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"GRIEG  UT  TIL  VERDEN" 

Prosjekt ved Bergen Off. Bibliotek for å gjøre tilgjengelig på internett 
arkivmateriale fra Griegsamlingen og relevant materiale fra andre 
offentlige institusjoner i inn- og utland. 
 
Griegsamlingen ved Bergen Off. Bibliotek består av de manuskripter, brev, dagbøker og andre dokumenter som 
Grieg testamenterte til biblioteket i 1906, samt senere innkjøpte eller mottatte dokumenter, i alt ca. 25.000 sider 
originalmateriale. Dette vurderes til å utgjøre omtrent 75% av alt tilgjengelig Grieg-materiale. 
 
I samlingen er også korrespondanse med andre kunstnere og kulturpersonligheter i inn- og utland, bl.a.viktige 
brever fra forfattere som Ibsen og Bjørnson. 
Griegsamlingen er et stort komponistarkiv, som er bygd ut til et omfattende dokumentasjonsenter med trykt og 
lydfestet materiale og bilder, supplert med endel kopier av materiale som befinner seg i andre arkiv/bibliotek. 
 
TIDLIGERE ARBEID MED DIGITAL LAGRING OG PRESENTASJON AV MATERIALET I 
GRIEGSAMLINGEN 
 
I årene 1990 til 1992 støttet Norsk Kulturråd et større prosjekt for å overføre originalmaterialet til digitale 
former.  
 
Til dette prosjektet ble knyttet et NTNF-finansiert pilotprosjekt angående skanningsteknologi og komprimert 
digital lagring - utført av Christian Michelsens Institutt, Bergen og Vestlandsforskning/MusikkFUNN i 
fellesskap.  
 
Som et delprosjekt ble utviklet et "Totalsystem for presentasjon av dokumenter fra Griegsamlingen" der 
Christian Michelsens Institutt var hovedsamarbeidspartner. 
 
Arbeidet med originalmaterialet i samlingen 
Originaldokumentene i Griegsamlingen ble skannet etter de metoder som forskningsdelen av prosjektet anviste. 
Skanning av store formater (musikkmanuskripter) gjenstår.  Brever, dagbøker,  mv. ble renskrevet. 
 
Da prosjektet ble avsluttet høsten 1992, gjensto selvsagt mye skanning, renskriving og korrekturlesing i tillegg til 
den bibliografiske registrering i vårt biblioteksystem BIBLIOFIL. 
 
I årene etter fortsatte skanningen,  utført av arbeidshjelp på sysselsettingsmidler, og noe renskriving og korrektur 
er foretatt.   
 
Renskriving av materialet er i betydelig grad utført i forbindelse med de omfattende utgivelser av 
Griegmateriale/korrespondanse som særlig har foregått siden 70-årene, og spesielt har gitt stor og verdifull 
tilvekst til Grieglitteraturen de aller siste årene. Vi viser her til bl.a.: "Brev i utvalg 1862 - 1907", redigert og 
kommentert av professor Finn Benestad, Aschehoug 1998, der 1.600 brev både fra Griegsamlingen og andre 
institusjoner er tatt med, og til Hella Broch og Finn Benestads "Edvard Grieg: Briefwechsel mit dem 
Musikverlag C.F. Peters 1863-1907",  C.F.Peters Verlag, 1997, som bare har med materiale fra Griegsamlingen. 
 
Gjennom bokutgivelsene, som også inneholder korrespondanser og Griegrelevant materiale fra andre arkiver og 
institusjoner, er etter hvert mye av Griegmaterialet i prinsippet tilgjengelig - via bibliotek, og/eller private 
boksamlinger - for forskere og utøvere og andre interesserte.  
 
Moderne teknikk kan imidlertid gi tilgjengelighet en helt ny dimensjon. 



 

 

En bred, samlet presentasjon i digitale former, med mangfoldige søkemuligheter og tilgjengelig for all 
verden via internett fremstår nå som den riktige, fremtidsrettete løsningen. 
 
BESKRIVELSE AV PROSJEKT  "GRIEG UT I VERDEN"  
 
Innledning 
Bergen Off. Bibliotek har allerede i sitt NETTBIBLIOTEK åpnet avdelingen "Griegsamlingen" og har lagt ut 
informasjon om den på engelsk,tysk,fransk og japansk. 
Dette er gjort for å markere vår ambisjon om etter hvert å legge ut mer materiale, også på andre språk enn norsk. 
Dette arbeidet kan imidlertid ikke gjøres innenfor Bergen Off. Biblioteks ordinære driftsbudsjett 
 
Når Bergen Off. Bibliotek ønsker å gjøre det store og verdifulle Grieg-materialet tilgjengelig både for 
allmennhet og forskere i inn- og utland, er det ut fra et prinsippielt syn på eierinstitusjoners forpliktelser når det 
gjelder å dele sine informasjonsressurser med andre. 
Etableringen av "Kulturnett-Norge", inkludert det underliggende Kunstnettet, bygger på slike nasjonale 
strategier, og dette nettets innhold, kvalitet og anvendelighet vil også avhenge av at nasjonalt viktig materiale 
blir gjort tilgjengelig. Med den nye teknologi kan materialet demokratiseres mer hensiktsmessig og 
brukervennlig enn noen sinde. 
 
