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Abstract 
 

Edvard Griegs 100-årsjubileum i juni 1943 var en spänningsfylld händelse i det 

tyskockuperade norska musiklivet, som i Oslo markerades med tillställningar av bland annat 

Filharmonisk Selskap, revyscenen Chat Noir och den nazistiska regimen. Genom att diskutera 

Griegjubiléets politiska signifikans för nazister och anti-nazister (s.k. jøssinger), samt 

analysera tonsättarens symboliska värde för respektive läger, förklarar uppsatsen varför båda 

lägren ville fira jubiléet och ha Grieg på sin sida. Huvudsyftet med detta är att öka kunskapen 

om de musikaliska och kulturella aspekterna av ockupationstiden i Norge. De källor som 

används är samtida tidningar, arkivmaterial från Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, 

samt Hans Jørgen Hurums samtidsskildring Musikken under okkupasjonen. Eftersom 

uppsatsen bygger på tolkning av historiskt material, tillämpas hermeneutisk metod. 

 

Uppsatsen visar att nazisterna använde Griegjubiléet som kulturell propaganda, för att ge sken 

av ett lugnt och harmoniskt musikliv, vilket i sin tur skulle påvisa nationens välmående. 

Griegjubiléet var viktigt för nazisterna, eftersom Grieg var en viktig symbol för deras radikala 

kulturnationalism och framtidsvisioner. För jøssingene innebar Griegjubiléet en möjlighet att 

känna samhörighet med varandra och uttrycka en stilla protest mot regimen i form av 

bojkotter mot statligt arrangerade Griegkonserter. För dem hade Griegs musik ett trösterikt 

värde, samtidigt som den i likhet med 1800-talets kulturnationalism fick symbolisera frihet, 

självständighet och demokrati. Griegjubiléet i Oslo 1943 blev ett avgörande slag mellan 

radikal kulturnationalism och patriotism om framtidens musikliv, vilket slutade med total 

bojkott och slutligen död för det offentliga konsertlivet under resten av ockupationen. 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund  

Den 15 juni år 1943 skulle tonsättaren Edvard Grieg ha fyllt 100 år. Med anledning av detta, 

firades ett stort Griegjubileum runt om i Norge under hela vårsäsongen. Från 9 april 1940 – 8 

maj 1945 var Norge ockuperat av Nazi-Tyskland, och i samband med Griegjubiléet ville både 

tyska och norska nazister samt norska anti-nazister – också kallade jøssinger1 – hylla och 

uppmärksamma Grieg. Denna spänningsrelation kulminerade under ett veckolångt 

jubileumsfirande i Oslo i juni 1943, då både nazister och jøssinger samlades i samma 

konsertsal för att hylla tonsättaren som de båda ville ha på sin sida.  

Trots en rådande brist på litteratur om musiklivet under ockupationstiden i Norge, och trots ett 

slags allmän uppfattning om att underhållningsmusik inte hör hemma i krigstid, vittnar 

Griegjubiléet år 1943 om att musiklivet under ockupationstiden och i krigskontexten, både var 

högaktivt och av stort värde för nazister och jøssinger.  

 

1.2. Syfte och frågeställning  

Den här uppsatsen behandlar firandet av Griegjubiléet i Oslo i maj och juni 1943. Syftet är att 

bidra till ökad kunskap om de kulturella och framför allt musikaliska aspekterna av 

ockupationen i Norge, samt väcka frågor som rör både samtida och nutida förhållningssätt till 

det nationella kulturarvet. Genom att förklara vad Griegjubiléet innebar för de två generella 

lägren – nazister respektive jøssinger – kan uppsatsen påvisa musikens betydelse för 

människan även i en krigssituation.   

För att kunna förklara nazisternas och jøssingenes angelägenhet av att fira Griegjubiléet, utgår 

uppsatsen från följande frågeställningar: 

- Vad var Griegjubiléets politiska signifikans för nazisterna respektive jøssingene i det 

ockuperade musiklivet?  

                                                      
1 För utförligare definition, se Store norske leksikon, ”Jøssing”, red. I. Kraglund, 

<https://snl.no/j%C3%B8ssing>. 

https://snl.no/j%C3%B8ssing
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- Varför blev det så stor uppståndelse kring just Griegs 100-årsjubileum? Vilket större 

nationalistiskt eller patriotiskt symbolvärde hade Grieg och hans musik för respektive 

läger?  

 

1.3. Material, metod och teori 

De händelser som huvudsakligen tas upp är den symfoniska osloorkestern Filharmonisk 

Selskaps Griegkonserter i juni 1943, revyscenen Chat Noirs Griegkonserter i maj 1943 och de 

statligt arrangerade banketterna som var del av det officiella Griegjubiléet. 

Uppsatsens källor utgörs av arkivmaterial från Riksarkivet i Oslo, tidningsartiklar från 

nazifierade tidningar ur Nasjonalbibliotekets digitala arkiv, en illegal anti-nazistisk tidning ur 

Universitet i Bergens digitala arkivsamling för krigstryck, samt musikjournalisten Hans 

Jørgen Hurums samtidsskildring Musikken under okkupasjonen.  

Arkivmaterialet kommer från Kultur- og Folkeopplysningsdepartementets avdelning och 

består av korrespondens mellan Statens Teaterdirektorat och det norska nazistpartiet Nasjonal 

Samlings (NS) regionala fylkesførere,2 två programutkast för det officiella Griegjubiléet i 

Oslo och en pamflett med NS partiprogram. Korrespondensen kommer från Kultur- og 

Folkeopplysningsdepartementets underavdelning Statens Teaterdirektorat, medan 

programutkasten och pamfletten är hämtade från den nazistiske ”kulturministern” Rolf Jørgen 

Fuglesangs arkivsaker. I uppsatsen används citationstecken kring ministertitlar, för att 

markera att det rör sig om representanter från regimen. Detta är viktigt att markera, eftersom 

den folkvalda regeringen aldrig avgick efter invasionen, utan flydde till London tillsammans 

med kong Haakon VII, där de fortsatte styra landet genom hemlig kontakt med den norska 

motståndsrörelsen.3 

Tidningsmaterialet består av artiklar, konsertrecensioner och konsertannonser hämtade från de 

större rikstidningarna Fritt Folk och Aftenposten. Fritt Folk var Nasjonal Samlings eget 

huvudorgan och finansierades från år 1939 av Tyskland.4 Aftenposten var länge före 

invasionen bland Norges största tidningar och tvingades under ockupationen genomgå en 

omfattande nazifiering.  

                                                      
2 Fylkesførere var regionala ledare inom Nasjonal Samling. 
3 Marte Michelet, Hva visste hjemmefronten? (Oslo, 2018), s. 45–47. 
4 Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtveit och Guri Hjeltnes, Den norske nasjonalsosialismen: Nasjonal Samling 

1933–1945 i tekst og bilder (Oslo, 1982), s. 86. 
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I den illegala tidningen London Nytt Landsutgave – som i likhet med många andra illegala 

tidningar var kopplad till BBC:s norska nyhetssändningar i radio – återfinns från oktober 

1943 en översikt över kulturfronten, där parollen för musiklivets totala bojkott publicerades. 

Källmaterialet som används i uppsatsen är av politisk karaktär. Bakom varje resonemang 

ligger det därför noggranna överväganden, där två oberoende källor i så lång utsträckning som 

möjligt används för att komplettera varandra. 

Eftersom uppsatsen bygger på att analysera och tolka historiskt material, tillämpas 

hermeneutisk metod där det historiska materialet sätts in och tolkas i sin kontext, med hjälp av 

tidigare forskning kring musik, ockupation, nationalism och patriotism. Rachel Moore har 

skrivit om musik som kulturell propaganda och om musikens tröstande, identitetsbärande och 

samlande effekt på ett folk i krig.5 Detta bidrar till att förklara hur nazister kunde utnyttja 

musik i propagandasyfte och hur musik kunde verka samlande och tröstande för det norska 

folket. Likaså har Anne Svånaug Haugan bearbetat Øystein Sørensens teorier kring det norska 

kulturella identitetsskapandet på 1800-talet, vilket han kallat ’kulturnationalism’ eller 

’kulturell nationalism’, vilket hjälper till att förklara nazisternas och jøssingenes kultursyn, 

samt hur de tolkade och förhöll sig till det nationella kulturarvet.6 Benjamin Curtis teori om 

sentida tolkningar av nationalromantisk musik – däribland Edvard Griegs – hjälper till att 

förklara hur både nazister och jøssinger kunde appropriera Grieg för sina politiska ändamål, 

och Maurizio Virolis teori om skillnaden mellan nationalism och patriotism belyser skillnaden 

mellan nazisters och jøssingers ideologiska hållningar och kulturuttryck under 

ockupationstiden.7 Øystein Sørensens teoretisering av Nasjonal Samlings radikaliserade 

nationalism, kompletterar och förtydligar slutligen partiets ideologisering av Grieg och norsk 

kultur ytterligare.8 

 

                                                      
5 Rachel Moore, Performing Propaganda. Musical Life and Culture in Paris during the First World War 

(Woodbridge, 2018). 
6 Anne Svånaug Haugan, ”5. Har form, søker innhold. Om folkemusikken som råvare i nasjonsbyggingen i 

Norge på 1800- og 1900-tallet», Musikk og nasjonalisme i Norden, red. Anne Svånaug Haugan, Niels Kayser 

Nielsen och Peter Stadius, Høgskolen i Telemark skrift nr. 3 (Porsgrunn, 2008), s. 87–88. 
7 Benjamin Curtis, Music Makes the Nation. Nationalist Composers and Nation Building in Nineteenth-Century 

Europe (New York, 2008); Maurizio Viroli, For Love of Country (Oxford, 1995). 
8 Øystein Sørensen, Hitler eller Quisling (Oslo, 1989). 
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1.4. Forskningsläge 

Om ockupationstiden i Norge utkommer ständigt ny litteratur, men kulturlivet är ännu en 

outforskad aspekt av området.  

