot egne følelser: «Tru nokon du så 

så eismal som eg» i t. 53-57 [3:00-3:10] er høylytt fortvilt. Det påfølgende stoppstedet med 

«gløyma» får en matthet over seg [3:16-3:45]. Kielland tar ikke tid ved kommaene, men går videre 

og viser at KM14 har en strengere form, der de følger tempoangivelsene og dynamikken svært 

nøye uten dveling. Den triste klangen blir med i del A’, der det er som om Kiellands stemme nå 

klinger litt lenger ned i halsen, i brystet, som om gråten sitter igjen. Som lytter fornemmer jeg det 

i mitt eget bryst. Ordene får en kvedende snert på «du leikar i lund du sullar i ro» i t. 72 og 73 

[3:55-4:00] der hun synger gjennom lateralene, altså l-konsonantene, som om Veslemøy lå og 

sang for seg selv. Sangen er jo lagt i Veslemøys munn. Det er kanskje også derfor KM14 har et 

minimalistisk preg uten emosjonelle gester utover det som er notert. Veslemøy er ung og jeg tolker 

deres versjon som et uttrykk for denne unge, ukunstletheten, i pakt med deres helhetlige 

fortolkning av verket.  

4.9.3 Utøverrefleksjoner om et helt menneske 

I utøvelsen av ‘Ved Gjætle-bekken’ er det først en stillhet og spenning som henger igjen fra ‘Vond 

dag’. Den rette stemningen settes når syklusen utøves i en helhet. Da gir løftet til A-dur en følelse 

av å begynne et annet sted, med en avstand i tid og følelser fra den forrige sangen.  

Mentalt har jeg delt inn sangen i fire deler som følger forminndelingen i 4.9.1, med en uformell 

inndeling i emosjonell spenning på en skala fra 1 – 4 (der 4 er høyest), plott og følelse: 



Stemmer i spill – i Edvard Griegs Haugtussa, opus 67, Tuva Weideborg Hongve 

 

113 
 

Del Spenning Plott og følelser 

 A 2 Oppmerksomt nærvær. Behov for flukt fra følelser 

 B 3 Bearbeiding av følelser. Smerte, lengting, glimt av håp 

 C 4 Oppbygning til høydepunkt. Høydepunkt i fortvilelse, sorg og gråt 

 A’ 1 Oppmerksomt nærvær. Matthet, nøytralitet. Gir slipp 

 

I analysen i 4.9.1 la jeg vekt på den stadige vekslingen mellom dur og moll, som viser Veslemøys 

pendling mellom følelser og distraksjon, innadvendt sorg og oppmerksomt nærvær. Utøverne har 

fortolket dette forskjellig. Særlig i del A’ der jeg syns AB80 formidler matthet og søvn, OF93 

glemsel, og KM14 tristhet. Selv har jeg ønsket å gå inn i de store følelsene i stoppstedene for så å 

la meg distrahere og glemme i det bekk-bevegelsene tar til igjen i klaveret. I 2.5.1 skrev jeg at 

Rygg kritiserte Grieg for å la naturen spille en idyllisk rolle i Haugtussa. Naturen som ofte er 

truende og farlig i Garborgs dikt blir i Griegs syklus idyllisk, fordi Veslemøy ikke får fred gjennom 

lidelse og kristen tro, som i diktene, men gjennom å forenes med naturen. Til det vil jeg innvende 

at heller enn forening med naturen, handler sangen om bearbeiding av følelser. Veslemøy forsøker 

å finne en måte å leve videre på der hun kan holde fast ved noe, å «minnast!» men også klare å gi 

slipp og glemme. Bekken og naturen er til hjelp, men hun må finne ut av det selv. Jeg trakk også 

fram Grøndahl som mente at Veslemøy ikke klarer å akseptere sine egne vonde følelser og blir et 

offer. Men i ‘Ved Gjætle-bekken’ mener jeg at Grieg komponerer ut det som er begynnelsen på en 

forsoning og modning. Fordi Grieg setter sluttstrek før Huldra kommer og lokker med seg 

Veslemøy til nye prøvelser, får denne modningen en annen og mer avsluttende form hos Grieg enn 

i diktsyklusen som helhet. Det har vært viktig for meg at Griegs Veslemøy ikke er offer, men at 

Griegs komposisjon framstiller en karakter som er et helt menneske. Å elske og miste er en del av 

det å leve. Dette mennesket trer fram i det spillet gjøres, altså når sangene synges, og kan ikke 

leses ut av notene alene. 