Griegsamlingens materiale er helt sentralt for forskning i kunst og kulturliv på hans tid. De nye søkemotorene 
som utvikles gjennom Kulturnett-Norge vil gjøre det mulig å koble materiale fra flere sentrale personarkiver og 
samlinger opp mot hverandre, og dermed åpne for å utnytting i helt nye sammenhenger.   
 
Prosjektets oppgaver  
Prosjekt "Grieg ut i verden" tar utgangspunkt i det arbeidet som er gjort med Griegmaterialet frem til i dag, og 
vil tilrettelegge materialet for bruk via internett på en måte som både tilfredsstiller forskerens behov, utøveren og 
den interesserte allmennhet.  
Store deler av stoffet i Griegsamlingen kan nå klargjøres for utlegging på nettet. 
 
Det skannete originalmaterialet vil presenteres godt leselig på skjermen, og kan sammenstilles med renskriften - 
evt. også en oversettelse når/hvis den finnes. 
 
Registrering av biografiske opplysninger m/foto av personer med forbindelse til Grieg er påbegynt, og bør 
videreføres, og legges ut på nettet. 
 
Referanser til, og delvis fulltekstgjengivelse av, tidsskriftartikler mv. om Grieg, er også ønskelig å inkludere. 
Billedmaterialet i Griegsamlingen er av betydelig interesse, og bør registreres og skannes og informasjonen 
legges ut. 
 
Stoff fra andre arkiver,bibliotek og privatpersoner som finnes i renskrevet form, kan legges ut så langt 
eierinstitusjon og ansvarlig for renskriften/kommentarene gir sitt samtykke. 
Nytt stoff som hittil ikke har vært tilgjengelig vil kunne legges ut på nettet etter hvert som det blir aktuelt. 
 
Alt stoff vil bli ordnet slik at det ligger til rette for søk i materialet fra mange forskjellige innfallsvinkler og 
sammenhenger. 
 
Det bør legges ut lydprøver til materialet, og det vil øke informasjonsutbyttet og gjøre materialet enda mer 
brukbart, for flere målgrupper. Griegsamlingen har et rikt utvalg interessante lydfestinger. 
 
Organisering 
Prosjektet går i Bergen Off. Biblioteks regi, med Griegsamlingen/Musikkavdelingen som utførende ledd. 
 
Griegmaterialet legges ut i Bergen Off. Biblioteks NETTBIBLIOTEKs "Griegsamling". 
 
Fremdrift 
Det materialet som alt er digitalisert, kan ferdigstilles og  legges ut med ca. to årsverk arbeidshjelp over en to års 
periode. 
 
Videre klargjøring av Griegsamlingens øvrige materiale og  innsamling av supplerende opplysninger, 
oversettelser, renskrift mv. vil ta lengre tid, og avhenge av hvilket ambisjonsnivå det legges opp til. I prinsippet 



 

 

vil det jevnlig kunne komme mer stoff til samlingen, og prosjektet verken bør eller skal bli fullstendig avsluttet 
noen gang. 
Ut fra erfaring regner vi at tre årsverk arbeidsinnsats vil kunne ferdigstille hovedparten av  
samlingens materiale. 
 
Avhengig av tilførsel av nødvendige midler, vil hovedparten av prosjektet fullføres i løpet av fire år. 
 
Faglige rådgivere 
Professor Finn Benestad og 1.amanuensis Arvid Vollsnes, Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo, har 
samtykket i å være faglige rådgivere mht. organisering og faglig  tilretteleggingen av materialet, kontakt til 
forskerkolleger, utgivere og andre.  
De representerer til sammen både ypperlig Griegkompetanse og god IT- faglig innsikt. 
 
Prosjektmedarbeidere 
Griegsamlingen/Musikkavdelingen har bibliotekarer med god kjennskap til Griegmaterialet, med musikkfaglig 
utdanning og med god IT- kompetanse, også mht. internett. 
Det er derfor meningen å bruke det faste personalet til arbeidet i prosjektet, og sette inn vikarer for dem i den 
daglige driften. 
Det kan også være aktuelt å engasjere medarbeidere med forskerkompetanse til delprosjekter. 
 
Et overordnet mål er å sikre at opparbeidet kompetanse i størst mulig grad blir værende i avdelingen.   
Finansiering 
 
I første rekke tenker man seg at prosjektet kan føres langt frem med fem årsverk fordelt på inntil fire år. 
I tillegg kommer utgifter knyttet til ekstern, Griegfaglig bistand, og noe konsulenthjelp på teknologi/system-
siden. 
 
Oversikt over prosjektets kostnader:   
               Fire årsverk: i alt        kr. 1.700.000 
               Ekstern bistand           kr.   150.000 
               Materiell, utstyr          kr.   100.000 
               8,5% administrasjon, 
               kapasitetsutgifter         kr.   170.000 
                           I alt:               kr. 2.120.000 
 
 
                                     
                                              
Bergen, 24.07.1998 
 

        Trine Kolderup Flaten 
       biblioteksjef 