Elef Nesheims bok Et musikkliv i krig är en översikt över det norska musiklivets utveckling 

från 1940–1945 och beskriver det kronologiska händelseförloppet och dess konsekvenser i ett 

större sammanhang. En viktig konklusion som han drar är att jøssingene först i samband med 

Griegjubiléet kom att uppfatta musik som politisk.9 

Arnulf Mattes och Michael Custodis pågående projekt ”Transforming the Nordic – Music and 

Politics in Norway 1930–45” utforskar musikens roll i det norska nationsbyggandet efter 

unionsupplösningen 1905, i ljuset av de europeiska, nationalistiska rörelser som uppstod 

under första halvan av 1900-talet.10 Kommande publikationer som berör uppsatsens 

ämnesområde är ”Celebrating the Nordic Tone – Fighting for National Legacy – The Grieg 

Centennials 1943”, samt ”The ’Nordic’ as a Category of Norwegian Music History, 1930–45” 

ur Music and Ideas of North.11  

Bjørnar Blaavarp Heimdals masteruppsats Nasjonal Samling og den norske folkemusikken 

berör de norska nazisternas begeistring för folkkulturen och belyser nazisternas övergripande 

kultursyn.12 Vad gäller kulturlivet i övrigt, ges i Norges kulturhistorie, band 6: ”Et folk i fred 

og krig”, en överskådlig bild av kulturen och dess betydelse i det vardagliga livet under 

ockupationen.13 Utöver detta har skådespelaren Jens Bolling skrivit en personlig skildring av 

teaterlivet under ockupationen.14 Tore Helseth har skrivit om filmrevy som propaganda i 

avhandlingen Filmrevy som propaganda: den norske filmrevyen 1941–45 och Kathleen 

Stokker har studerat norrmännens användning av humor som motståndsredskap i boken 

Folklore Fights the Nazis: Humor in Occupied Norway 1940–1945.15   

                                                      
9 Elef Nesheim, Et musikkliv i krig (Oslo, 2007). 
10 Hemsida för Universitetet i Bergen, “Projects. Music, History, and Politics – Transforming the Nordic” 

(besökt 190104), <https://www.uib.no/en/griegresearch/106399/transforming-nordic>. 
11 Michael Custodis och Arnulf Mattes, “Celebrating the Nordic Tone – Fighting for National Legacy – The 

Grieg Centennials 1943”, The Routledge Handbook to Music under German Occupation, red. David Fannings 

och Erik Levi (Routledge, under tryckning); Michael Custodis och Arnulf Mattes, “The ‘Nordic’ as a Category 

of Norwegian Music History, 1930–45”, Music and Ideas of North, red. Rachel Cowgill och Derek Scott 

(Routledge, 2018). 
12 Bjørnar Blaavarp Heimdal, Nasjonal Samling og den norske folkemusikken (Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, 2012). 
13 Norges kulturhistorie, Bind 6: ”Et folk i fred og krig”, red. Ingrid Semmingsen, Nina Karin Monsen, Stephan 

Tschudi-Madsen och Yngvar Ustvedt (Oslo, 1980). 
14 Jens Bolling, Teaterliv i krig (Oslo, 1983). 
15 Tore Helseth, Filmrevy som propaganda: den norske filmrevyen 1941–45 (Oslo, 2000); Kathleen Stokker, 

Folklore Fights the Nazis: Humor in Occupied Norway 1940–1945 (USA, 1995).  

https://www.uib.no/en/griegresearch/106399/transforming-nordic
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Den här uppsatsen bidrar till att ge en fördjupad bild av de händelser som uppstod i samband 

med Griegjubiléet år 1943. Den belyser musiklivets och det nationella kulturarvets höga 

relevans för både nazister och jøssinger, knyter an till 1800-talets kulturnationalism och 

förklarar hur Edvard Grieg och hans musik kunde användas som politiska redskap och som en 

tröst i krigstid. 

 

1.5. Disposition 

Uppsatsens första kapitel förklarar hur nazisterna använde Griegjubiléet för sina politiska 

ändamål. Detta visar att NS använde jubiléet som kulturell propaganda för att ge sken av ett 

lugnt och harmoniskt musikliv, vilket i sin tur skulle visa på ett gott och välvilligt samarbete 

mellan dem själva och det anti-nazistiska folket. Andra kapitlet visar hur Griegjubiléet ledde 

till ett politiskt uppvaknande för jøssingene i musiklivet och en utlösande faktor för 

konsertlivets totala bojkott. Tredje kapitlet diskuterar Griegs symboliska värde för nazisterna, 

vilket visar att han fick symbolisera nazisternas radikaliserade kulturnationalism – i synnerhet 

visionen om ett återupplivat, urnorskt Norge. Fjärde kapitlet belyser Griegs symbolvärde för 

jøssingene, vilket handlar om samhörighet, anti-nazism och bilden av ett fritt och 

demokratiskt Norge – kort sagt norsk patriotism. Uppsatsen avslutas därefter med en 

konklusion, där resultatet av samtliga kapitel diskuteras utifrån uppsatsens frågeställningar 

och syfte. 
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2. Griegjubiléet som kulturell propaganda för 

nazismen 

Musik har länge använts som propaganda i krigssituationer. Rachel Moore skriver om hur 

begreppet ’propaganda’ genom åren utvecklats från att ha en positiv innebörd i form av 

publicitet och upplysning, till att få en negativ laddning som innebär att selektiv eller 

överdriven användning av särskilda fakta eller belägg används med målet att manipulera 

andra människor.16  

Nasjonal Samlings sätt att förhålla sig till Griegjubiléet, ligger närmast den senare 

definitionen av propagandabegreppet. Lugn och ro i musiklivet var viktigt för nazisterna, 

eftersom det både inifrån och utifrån betraktades som tecken på en fridfull och välmående 

stat. Elef Nesheim skriver att musiken var en viktig del av de tyska nazisternas krigsstrategi, 

eftersom de ansåg att musiken kunde stärka de tyska själarna och försvaga andra folks 

motståndskraft. I Tyskland upprättades det exempelvis en särskild musikalisk organisation år 

1933 – Kraft durch Freude – som under krigsåren kom att utgöra en viktig del av nazisternas 

propagandaapparat.17 Även i Norge blev musiken en viktig del av de tyska nazisternas 

strategi, vilket ett uttalande av Ministerialrat Georg Wilhelm Müller under firandet av det 

tyska Reichskommissariats tvåårsjubileum i Norge illustrerar: ”Når avisenes opplag øker, 

bøker og tidsskrifter kan komme ut, når konsertlivet blomstrer og kulturlivet overalt går sin 

vante gang, er det et bevis på at arbeidet har vært vellykket.”18 

År 1943 fick Filharmonisk Selskap en förfrågan från regimen om att arrangera ett eget 

Griegjubileum, med löfte om att de skulle få arrangera allt på egen hand och i eget namn. I de 

nazifierade tidningarna suddades sedan gränsen mellan Filharmoniskes jubileum och 

regimens officiella tillställningar ut, vilket skulle ge intryck av att jøssinger frivilligt samlats 

tillsammans med representanter för den tysknorska nazistaten i samma konsertsal, och att ett 

gott samarbete i enighet med regimens nylanserade samarbetslinje uppstått. Detta är ett 

exempel på vad Moore kallar ’kulturell propaganda’ och som historikern David Welch i sin 

tur har beskrivit som ”a form of persuasion aiming to ’enhance’ the goodwill and influencing 

the policies of their government through pressure of public opinion.”19 Griegjubiléet blev 

                                                      
16 Moore, Performing Propaganda, s. 7. 
17 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 33. 
18 Hans Jørgen Hurum, Musikken under okkupasjonen (Oslo, 1946), s. 103. 
19 Moore, Performing Propaganda, s. 8. 
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alltså kulturell propaganda som skulle påvisa musiklivets lugn och harmoni, vilket i sin tur 

ansågs som ett tecken på att nazismen bidrog till en harmonisk och välmående nation. 