5. Oppsummering og konklusjoner  

Haugtussa er en levende del av den samtidige musikkulturen i Norge, som musikere stadig trekkes 

mot og gir nye fortolkninger av. I problemstillingen min spurte jeg hvordan analyser og tolkninger 

av noter, innspillinger og egen utøvelse av sangene kan utdype forståelsen av syklusen til Grieg 
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og Garborg. Gjennom grunnlagsdiskusjoner om forholdet mellom musikkanalyse og utøvelse, og 

analyser og egne fortolkninger har jeg satt søkelys på hvordan de ulike innfallsvinklene kan berike 

hverandre. Som del I har belyst kan verk være et vidt begrep som inkluderer både skrevne noter, 

og en mer performativ forståelse av dem. Det siste inkluderer klingende musikk i innspillinger, 

bevisstheten om musikk for et «indre øre» og å utøve. I oppgaven har jeg brukt en overordnet 

hermeneutisk tilnærming, der gode innspillinger har blitt en del av min forståelse av musikken, og 

synliggjort stemningsbildene og «stemmene» Grieg har komponert i de ulike sangene. Jeg har 

forsøkt å bevare et øre for helheten i de tre innspillingene jeg har lyttet til uten å bli for 

detaljfokusert, samtidig peker detaljene på helheten, og gå inn det i spillet som utøverne inviterer 

inn i, som en medspiller. Min umiddelbare begeistring og rystelse i de første gangene jeg satt meg 

ned og hørte hele syklusen i de tre versjonene har jeg forsøkt å ta vare på. De er alle enestående 

og rørende på ulike måter. 

I oppgaven har jeg belyst hvordan å bare «gjøre det som står i notene» ikke er noe entydig, og at 

slike ambisjoner har noen problematiske sider. Det er åpenbart at de skrevne notene ikke forteller 

hele bildet av den klingende musikken som verk, slik jeg beskrev f. eks.  i lytterefleksjonene til 

‘Møte’. Utøvernes innlevelse, deres forståelse av stilistiske midler – som ofte er taus kunnskap – 

og tradisjonen som er skapt gjennom andres fremføringer og innspillinger spiller også inn. Selv 

om forskning på tidlig utøvertradisjon har vist at det har skjedd en «opprydding» i 

fortolkningsmåter de siste 100 årene, er det likevel store forskjeller i grunntempo og tempo innad 

i sangene i de tre versjonene jeg har lyttet til. 

Kiellands egenformulerte ønske om å gjør en «ukunstlet» versjon av Haugtussa, som en 

motsetning til andre versjoner der utøvere har tatt seg for store friheter, har blitt til et interessant 

drøftingsområde i oppgaven. Noen av disse frihetene synes å være komponert inn av Grieg uten at 

de står eksplisitt i notene. Alle versjonene gjør en temponedgang og en punktering i del B av 

‘Killingdans’, i ‘Vond dag’ opererer alle med en fri omgang med tempo. For å skulle gjøre 

Haugtussa så originalt som mye, gjør at vi må spørre oss hva originalen er? Er det notene, er det 

utøvertradisjonen, er det koblinger til norsk folkemusikk? Litt sjablongmessig går det an å si at 

AB80 og OF93 knytter seg til notene og til utøvertradisjonen innen klassisk sang, mens KM14 

knytter seg til begge disse to og utøvertradisjon i norsk folkemusikk. Om dette gjør denne siste 

innspillingen mer tro mot Griegs verk kan diskuteres. Stilmidler fra kveding ble neppe brukt i 
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konsertsaler på slutten av 1800-tallet, slik Kielland gjør i ‘Blåbærli’. Likevel er de med på å fornye 

fortolkningen av karakteren Veslemøy og hennes tilhørighet til naturen og folkekulturen hun lever. 