 

2.1. Samarbetslinjen 

Sedan maj år 1941 hade det funnits stora oenigheter mellan det dittills relativt fria musiklivet 

och den tysknorska regimen bestående av Reichskommissariat och Nasjonal Samling. 

Konflikten uppstod då Kultur- og Folkeopplysningsdepartementets underavdelning Statens 

Teaterdirektorat fick rätt att förbjuda konserter.20 Med detta följde en lag om att ingen sångare 

längre fick framträda utan tillstånd av direktoratet. För att få framträdandetillstånd skulle en 

ansökan skickas in till Finn Halvorsen – tidigare känd som författare och dramatiker, nu NS-

medlem och chef för direktoratet – tillsammans med samtliga sångtexter som skulle genomgå 

granskning för godkännande och eventuell censurering.21 I samband med att det i september 

1941 infördes ett radioförbud för alla norrmän som inte gick med NS, tillades det för sångarna 

även konsertplikt i den nazifierade radion Norsk Rikskringkasting (NRK) för att få 

framträdandetillstånd.22 I tillägg till ansökan om framträdandetillstånd med granskning av 

sångtexter, tvingades sångarna därmed också underteckna ett avtal om att sjunga i NRK:s 

sändningar. I januari 1942 utökades sedan radioplikten till att också omfatta 

instrumentalister.23  

Det faktum att endast NS-medlemmar och tyskar fick inneha radioapparat, gjorde radiosända 

konserter synonyma med ren naziunderhållning. Resultatet av radioförbudet och 

konsertplikterna blev en massiv bojkott bland landets anti-nazistiska musiker, som vägrade ge 

offentliga konserter. Detta påverkade i synnerhet Filharmonisk Selskap, som under våren 

1942 spelade helt utan solister.24  

Ända sedan NRK grundades år 1934, hade Filharmonisk Selskap delvis tjänstgjort som 

radioorkester. NRK hade rätt att sända alla deras konserter utom abonnemangskonserterna, 

vilket var en förordning som varade genom hela ockupationstiden, fram till år 1946.25 När 

                                                      
20 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 58. 
21 Tom Lotherington, ”Finn Halvorsen”, Norsk biografisk leksikon (besökt 181116), 

<https://nbl.snl.no/Finn_Halvorsen>; Hurum, s. 58. 
22 Dahl et alii, Den norske nasjonalsosialismen, s. 12; Semmingsen et alii, Norges kulturhistorie, s. 320–321; 

Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 70. 
23 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 58. 
24 Ibid, s. 58–59. 
25 Trond Olav Svendsen, ”Oslo-Filharmonien”, Store norske leksikon, red. T. O. Svendsen (besökt 181205), 

<https://snl.no/Oslo-Filharmonien>. 

https://nbl.snl.no/Finn_Halvorsen
https://snl.no/Oslo-Filharmonien
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Filharmoniske under våren 1942 tvingades spela utan solister i radio, blev det därmed 

uppenbart för alla med radioapparat – både inom och utanför Norge – att det fanns stora 

problem på musikfronten, som regimen inte lyckades hantera. 

Under sommaren 1942 tätnade solistkonflikten ytterligare, då två medlemmar ur en 

organisationsgrupp inom motståndsrörelsen – koordinasjonskomiteen – distribuerade en 

illegal paroll som uppmanade till förlängd solistbojkott.26 Vid detta lag hade radioplikten för 

instrumentalister hävts, medan den kvarstod för vokalister. Parollen uppmanade därför alla 

instrumentalister att inta en solidarisk hållning gentemot sina kollegor, genom att undvika 

konsertframträdanden. Eftersom det i vissa städer hade funnits undantag där solister kunnat 

framträda fritt och utan radioplikt, underströks i parollen nu vikten av att alla samlades kring 

en enad front. Ingen solist skulle längre hålla offentlig konsert i någon av landets städer.27  

Under hösten 1942, efter att den dåvarande ”kulturministern” Gulbrand Lunde plötsligt gått 

bort i en bilolycka och Rolf Jørgen Fuglesang tagit över hans position, genomfördes en 

vändning i den tysknorska nazistatens strategi.28 En av Fuglesangs första uppgifter blev att 

upprätta ett norskt Kulturråd, vars huvuduppgift skulle vara att upprätthålla lugn och ro i 

kulturlivet.29 Hurum beskriver hur detta skulle skötas med hjälp av representanter från olika 

delar av kulturlivet, som alla skulle arbeta för ”kunstens og forsoningens sak i brobyggingens 

ånd.”30 Det som skulle byggas upp, var en samarbetslinje mellan naziregimen och det 

huvudsakligen anti-nazistiska kulturlivet.  

Under våren 1943 började regimen således lätta på sina krav, vilket fick till följd att inga 

ytterligare direktiv från koordinasjonskomiteen gavs ut.31 Detta ledde till stor förvirring och 

splittring bland musikerna, som inte visste huruvida bojkottsparollerna fortfarande gällde. För 

regimen inföll Griegjubiléet därmed tacksamt i tid och innebar en gyllene möjlighet att få 

solister att framträda vid både ’fria’ och statligt arrangerade konserter, vilket skulle lägga lock 

på den kokande stämningen och öka splittringarna mellan jøssingene. 

                                                      
26 ’Parole’ var ett begrepp som användes av motståndsrörelsen för att beteckna uppmaningar eller 

förhållningsregler. För utförligare definition, se Store norske leksikon, ”Parole”, red. A. Zawadzka Persvold, 

<https://snl.no/parole> (besökt 181205). 
27 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 114–115. 
28 Magne Skodvin, ”Kultur- og folkeopplysningsdepartementet”, Store norske leksikon, red. T. Pryser (besökt 

181205), <https://snl.no/Kultur-_og_folkeopplysningsdepartementet>; Magne Skodvin, ”Gulbrand Lunde”, 

Store norske leksikon, red. T. Pryser (besökt 181209), <https://snl.no/Gulbrand_Lunde>; Hurum, Musikken 

under okkupasjonen, s. 91–92. 
29 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 91–92. 
30 Ibid, s. 91. 
31 Ibid, s. 121. 

https://snl.no/parole
https://snl.no/Kultur-_og_folkeopplysningsdepartementet
https://snl.no/Gulbrand_Lunde
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2.2. Griegjubiléet i samarbetslinjens ljus 

Dokument från Kultur- og Folkeopplysningsdepartementets arkiv, tillsammans med samtida 

tidningsartiklar, visar att NS och Reichskommissariat var mycket angelägna om att 

Griegjubiléet skulle firas stort.  

I syfte att övertyga folket om regimens samarbetsvillighet och välvilja, försökte NS skapa en 

folkfest i hela landet. Genom den nazifierade pressen framhävdes myndigheternas storhet och 

generositet, genom att visa hur långt de var beredda att sträcka sig för att hjälpa och inkludera 

så många som möjligt i firandet. I mars 1943 gick exempelvis Fritt Folk ut med en 

uppmaning till samtliga städer och byar i Norge om att fira det förestående jubiléet.32 Artikeln 

vände sig specifikt till de mindre städer där det förmodligen inte fanns tillräckligt många 

utövande musiker eller körer för att sätta upp en hel konsert, med invändningen att bristen på 

musiker inte skulle behöva vara ett problem: ”disse vanskeligheter kan vel ordnes på en eller 

annen måte.”33 Trots bristen på musiker i landets mindre städer, ville de att alla skulle vara 

med på sitt sätt och efter respektive förmåga. Det viktigaste var att så många som möjligt 

valde att delta i firandet, och mycket tyder på att departementet även försökte muta 

orkesterföreningar genom att erbjuda dem pengar. Enligt Hurum ska Stavanger Byorkester 

exempelvis ha erbjudits 10.000–15.000 norska kronor (dåtidens valuta) för att arrangera en 

officiell jubileumskonsert tillsammans med pianisten och NS-mannen Edvard Sylou-Creutz, 

men tackat nej.34 

Ett annat led i Kultur- og Folkeopplysningsdepartementets egen planering, var inrättandet av 

en Griegkommitté. Denna fick till uppgift att leda arbetet inför det officiella Griegfirandet och 

bestod av fem utvalda representanter från olika delar av Oslos kulturliv: bokförlaget 

Gyldendals direktör Haakon Foss, kompositören David Monrad Johansen, NRK:s 

kapellmästare Willy Johansen, NRK:s operachef Karl Aagaard Østvig och slutligen en av 

byråcheferna vid Statens Teaterdirektorat, Sverre Tveito.35 Kommitténs storslagna satsningar 

inför firandet framgår i en intervju med byråchef Tveito i Fritt Folk den 30 mars 1943: 

Det vil bli utgitt et Grieg-frimerke, og det vil også bli innspilt en kortfilm om vår store 

komponist. Filmen spilles inn av Norsk Film A/S. Opptagelsen skjer ved Walter Fyrst og 

                                                      
32 Fritt Folk, ”Grieg-jubileet.”, 430318, s. 6. 
33 Ibid. 
34 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 128. 
35 Aftenposten, ”Grieg-jubileets offisielle program fastsatt i hovedtrekkene. En rekke utenlandske 

musikkpersonligheter er invitert til festlighetene som den norske stats gjester.”, 430602 (morgen), s. 3; 

Riksarkivet, Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, Den alminnelige avdeling, 1940–45, Ea – L0010, Grieg-

jubileet 1943, ”PROGRAM FOR GRIEG-JUBILEET I OSLO.”.  
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musikken vil bli arrangert av David Monrad Johansen. På det litterære område vil David 

Monrad Johansens bok om Grieg komme ut i nytt opplag. Griegs Forlag i Bergen vil også 

gi ut en bok. Dessuten foreligger det planer om å utgi en Grieg-mappe med bilder. 