Denne versjonens stramme form gjør at det også klinger med en stemme av den utvidede 

sangerrollen. Denne stemmen eller rollen, og den bevisste omgangen med «klassiske» og 

folkemusikalske stilmidler tror jeg blir en viktig del av utøvertradisjonen framover, som jeg tror 

mange vil hente inspirasjon fra.  

OF93 versjons variasjon i dynamikk, klang og tempo har blitt framhevet av kritikere og også meg 

i denne oppgaven. Måten de to utøverne gir stemme til Haugkallen i ‘Det syng’ utvider 

stemningsområdet, eller stemmeområdet, i Haugtussa. Von Otters «operatiske» 

stemmematerialitet utdyper karakteren Veslemøys musiske og dypt følende person. I AB80 

kommer Veslemøys indre landskap, og alenetilstand i det ytre landskapet til uttrykk gjennom en 

eterisk klang og ro som framhever komposisjonens impresjonistiske trekk. Bruk av tid i sangene 

‘Møte’ og ‘Ved Gjætle-bekken’ gjør at disse speiles i hverandre og utgjør to musiske høydepunkt 

i syklusen.  

Min egen fortolkning av sangene har blitt inspirert av notene, innspillingene, og en stilistisk (taus) 

forståelse. Abbates begrepspar om drastisk og gnostisk peker på et spenningsfelt som jeg har 

forfulgt i oppgaven, og jeg håper at de drøftingene jeg har gjort viser at de gnostiske kunnskapene 

i analysen av sangene, og den drastiske utøvelsen av dem kan settes i dialog, og er med på å berike 

både den analytiske og utøvende horisonten i del II. F.eks. kan dualiteten i ‘Det syng’ leses av 

notene, men først når tonene får plass i en stemme, kommer det grain som tekst og tessitura legger 

opp til, til uttrykk. ‘Veslemøy’ og ‘Vond dag’ beskriver i klaveret hennes dype følelsesmessige 

tilstand. Men hvordan de rene linjene i melodistemmen innbyr til plastisk tempo og forsterker en 

levende fortellerstemme kan ikke leses av noten alene, men må etter mitt syn gjøres. ‘Blåbær-Li’s 

klaverstemme tegner et ytre landskap, og gjennom å studere notene nærmere kan en skjønne 

hvordan Grieg lar Veslemøy være alene på seteren, ved at klaverstemmen gir initiativet til 

Veslemøy og kun ledsager i sparsomme klanger. Med ‘Møte’s strofiske form komponerer Grieg 

ut lengsel og ekstase som gjennomsyrer hele sangen, også der teksten ikke viser det spesifikt. 

Regulariteten i formen kan bli mindre fremtredende gjennom hvordan utøverne utvikler 

følelsesuttrykket i sangen. Modalitet og skifte mellom dur og moll i ‘Elsk’ viser Veslemøys 

ambivalente følelsestilstand. Men sangen forlanger en kropp som gjør disse følelsene hørbare. 
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‘Killingdans’ instrumentale karakter i melodistemmen, gjør at sangen får spenst og driv, men det 

er de kontrasterende, resitativiske B-delen som forsterker den stramme formen. Notene kan fortelle 

om ivrighet og eller sanselig ro, utøverne får velge. ‘Ved Gjætle-bekken’ er et ledd i en større 

helhet, som må erfares gjennom lytting eller utøvelse av hele syklusen.      