Monrad Johansen vil også utarbeide et lite Grieg-hefte beregnet på skoleungdom.36 

 

Griegjubiléet var alltså av stort intresse för NS – men för att riktigt visa prov på deras nya 

samarbetsvilja, behövde de få med Filharmonisk Selskap på ett stort Griegfirande i Oslo. 

Detta eftersom orkestern var både inflytelserik och populär bland jøssinger.  

 

2.3. Det officiella Griegjubiléet i Oslo 

Tidnings- och arkivmaterialet tillsammans med Hurums bok innehåller flera motstridiga 

uppgifter, vilket tyder på att regimen lurade Filharmoniske att medverka i jubiléet genom att 

garantera dem självständighet och undantag från radioplikt, för att därefter successivt 

utmanövrera dem. Bakom det officiella Griegjubiléet verkar det i själva verket ha utspelat sig 

en maktkamp mellan orkestern och regimen, där regimen inte bara utnyttjade orkestern som 

propaganda för sin nya samarbetsvilja, utan också försökte skapa splittringar bland jøssingene 

och lägga lock på den kokande stämningen med bojkottaktioner.  

Den 5 januari 1943 redogjorde Fritt Folk för en presskonferens med Filharmoniskes 

styrelseordförande Christian Schou, där han berättade att orkestern sedan ett år tillbaka 

planerat att fira Griegs 100-årsjubileum med fyra sammanhängande konserter i juni.37 Hurum 

menar däremot att orkesterstyrelsen i Filharmonisk Selskap tidigt hade beslutat att orkestern 

inte skulle hålla några Griegkonserter i juni, utan istället inleda höstsäsongen 1943 med en 

Griegkonsert.38 Då Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet tidigt på året 1943 lät 

annonsera om sina planer inför Griegjubiléet, ska Schou, enligt Hurum, ha meddelat 

departementet att de inte kunde räkna med Filharmoniskes medverkan. Som svar på detta ska 

departementet i sin tur ha uttryckt en stark ”önskan” – kanske snarare ett krav – om att 

Filharmoniske skulle arrangera tre Griegkonserter mellan 7 – 12 juni. Om orkestern gick med 

på detta, skulle de få arrangera sina konserter själva och i sitt eget namn. Ingen konsert skulle 

heller radiosändas och inga solister skulle behöva uppträda i NRK.39  

                                                      
36 Fritt Folk, ”Opptakten til det store Grieg-jubileet.”, 430330, s. 2. 
37 Aftenposten, ”Griegs 100-års jubileum skal feires stort.”, 430105, s. 1. 
38 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 124. 
39 Ibid. 
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Orkesterns detaljerade planer för Griegjubiléet slogs sedan fast i mars 1943, då byråchef 

Tveito i den tidigare nämnda intervjun med Fritt Folk utfrågades om de specifika planerna för 

Griegfirandet i Oslo:  

I Oslo vil Filharmoniske gi en konsertuke, og på selve jubileumsdagen vil det bli 

arrangert en større høytidelighet i Nationaltheatret. Det nærmere program kommer 

seinere.40 

 

Att det var regimens Griegkommitté och inte Filharmoniskes styrelse som offentliggjorde 

orkesterns program i Fritt Folk, är med tanke på självständighetslöftet mycket märkvärdigt. 

Ingenstans nämns i intervjun att Filharmoniskes konserter stod fritt från de officiella 

arrangemangen, som exempelvis tillställningen i Nationaltheatret var.41 Denna 

sammansmältning av de olika instansernas Griegfiranden, framgår med ännu större tydlighet i 

ett programutkast till det officiella jubiléet, som återfinns bland ”kulturministerns” 

arkivsaker.42 Programmet täcker jubileumsfirandet i både Oslo och Bergen från 7–23 juni och 

anger datum, klockslag, platsangivelser och inbjudningslistor för de officiella banketterna 

som skulle hållas. Utöver banketterna finns också fullständiga upplysningar om samtliga av 

Filharmoniskes Griegkonserter, inklusive konsertprogram och översikt över medverkande 

dirigenter och solister.43 Trots regimens löfte om att Filharmoniske skulle få fira sitt jubileum 

utan statlig inblandning, är orkesterns Griegkonserter integrerade i det officiella 

Griegprogrammet, där banketterna förlagts till tidpunkter som inte skulle krocka med 

konserterna, utan snarare komplettera dem.  

Tidningsartiklar tillsammans med programutkastet, tyder på att det tidigt fanns en strategi hos 

NS att successivt ta över planerandet av Filharmoniskes Griegjubileum. Förutom att det 

inkluderades som en del av det officiella programmet, tillkom det med tiden ytterligare 

faktorer som orkestern inte verkar ha informerats om i det tidiga planeringsstadiet. I april 

informerade Fritt Folk om att myndigheterna med anledning av jubiléet skickat ut officiella 

inbjudningar till internationella gäster – framför allt kompositörer och andra profilstarka 

kulturpersonligheter – från Tyskland, Finland, Danmark och Sverige.44 Under en 

presskonferens med byråchef Tveito den 2 juni, kom det sedan fram att de internationella 

gästerna bjudits in till ett officiellt Griegjubileum som skulle vara i två sammanhängande 

                                                      
40 Fritt Folk, ”Opptakten til det store Grieg-jubileet.”, 430330, s. 2. 
41 Ibid. 
42 Riksarkivet, Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, Den alminnelige avdeling, 1940–45, Ea – L0010, 

Grieg-jubileet 1943, ”PROGRAM FOR GRIEG-JUBILEET I OSLO.”. 
43 Ibid. 
44 Fritt Folk, ”Stort innrykk av utenlandske gjester ved Grieg-jubileet.”, 430430, s. 6. 
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veckor – en inledande vecka i samband med Oslos jubileumsfirande 7–15 juni, och därefter 

en vecka i Bergen, där jubileumsfirandet skulle inledas på Griegs födelsedag den 15 juni.45 

Utöver banketter skulle de inbjudna gästerna gå på samtliga av Filharmoniskes konserter och 

med anledning av detta ombads oslopubliken förbereda sig på en starkt begränsad 

biljettförsäljning till samtliga av Filharmoniskes tre konserter, då myndigheterna reserverat ett 

stort antal av platserna. Som plåster på såren, hade myndigheterna beslutat att arrangera en 

stor och festlig publikkonsert i Nationaltheatret på själva högtidsdagen 15 juni.46 Hurum 

beskriver hur denna information närmast smög sig på orkestern. Så sent som dagen före 

premiärkonserten blev styrelseordförande Schou uppringd av Kultur- og 

Folkeopplysningsdepartementet, som bad om att få reservera ytterligare platser.47 

Regimen hade indirekt ett stort inflytande över Filharmoniskes jubileumsfirande, utan att 

egentligen bryta mot självständighetslöftet. Programutkastet från Kultur- og 

Folkeopplysningsdepartementets arkiv, tillsammans med artiklar, konsertannonser och 

recensioner från Aftenposten och Fritt Folk, visar hur programmet för den officiella 

jubileumsveckan i Oslo slutligen blev, samt hur stor del av programmet som faktiskt utgjordes 

av Filharmoniskes ”eget” Griegjubileum: 

 

Det officiella Griegjubiléet i Oslo 7–15 juni 1943 

 

Måndag 7 juni: Filharmonisk Selskap. Orkesterkonsert I (Universitetets 

Aula) 

Dirigent: Odd Grüner-Hegge  

Solist: Eva Knardahl  

1. Prolog Olav Kielland 

2. Gammelnorsk romanse med variasjoner Filharmonisk Selskap 

                                                      
45 Fritt Folk, ”Grieg-jubiléet står for døren. En rekke utenlandske komponister som den norske stats gjester. Stor 

publikumskonsert i Nationaltheatret.”, 430602, s. 2. 
46 Ibid. 
47 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 124. 
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3. Klaverkonsert i a-moll Eva Knardahl och Filharmonisk 

Selskap 

4. Utdrag från Peer Gynt Filharmonisk Selskap 

5. Tre orkesterstykker fra Sigurd Jorsalfar: 

III. Hyldningsmarsch 

Filharmonisk Selskap 

 

Onsdag 9 juni: Kulturdepartementets lunch (Redernes hus) 

Huvudtalare:  Kirke- og undervisningsminister Ragnar Sigvald Skancke 

Ytterligare talare:  Stadsfogde Wilhelm Frimann Koren Christie 

 Ministerialrat, SS-Oberführer Georg Wilhelm Müller 

 

Onsdag 9 juni: Filharmonisk Selskap. Kammarkonsert (Universitetets Aula) 

1. Sonate for fiolin og klaver nr. 3 i c-moll Johan Simonsen och Mary Barratt 

Due 

2. Haugtussa: II. Veslemøy – III. Blaabærli 

– IV. Møte – V. Elsk – VI. Killingdans 

Grete Schou och Åsmund 

Raknerud 

3. Tre Slåtter och Ballade i g-moll  Hilda Waldeland 

4. Tolv melodier til Digte af A. O. Vinje: III. 

Den særde – IV. Tyteberet – V. Langs ei 

Å. Fire Digte fra Fiskerjenten af Bj. 

Bjørnson: I. Det første møte – III. Jeg 

giver mit digt til våren 

Grete Schou och Amund 

Raknerud 

5. Strykekvartett i g-moll Oscar Holst, Øivin Fjeldstad, 

Bjarne Brustad och Karl 

Andersen 
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Torsdag 10 juni: Reichskommissariats bankett (Deutsches Haus) 

Huvudtalare:  Ministerialrat, SS-Oberführer Georg Wilhelm Müller 

Ytterligare talare:  Kulturminister Rolf Jørgen Fuglesang 

 

 

Fredag 11 juni: Norsk Rikskringkastings bankett (Hotel Bristol) 

Huvudtalare:  Dr. Eyvind Mehle 

Ytterligare talare:  Abteilungsleiter, Intendent Dr. Habersbrunner 

 

Fredag 11 juni: Filharmonisk Selskap. Orkesterkonsert II (Universitetets 

Aula) 

Dirigent: Olav Kielland  

Solister: Morten Vatn och Johanne 

Dybwad 

 

1. Fra Holbergs tid Filharmonisk Selskap 

2. Den Bergtekne Morten Vatn och Filharmonisk Selskap 

3. To elegiske melodier Filharmonisk Selskap 

4. Bergliot Johanne Dybwad och Filharmonisk Selskap 

5. Symfoniske Danser Filharmonisk Selskap 

 

Tisdag 15 juni: Festkonsert (Nationaltheatret) 

Dirigent: Reidar Brehmer  

Orkester: Filharmonisk Selskap  

Solist: Maria Rajdl  
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1. Prolog Direktör Aasmund Sveen, Statens 

Teaterdirektorat 

2. I høst  Filharmonisk Selskap  

3. Forspill til Peer Gynt  Filharmonisk Selskap  

4. Fem romanser: Fra Monte Pincio, Det 

første møte, Hytten, En drøm, Jeg 

elsker dig (extranummer) 

Maria Rajdl och Filharmonisk 

Selskap  

5. Tre orkesterstykker fra Sigurd 

Jorsalfar 

Filharmonisk Selskap  

 

Regimens strategi för att påverka utan att bryta mot deras löften, var således att centrera sitt 

eget firande kring Filharmoniskes Griegkonserter. Genom att lyfta fram Filharmoniske 

samtidigt som det officiella jubiléet omtalades och likt Fritt Folks intervju med Tveito från 30 

mars inte tydliggöra att det rörde sig om två separata arrangemang, kunde regimen framställa 

det som att det handlade om ett enda officiellt jubileum.  

Hurum beskriver att nazisterna strax efter Filharmoniskes sista Griegkonsert var snabba med 

att vända jubiléet till sin fördel: «Etter Grieg-konsertene i Oslo manglet det ikke på uttalelser 

fra nazihold om ”hvor gledelig det er at man kan samarbeide i musikken uansett politisk 

oppfatning.”48 Hurum skriver vidare om hur den illegala tidningen Pressebulletin några 

månader senare kunde informera om att den tyska tidningen Der Norden, Monatschrift der 

Nordischen Gesellschaft tryckt en artikel om Griegjubiléet, som tydligt visade hur NS och 

Reichskommissariat blandat korten och tagit åt sig hela äran av Griegjubiléet; i en översikt 

över Reichskommissariats och NS firande i Oslo, stod nämligen Filharmoniskes konserter 

med som officiella programpunkter på statens Griegjubileum.49 

Jubiléet blev således en seger för samarbetslinjen och ett mycket effektivt kulturellt 

propagandaredskap. Genom sina uttänkta strategier, lyckades regimen lura Filharmonisk 

Selskap och ett flertal jøssingsolister att delta i det officiella Griegjubiléet utan att egentligen 

bryta mot löftet om att orkestern skulle få arrangera sina konserter i sitt eget namn. På så vis 

kunde de få Filharmoniske att ”frivilligt” spela inför en stor mängd nazister, vilket i efterhand 

                                                      
48 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 131. 
49 Ibid, s. 135. 
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kunde användas som ett bevis på det goda samarbetet tvärs över de politiska gränserna. 

Musiken hade stort inflytande på folket, varför det var viktigt att behålla lugnet i musiklivet – 

i synnerhet i samband med en så stor och internationellt uppmärksammad händelse som 

Griegjubiléet var. En musikerbojkott i samband med detta hade varit ett stort nederlag för 

nazisterna, eftersom det hade indikerat att regimen inte var kapabel att hålla folkets motstånd i 

schack. Nu kunde de istället signalera att stämningen i landet var lugn och harmonisk, samt 

att nazismen bidrog till en positiv utveckling. 
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3.  Griegjubiléet som utlösande faktor för 

konsertlivets totala bojkott 

Som det ofta är med en nation i fred, hade det före ockupationen funnits stora politiska 

splittringar bland det norska folket.50 I ett sådant sammanhang skulle ett krigsutbrott kunna 

tänkas fungera som utlösande faktor för ett inbördeskrig – men när den stora nationella krisen 

inträffade vid invasionen i april 1940, skedde det motsatta. På oerhört kort tid började 

nationen istället tänka som en enhet.51 Enligt historikern Hans Fredrik Dahl var minnet om 

unionsstriden 1895–1905 i hög grad levande hos det norska folket under ockupationstiden, 

vilket kan vara en bidragande förklaring till de starka känslor som snabbt uppstod.52  

I sjätte bandet av Norges Kulturhistorie berättas det om hur stark verkningskraft musiken 

hade för jøssingene – både som en värdefull tröst i det vardagliga livet, men också som ett 

politiskt redskap för att motarbeta nazisterna. Att det fram till år 1943, trots regimens försök 

att ingripa och påverka, fortfarande fanns ett levande musikliv, är ett tydligt bevis på detta. 

Folket längtade efter musik, och i en svår tid som denna växte en stark solidaritet fram, där 

människor tvärs över generations- och klassgränserna samlades för att spela och lyssna på 

musik.53 Moores studie av musiklivet i Paris under första världskriget visar att detta är en 

vanlig tendens i ett krigsdrabbat land. Hon beskriver musiken som ett oerhört viktigt medium 

för att skapa en känsla av sammanhållning och samhörighet hos ett folk, samt för att påminna 

folket om den kultur och de traditioner de kämpar för.54 Benjamin Curtis tar också upp detta i 

boken Music Makes the Nation, där han skriver att den nationella kulturen äger förmåga att 

samla ett helt folk: ”It is the common, shared element that unites individuals into national 

cocitizens.”55 Nationell musik kan framhäva och förstärka känslan av samhörighet mellan de 

individer som utgör ett folk. Denna gemenskap kan i sin tur bidra till en politisk mobilisering 

i form av en enad front, vilket Nesheim har konstaterat i sin analys av musiklivet under 

ockupationen:  

Lengselen etter et fritt Norge og den åndelige opprustningen skulle uttrykkes og oppleves 

gjennom musikken. Fellesskapet ble styrket gjennom det nasjonale uttrykk som kom fram 

                                                      
50 Hans Fredrik Dahl, De store ideologienes tid, band V ur Norsk idéhistorie, red. Trond Berg Eriksen och 

Øystein Sørensen (Oslo, 2001), s. 265. 
51 Ibid, s. 266. 
52 Ibid. 
53 Semmingsen et alii, Norges kulturhistorie, s. 321. 
54 Moore, Performing Propaganda, s. 8. 
55 Curtis, Music Makes the Nation, s. 25. 
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i dikt og musikk som hyllet Norge. Slik var det musikalske samværet en mobilisering mot 

okkupantene og deres medløpere, og slik fungerte konsertene som politiske 

manifestasjoner.56  

 

Detta förklarar varför jøssingene mitt under krigstid prioriterade att försvara och upprätthålla 

det fria musiklivet. Musiken var viktig för att stärka sammanhållningen, men också som ett 

politiskt redskap. Deras sätt att förhålla sig till Griegjubiléet, trots all inblandning från 

nazistiskt håll, visar hur långt de var beredda att gå för att försvara musiklivet. Jubiléet drog 

konflikten mellan regimen och musiklivet till sin yttersta spets och fick den dittills ständigt 

växande spänningsbubblan att brista. Konsekvensen av detta blev konsertlivets totala bojkott. 