Jeg håper at denne oppgaven kan bidra til å utdype forståelsen av Griegs Haugtussa, op. 67 – som 

verk, notert på papir og klingende i stadig nye levende møter mellom utøveres kropper og 

publikums kropper. Flere sider ved Griegs komposisjon har også stått klarere for meg etter at jeg 

selv har sunget syklusen. Ikke minst forvandlingene mellom sangene, som er med på å skape de 

ulike stemningene, som igjen gir en helhet til syklusen. Denne helheten fikk jeg erfare da jeg sang 

Haugtussa i Troldsalen på Troldhaugen i Bergen med pianist Christian Ihle Hadland i juni 2019. 

Her var det som om alle sangene falt på plass i én stemningsbue, i en helhet der sang og klaver ble 

ett. Opplevelsen stod i skarp kontrast til alle de gangene jeg har sunget utdrag av sangene eller der 

de av forskjellige grunner har blitt stykket opp. Å få gjøre Haugtussa i sin helhet foran en fullsatt 

sal på Griegs hjemmebane, ble for meg den store finalen i masterprosjektet.  
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Vedlegg 1 

 Oversikt over hele innspillinger av Haugtussa, opus 67 

1.- 3.  Kirsten Flagstad - sopran (Norge) og Edwin McArthur (USA) gjorde tre innspillinger 

utgitt på LP: 1940, Victor, 1950, RCA, og 1956, Decca301 

4. Aase Nordmo Løvberg - sopran og Robert Levin (Norge): Edvard Grieg Arne Garborg. 

«Haugtussa» opus 67, 1956, His Masters Voice, EP (2 x vinyl) 

5. Gurli Lemon-Bernhard - sopran og Stig Westerberg (Sverige): Haugtussa, 1957, Decca, 

LP 

6. Eva Gustavson - alt (Norge) og Gwendolyn Koldovsky (Canada): Arias and Songs with 

Orchestra Songs with Piano, 2003 Cambria historical series, CD. Originalutgivelsen er 

fra 1960 

7. Kari Løvaas - sopran (Norge) og Erik Werba (Østerrike): Haugtussa, opus 67, 1970? 

Utgiverår er dessverre ikke oppgitt, Debut, Deutsche Grammophon, LP 

8. Siv Wennberg - sopran (Sverige) og Geoffry Parsons (Australia): Grieg’s Song Cycle 

«The Mountain Maid” and songs by Sibelius, Rangström, 1974, His Master’s Voice, LP 

9. Ellen Westberg Andersen - sopran og Jens Harald Bratlie (Norge): Songs by Henrik 

Ibsen, op. 25, Songs by Vilhelm Krag, op. 60. Haugtussa, op. 67, 1980 Simax, LP 

10. Edith Thallaug - mezzo-sopran og Robert Levin (Norge): EDVARD GRIEG, 

HAUGTUSSA-SANGENE – Arne Garborg DIGTE – Vilhelm Krag, 1984, Norsk 

kulturråds klassikerserie, LP 

11. Torgunn Birkeland - mezzo-sopran og Audun Kayser (Norge): Grieg Memory Album, 

Vol. 5 «Haugtussa» (Garborg), Op.67 • Sanger Til Dikt Av Vilhelm Krag, Op.60 1987, 

Vest-Norsk plateselskap, LP  

12. Marianne Hirsti - sopran (Norge) og Rudolf Jansen (Nederland): Edvard Grieg: 

Haugtussa Op. 67, Six German Songs Op. 48, Four Songs Op. 21, 1988, Aurora, CD 

 
301 Dørumsgaard, Arne: Diskografi over Kirsten Flagstadinnspillinger: Lest 20.9.19: 

http://www.flagstadselskapet.no/wp-content/uploads/2017/09/Diskografi.pdf 

Lockley, Tim: Flagstad Discograpy, lest 20.9.19: https://warwick.ac.uk/fac/arts/cas/staff/lockley/flagstad/  

Det har ikke lykkes meg å finne original-LP’ene, men innspillingene er gjenutgitt en rekke ganger, på Romophone, 

Nimbus Records, Decca m.fl.  
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13. Solveig Kringlebotn - sopran og Kjell Bækkelund (Norge): Haugtussa, 1991, BMG 