 

3.1. Stilla protester bland jøssingene 

Bojkotter hade fram till 1943 använts som en effektiv strategi för att sätta en nagel i ögat på 

nazisterna och deras omorganisering av musiklivet. När det under våren 1943 slutade komma 

ut fler bojkottsparoller på grund av regimens plötsliga samarbetsvilja, skriver Hurum att en 

utbredd osäkerhet uppstod bland musikerna, eftersom de inte längre visste vilka 

förhållningsregler som gällde för offentliga framträdanden.57 Allmänna handlingsmönster 

uppstod som till viss del kunde indikera vad som var tillåtet och inte – men gränslandet 

mellan det tillåtna och det förbjudna var egentligen en mycket bred gråzon. Den enda fasta 

utgångspunkten som fanns, var att ingen borde ge konsert. I praktiken var situationen däremot 

mycket flexibel, med en lång rad undantag.58  

Osäkerheten bredde även ut sig bland oslopubliken, som under våren 1943 inte längre visste 

vilka konserter som var ”goda” och vilka som var nazistiska och borde bojkottas. Fram till 

1942 hade mer eller mindre trygga principer funnits etablerade, där exempelvis Filharmonisk 

Selskap kunde betraktas som en ”god” orkester. Oslopubliken var högst medveten om att 

Filharmonisk Selskap fortsatte tjänstgöra som radioorkester och fick sin huvudinkomst från 

det nazifierade NRK.59 Trots detta och att orkestern ofta spelade vid både tyska och norska 

nazistiska tillställningar, fanns en utbredd förståelse och tolerans bland publiken. När 

Filharmoniske spelade i radion, var det i egenskap av radioorkester – inte som Filharmonisk 

Selskap. De filharmoniska konserter som inte radiosändes – abonnemangskonserterna – 

                                                      
56 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 113. 
57 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 121. 
58 Ibid. 
59 Ibid, s. 122. 
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betraktades därmed som ”goda” konserter och bevisade att Filharmonisk Selskap ännu var en 

fri musikinstitution.60 

Förtroendet bland jøssingene fick sig emellertid en stor törn i mars 1943, då Filharmoniske 

framförde en symfoni av Bruckner och hyrde in två tyska blåsare som under det offentliga 

genrepet spelade i tysk uniform. De främmande uniformerna sågs som en allvarlig kränkning 

– men i samband med detta kom det också fram att orkestern flera gånger tidigare hyrt in 

tyska musiker som inte hade synts, eftersom de framträdde i civila kläder.61 

 

3.2. Oslopublikens inställning till Griegjubiléet 

När Griegjubiléet ett par månader senare inföll, rådde det begripligt nog stort tvivel bland 

publiken. Filharmonisk Selskap, som hittills betraktats som en ”god” orkester, hade spelat 

med både civila och uniformerade tyska nazister i orkestern. Vilka kunde de egentligen lita 

på? Vilka konserter kunde de uppsöka, utan risk att fördömas som tyskervenn eller stripet?62  

Bland landets jøssinger fanns en ständig rädsla för att bli arresterad – vem som helst på gatan, 

på arbetsplatsen, eller i umgängeskretsen, kunde visa sig vara stripet och arbeta som 

angivare.63 På grund av den överhängande risken att bli arresterad, fanns därför en utbredd 

praxis som gick ut på att hålla tyst och inte utsätta andra för fara genom att prata för mycket 

eller för högt om sådant som kunde avslöja deras regimkritiska hållningar.64 Kritik och protest 

mot ockupationsmakten framfördes istället i implicit form, genom handlingar och aktioner – 

exempelvis bojkotter av nazistiska konserter. Bland oslopubliken märks det, trots den rådande 

osäkerheten, därmed ett flertal allmänna handlingsmönster som gällde i samband 

konsertbesök. 

Ett exempel på detta var det inofficiella Griegjubiléet som uppstod på revyscenen Chat Noir i 

maj 1943, med sångerskan Randi Heide Steen och pianisterna Åsmund Raknerud och Karin 

Westher. Detta började med en enda planerad Griegkonsert förlagd till 14 maj, men som att 

döma av Chat Noirs konsertannonser som publicerades i Fritt Folk och Aftenposten inför 

detta, blev så populär att den sålde slut och fick sättas upp hela fem gånger fram till 1 juni. De 

                                                      
60 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 122. 
61 Ibid, s. 123. 
62 Stripet, d.v.s.”randig”, var ett begrepp som betecknade personer som samarbetade med tyska och norska 

nazister. För utförligare definition, se Magne Skodvin, Store norske leksikon, ”Stripet”, red. I. Kraglund (besökt 

181230), <https://snl.no/stripet>.  
63 Semmingsen et alii., Norges kulturhistorie, s. 322–324. 
64 Ibid. 

https://snl.no/stripet
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fyra första konserterna sålda alla helt slut, medan den femte konserten i sista stund ställdes in 

på grund av sjukdom.65 Griegkonserterna på Chat Noir vittnar därmed tydligt om jøssingenes 

stora behov och intresse av att gå på konsert – i synnerhet vad gäller Griegs musik. 

Konserterna tyder också på att det, trots publikens osäkerhet, verkar det ha funnits en allmän 

kännedom att Chat Noir var en godkänd plats för jøssinger, vilket också Nesheim bekräftar: 

”Konserter i Aulaen var ikke aktuelt for nordmenn, men konserter i andre sammenhenger som 

på Chat Noir ble av mange sett på som greit.”66  

Biljettförsäljningen till Filharmoniskes Griegjubileum satte igång den 1 juni, och även dessa 

konserter sålde slut i ett svep.67 När Aftenposten på själva inledningsdagen 7 juni skrev om 

Griegfestligheterna, spekulerades det med anledning av den snabba biljettförsäljningen kring 

sannolikheten att extrakonserter skulle sättas upp.68 Precis som på Chat Noir, var det allmänna 

intresset för Filharmoniskes Griegkonserter mycket stort, och konserterna utgjorde att döma 

av påföljande konsertrecensioner i Aftenposten och Fritt Folk en stor succé.69Aftenpostens 

musikkritiker Arne van Erpekum Sem gav i sin recension av sista Griegkonserten en mycket 

positiv samlad bedömning av Filharmoniskes jubileumsfirande: 

Disse jubileumskonserter har på ny gjort Griegs livsverk levende for oss og vist 

berettigelsen av at vi i nasjonal stolthet og med takknemlig begeistring feirer minnet om 

hans 100-års dag.70 

 

Någon större publiksuccé blev däremot inte festkonserten i Nationaltheatret, vilken 

arrangerades av operachefen och Griegkommitté-medlemmen Karl Aagaard Østvig. Trots att 

byråchef Tveito framställt konserten som ett generöst alternativ för de som inte fick biljetter 

till Filharmoniskes egna konserter, visade publiken inget större intresse. Biljettförsäljningen 

började den 12 juni, och på själva konsertdagen 15 juni, informerade konsertannonserna i 

Aftenposten och Fritt Folk om att det ännu fanns biljetter kvar.71 Ointresset kan framför allt 

                                                      
65 Konsertannonser i: Aftenposten, 430508 (morgen), s. 9, spalt 2; Fritt Folk, 430514, s. 6, spalt 3; Aftenposten, 

430517 (aften), s. 3, spalt 4; Aftenposten, 430521 (aften), s. 3, spalt 2; Aftenposten, 430527 (morgen), s. 6, spalt 

1; Aftenposten, 430529 (morgen), s. 8, spalt 4. 
66 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 63. 
67 Aftenposten, konsertannons, 430531 (aften), s. 3, spalt 1; Aftenposten, ”Grieg-festlighetene i Oslo.”, 430602 

(aften), s. 2. 
68 Aftenposten, ”Filharmoniskes Griegkonserter.”, 430607 (morgen), s. 3. 
69 Arne van Erpekum Sem, ”Den første Grieg-konsert.”, Aftenposten, 430608 (morgen), s. 3; Per Reidarson, 

”1ste Grieg-konsert.”, Fritt Folk, 430608, s. 2; ”Vikar”, ”Konsert.”, Fritt Folk, 430610, s. 2; Arne van Erpekum 

Sem, ”Grieg-jubileets siste konsert.”, Aftenposten, 430612 (morgen), s. 2; Per Reidarson, ”3dje Grieg-konsert.”, 

Fritt Folk, 430612, s. 2. 
70 Arne van Erpekum Sem, ”Grieg-jubileets siste konsert.”, Aftenposten, 430612 (morgen), s. 2. 
71 Aftenposten, 430615 (morgen), s. 2, spalt 7; Fritt Folk, 430615, s. 2, spalt 6. 
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förklaras utifrån två olika faktorer: för det första verkar det trots tidningarnas propaganda ha 

funnits en allmän kännedom om att Filharmoniskes och Chat Noirs Griegkonserter 

arrangerades av dem själva, som fria musikinstitutioner. Festkonserten på Nationaltheatret var 

däremot tydligt arrangerad i regimens namn, även om Filharmoniske också medverkade.72 För 

det andra hade Østvig i en intervju med Aftenposten en vecka tidigare klargjort att konserten 

skulle radiosändas, och eftersom radiosända konserter var synonyma med ren 

naziunderhållning, fanns redan en starkt etablerad princip om att bojkotta alla radiosända 

konserter.73 Detta visar tydligt att det trots stor osäkerhet bland publiken, ändå fanns vissa 

uppfattningar om vilka konserter som var ”goda” och vilka konserter som borde bojkottas. 

 

3.3. Musikernas inställning till Griegjubiléet 

Bristen på nya paroller gjorde många musiker osäkra i förhållande till Griegjubiléet. Kunde de 

verkligen lita på regimens nya villkor utan att bli lurade och utan att stämplas som tyskvänner 

av andra jøssinger? För de flesta av dem var problemen med Griegjubiléet uppenbara, vilket 

ledde till stora splittringar i frågan om hur de skulle förhålla sig till det. Många musiker var 

kritiska till firandet och valde att bojkotta Filharmoniskes Griegjubileum för att istället 

medverka vid andra arrangemang på andra scener. Samtidigt valde ett stort antal musiker med 

regimkritisk hållning att delta i Filharmoniskes firande.74  

De programutkast som finns bevarade i Kultur- og Folkeopplysningsdepartementets arkiv 

visar med tydlighet hur stor osäkerheten bland solisterna var. Från det ena programmet till det 

andra, har ett stort antal solister hunnit bytas ut.75 Faktum är att det ända in i sista stund 

genomfördes justeringar – exempelvis då pianisten Jan Wølner, som skulle framföra Griegs 

Pianokonsert i A-moll under Griegjubiléets första konsert, hastigt insjuknade strax innan 

framförandet och fick ersättas av Eva Knardahl.76 Trots att Filharmonisk Selskap hade 

garanterats att samtliga solister skulle slippa radioplikt, visar programutkasten att solisterna 

fortfarande var osäkra. Tvivel bland solisterna märks däremot främst i samband med 

Filharmoniskes egna Griegkonserter. Vid den festliga publikkonserten i Nationaltheatret 

                                                      
72 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 127. 
73 Aftenposten, ”Festkonserten på Nationaltheatret den 15. juni.”, 430607 (aften), s. 1. 
74 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 79. 
75 Riksarkivet, Kultur- og folkeopplysningsdepartemenetet, Kulturavdelingen, Statens teaterdirektorat, S-6129, 

Da – Sakarkiv, L0042, brev med titel ”Grieg-jubileet.” Och bifogade program från Sverre Tveito till Statens 

Teaterdirektorat; Riksarkivet, Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, Den alminnelige avdeling, 1940–45, 

Ea – L0010, Grieg-jubileet 1943, ”PROGRAM FOR GRIEG-JUBILEET I OSLO.”. 
76 Arne van Erpekum Sem, ”Den første Grieg-konsert.”, Aftenposten, 430608 (morgen), s. 2. 
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framträdde en enda solist – den österrikiska sångerskan Maria Rajdl.77 Vid Filharmoniskes 

egna konserter framträdde totalt sett åtta solister, som alla var norska.78 

Hos solisterna verkar det, precis som hos publiken, ha funnits en starkt etablerad princip om 

att bojkotta festkonserten på Nationaltheatret, vilket sannolikt grundas på konsertens officiella 

status, samt att den skulle sändas i radio. Utöver principen om bojkott av officiella och 

radiosända konserter, förelåg sedan 1941 även en princip om total bojkott mot scenen 

Nationaltheatret bland publik och solister.79 I Teaterdirektoratets arkiv finns korrespondens 

som vittnar om att regimen hade kännedom om denna bojkott och att koordinasjonskomiteen 

på vårkanten till slut satte igång en särskild aktion mot festkonserten 15 juni. 

I ett brev till NS Fylkesfører vid Vestlandets Fylkesorganisasjon i Bergen, meddelade Statens 

Teaterdirektorat 27 maj 1943 att de nyligen hade underrättats om en ny bojkottaktion som 

satts igång av de illegala tidningarna, med särskilt fokus på det officiella Griegjubiléet i Oslo 

och Bergen. I brevet beskrivs sedan hur parollen varnar publiken för att låta sig lockas av 

vacker musik och populära solister, och uppmanar publiken att hålla sig undan föreställningar 

och konserter av officiell art.80 Med sitt brev ville Teaterdirektoratet därför uppmana NS 

regionala organisation i Bergen att hjälpa till med att bedriva intensiv propaganda för att få 

NS-medlemmar att stötta jubiléet och köpa rikligt med biljetter till de officiella 

arrangemangen i Bergen och Oslo: ”Det vilde bety et avgjort prestisjetap for NS om den 

kunstnerisk høitstående tilstelning ikke skulde formå å vekke partimedlemmenes interesse, 

slik at salen hver kveld blev fylt til siste plass.”81 

Den rådande bojkotten av Nationaltheatret får sin förklaring i ett annat brev, daterat 26 maj 

1943, som skickades från Statens Teaterdirektorat till Fylkesføreren vid Stor-Oslo 

Fylkesorganisasjon. Brevet varnade för en skärpt bojkottsparoll som spridits i de illegala 

tidningarna och som berörde statens offentligt finansierade teatrar, Nationaltheatret och Det 

Norske Teatret. Återigen togs det förestående Griegjubiléet upp, eftersom parollerna i 

synnerhet varnade jøssingene för att låta sig lockas av den vackra musiken och de duktiga 

musikerna. Även i detta brev uppmanades det därmed till intensiv propaganda för att få NS-

                                                      
77 Arne van Erpekum Sem, ”Festkonsert i Nationaltheatret.”, Aftenposten, 430616 (morgen), s. 1; Wikipedia, 

”Maria Rajdl” (besökt 181207), <https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Rajdl>. 
78 Se programöversikt, s. 17–20. 
79 Universitetet i Bergens digitala arkiv, Krigstrykk, 01. Norske illegale aviser, London Nytt Landsutgave, 

nummer 4, oktober 1943, s. 7, <https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/3206>.  
80 Riksarkivet, Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, Kulturavdelingen, Statens Teaterdirektorat, Da – 

L0041, mapp 0002 – Nasjonal Samling, brev till NS Fylkesfører Christian Astrup (Bergen), diarenummer 

1900/43. 
81 Ibid. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Rajdl
https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/3206
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medlemmar att köpa biljetter och förhindra att Griegjubiléet skulle bli en prestigeförlust för 

partiet.82 

Trots NS motaktioner, verkar både de tidigare bojkottsparollerna och den senaste parollen 

mot festkonserten ha fått starkt genomslag. Genom att strömma i massor till Chat Noir och 

Filharmoniskes egna konserter, samt bojkotta den officiella festkonserten på Nationaltheatret, 

visade osloborna tydligt var deras politiska sympatier låg. Breven mellan Teaterdirektoratet 

och NS fylkesorganisasjoner avslöjar dessutom hur besvärliga bojkotterna faktiskt upplevdes 

av NS, trots att det i dagspressen gavs en relativt annorlunda bild av saken. Eftersom tomma 

konsertsalar innebar en prestigeförlust för partiet, nämndes det i recensionerna av 

festkonserten i Nationaltheatret därför inte ett ord om att det funnits problem med att fylla 

salen. Erpekum Sems recension i Aftenposten framhävde istället publikens begeistring – och i 

slutet av recensionen, verkar det i efterhand ha lagts till en notis om de högt uppsatta 

personerna som fanns på plats: 

[...] Det var som Reidar Brehmer og vårt praktfulle filharmoniske orkester satte alle 

krefter inn for å gi Grieg-jubileets konserter den festligste avslutning. At det lyktes, det 

beviste det overstrømmende, begeistrede bifall som strømmet imot dirigent og orkester. 

[...] 

Arne van Erpekum Sem 

* 

Blant de tilstedeværende sås representanter for kulturlivet, fra tysk side bl.a. 