Ariola, CD  

14. Monica Groop - mezzo-sopran (Finland) og Love Derwinger (Sverige): Edvard Grieg 

The Complete Songs, Volume 1, 1993 BIS, CD 

15. Anne Sofie von Otter - mezzo-sopran og Bengt Forsberg (Sverige): Grieg: Songs Lieder, 

1993, Deutsche Grammophon, CD 

16. Turid Nordal Haavik - sopran og Tore Dingstad (Norge): Grieg in My Heart, 1994, MTG 

Productions, CD 

17. Rannveig Friða Bragadóttir - mezzo-sopran (Island) og Gerrit Schuil (Nederland): 

Schubert, Schumann, Wolf, Grieg 2001, Flugur EHF, CD 

18. Ragnhild Heiland Sørensen - sopran og Einar Steen Nøkleberg (Norge): Grieg Songs, 

2001, Edvard Grieg Museum Troldhaugen; TROLD 12, CD 

19. Solveig Kringlebotn - sopran (Norge) og Malcolm Martineau (UK): Haugtussa, 2002, 

NMA, CD 

20. Gúdrun Ólavsdóttir - mezzosopran og Vikingur Ólafsson (Island): Grieg & Schumann, 

2006, 12 tónar, CD  

21. Elisabeth Ekornes - sopran (Norge) og Catherine Miller (USA): Elisabeth Ekornes Sings 

the Songs of Edvard Grieg, 2007, EveVoice, CD 

22. Randi Stene - mezzo-sopran (Norge) og Burkhard Kehring (Tyskland): Female fates and 

fortunes, 2008, Simax, CD  

23. Katarina Karnéus - mezzo-sopran (Sverige) og Julius Drake (UK): Grieg Songs, 2008, 

Hypérion, CD 

24. Silke Schimkat - alt og Franck Thomas Link (Tyskland): Edvard Grieg Romanser/Lieder, 

2010, Dreyer Gaido, CD 

25. Ranveig Helen Lægreid - sopran og Torgeir Kinne Solsvik (Norge): Grieg: Haugtussa 

op. 67, Norwegian Folksongs op. 66, Holberg Suite, op. 49, 2012 KinnePiano, CD 

26. Marianne Beate Kielland - mezzo-sopran og Nils Anders Mortensen (Norge): Grieg: 

Garborg/ Vinje /Ibsen, 2014, Lawo, CD 

27. Siri Karoline Thornhill - sopran (Norge/UK) og Reinild Mees (Nederland): Grieg Songs, 

2016, ARS Production, CD 
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28. Laura Wayte - sopran (USA) og Nathalie Fortin (Canada): Midsummer’s Eve, 2017, 

David Wurts, CD 

29. Charlotte Hoather - sopran (England) og Georg Todica (Romania): Haugtussa, 2017, 

Charlotte Hoather. Digital innspilling på Spotify og iTunes. Hoathers webside med linker 

til opptak (lest 20.9.19): https://charlottehoatherblog.com/store/ 

30. Cecilie Cathrine Ødegården - sopran og Kristin Fossheim (Norge): Haugtussa, 2019, 

Blommenholm Classics. Digital innspilling på Spotify, Tidal og youtube.com. Link til 

opptak (lest 20.9.19): https://open.spotify.com/album/6Pw4v7FvMVnoUVfUegxsRq 

31. Claire Booth - sopran og Christopher Glynn (UK): Edvard Grieg Lyric Music, 2019, 

Avie Records, CD 
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Vedlegg 2 

Live-opptak fra konsert i Troldsalen, Troldhaugen, Bergen. 16. juni 2019 

Christian Ihle Hadland – klaver og Tuva Weideborg Hongve – sopran  

1. ‘Det syng’ 

2. ‘Veslemøy’ 

3. ‘Blåbær-li’ 

4. ‘Møte’ 

5. ‘Elsk’ 

6. ‘Killingdans’ 

7. ‘Vond dag’ 

8. ‘Ved Gjætle-bekken’ 