Ministerialrat, SS-Oberführer G. W. Müller, og fra norsk side sås flere av ministrene med 

minister Skancke i spissen. Dessuten sås representanter for det konsulære korps.83 

 

Att detta var en statligt arrangerad konsert och inte Filharmoniskes egen, framhävs inte heller 

i någon av recensionerna. Fritt Folks recensent Per Reidarson skrev i sin recension att ”Grieg-

jubileets siste konsert her ble gitt i går på Nationaltheatret […]”, vilket tydligt visar att 

pressen gärna ville sammanlänka de officiella arrangemangen med Filharmoniskes egna 

konserter.84 Så som Griegjubiléet framställdes i pressen, lät det alltså som att Filharmoniske 

och myndigheterna samarbetat om ett gemensamt och officiellt jubileum, dit framstående 

internationella gäster med nationalsocialistiska sympatier inbjudits.85 

                                                      
82 Riksarkivet, Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, Kulturavdelingen, Statens Teaterdirektorat, Da – 

L0041, mapp 0002 – Nasjonal Samling, brev till NS Fylkesfører Rolf Holm (Oslo), diarienummer 1868/43. 
83 Arne van Erpekum Sem, ”Festkonsert i Nationaltheatret.”, Aftenposten, 430616 (morgen), s. 1. 
84 Per Reidarson, ”Festkonserten på Nationaltheatret.”, Fritt Folk, 430616, s. 2. 
85 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 126–127. 



 29 

 

3.4. Den utlösande faktorn för musiklivets totala bojkott 

Nesheim beskriver Griegjubiléet som ett politiskt uppvaknande i det norska musiklivet.86 För 

jøssingene verkar jubiléet ha varit mycket viktigt, både för att det bidrog till en stark 

sammanhållning bland dem och för att det kunde utgöra ett vasst politiskt redskap. De många 

utsålda konserterna pekar på hur stort intresset för Griegjubiléet faktiskt var bland publiken. 

Med hjälp av bojkottaktionen mot Nationaltheatret kunde de dessutom med handlingskraft 

protestera och visa vad de inte kunde acceptera, utan att begå några straffbara handlingar.  

Trots att regimen försökte ta över Filharmoniskes Griegjubileum, poängterar Hurum att 

Griegkonserterna trots allt var deras egna, och att de jøssinger som gick på konserterna 

knappast kände sig besegrade: ”Sjelden eller aldri hadde det vært større tilstrømning til en 

filharmonisk konsert, og ingen av dem som slapp inn, kunne være i tvil om hva flertallet i 

salen tenkte og følte.”87 Filharmoniskes anseende bland jøssingene fortsatte vara mycket högt 

även efter jubileet, vilket Hurum menar hade sin förklaring i att den tyska kapellmästaren 

Wallenborn kallade Filharmoniskes konserter en skandal, eftersom publiken strömmade till de 

radiofria abonnemangskonserterna, medan radiokonserterna i Universitetsaulaen aldrig sålde 

slut.88 

Griegjubiléet markerar emellertid en viktig vändpunkt för det ”fria” musiklivet. Efter jubiléets 

slut samlades representanter från det anti-nazistiska konsertlivet för att diskutera huruvida det 

var värt att upprätthålla den offentliga konsertverksamheten.89 Diskussionerna ledde till att en 

ny bojkottsparoll distribuerades i september 1943, vilken i sin helhet återges av Hurum: 

Høsten 1942 ble kringkastingsbetingelsene opphevd, men til gjengjeld ble seks kunstnere 

(fiolinister, cellister og pianister) nektet opptreden i Aulaen. Senere på høsten ble også 

dette forbudet opphevd. Mange mente nå at man ikke behøvde å streike lenger. 

Publikums musikkhunger burde tilfredsstilles. Dessuten hadde jo Kulturdepartementet 

lovet å avholde seg fra flere inngrep. 

Men løfter fra nazihold kan ikke godtas. Opphevelsen av betingelsene var beregnet på å 

så splid og forvirring blant kunstnerne forat man etterpå kunne fiske i rørt vann og skape 

uklarhet hos publikum om hvem som var nazikunstnere og hvem som ikke var det. 

Resultatet svarte dessverre til forventningene. Publikum ble så forvirret at det ble mulig 

for nazikunstnere å trekke fullt hus. 

                                                      
86 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 132–133. 
87 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 135 och 127. 
88 Ibid, s. 127–128. 
89 Ibid, s. 127, 129 och 132. 
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Det siste fra kulturdepartementet er løfter om at det ikke lenger skal være restriksjoner 

eller betingelser av noen art. Nå skal konsertlivet atter folde seg fritt ut. Denne vakre tale 

ble imidlertid fordunklet av samtidige trusler om at «kunstnerne nå skal få merke seg hva 

de utsetter seg for hvis konsertlivet ikke blir som før krigen.» Og etter en ny bestemmelse 

skal dette «frie» konsertlivet pålegges en luksusskatt til nazistaten på 30 pst. Dette vil 

med andre ord si at heretter skal våre kunstnere ved sin konsertopptreden yte NS en 

direkte økonomisk støtte.  

De som har forrådt både fedrelandet, kulturen og åndsverdiene har det travelt med å vise 

oss hvordan kunsten trives under nazistyret. Med trusler, lokketoner, list og penger prøver 

de å holde musikklivet oppe. Våre motstandere spekulerer i vår kjærlighet til musikk. De 

sørger for å ta alle arrangementer til inntekt for seg, de kompromitterer våre kunstnere og 

forvirrer publikum. [...]90 

 

I parollen framgår det tydligt att jøssingene insett att de utnyttjats av regimen och att dessa 

med sina samarbetsvänliga löften uppnått precis det de egentligen ville – nämligen att skapa 

splittring och förvirring bland publik och musiker. Trots regimens välvilja och Fritt Folks 

positiva uppmaning i mars om att alla byar och städer skulle delta i folkfesten,91 vittnar 

fortsättningen av den citerade parollen om att musiker och musikföreningar efter 

Griegjubiléet utsattes för press och hot: 

[…] Selv de uskyldigste ble utsatt for press. De klarer ikke å redde seg unna når det er for 

sent og blir etterpå stilt direkte i nazipropagandaens tjeneste. Et enkelt eksempel vil vise 

hvor farlig det er å opptre offentlig. Et kor i en by ikke langt fra Oslo hade gitt egen 

konsert. Straks etter ble det ’anmodet’ om å synge ved innvielsen av byens nazihus. 

Unnskyldninger førte ikke fram, koret var nødt til å synge. [...]92 

 

Parollen understryker också hur väl medveten man ansåg att regimen var om musikens 

betydelse för folket, och att den på ett listigt sätt lyckades utnyttja situationen till sin fördel. 

Denna list märktes i synnerhet under Griegjubiléet, och i parollen tillkommer ytterligare 

information om händelser som uppstått till följd av firandet: 

[...] Etter Grieg-konsertene i Oslo manglet det ikke på uttalelser fra nazihold om «hvor 

gledelig det er at man kan samarbeide i musikken uansett politisk oppfatning.» 

Både løftebrudd og trusler er brukbare midler for nazistene, når de skal narre de naive og 

politisk uerfarne musikkvenner ut på glattisen. Ved Grieg-konsertene i Bergen ble det gitt 

uttrykkelig løfte om at utenlandske kunstnere ikke skulle blande seg i festlighetene. 

                                                      
90 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 130–131. 
91 Fritt Folk, ”Grieg-jubileet.”, 430318, s. 6. 
92 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 131. 
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Løftet ble brutt, tallrike fotografier ble tatt og offentliggjort. Vi viste hvor smukt vi 

samarbeider med landets fiender!. […]93 

 

De konsekvenser som följde efter Griegjubiléet, bidrog så till parollens konklusion: de solister 

som inte ville riskera att betraktas som nazister eller stripet, skulle omedelbart sluta ge 

offentliga konserter. Publiken skulle i sin tur börja räkna med att alla offentliga konserter var 

nazistiska. Den som eventuellt trotsade parollen och ändå gick på konsert, skulle betraktas 

som nazist eller stripet. Detta gällde även Filharmoniskes konserter.94 

Ett allvarligt problem med denna paroll var, enligt Hurum, att den inte hade undertecknats av 

någon. Detta ledde till att ett tjugotal musiker samlades hemma hos pianisten Hilda 

Waldeland för att diskutera huruvida det faktiskt var en äkta paroll, skriven av någon ur 

motståndsrörelsen.95 Dessutom rådde splittrade åsikter inom musiklivet, där alla inte var eniga 

om att total bojkott var den rätta lösningen.96 Detta ledde till flera veckors diskussioner bland 

ett större antal personer som på olika sätt var del av musiklivet, där både motparoller och 

ytterligare paroller avlöste varandra. Först den 23 oktober 1943 var saken definitivt avgjord: 

parollen var äkta och konsertlivet skulle nu bojkottas totalt.97 Beslutet offentliggjordes i den 

illegala tidningen London Nytt Landsutgave i oktober 1943, under rubriken 

”KULTURFRONTEN. – OVERSIKT OKTOBER 1943”: 

MUSIKK: INGEN GOD NORSK KUNSTNER GIR I DAG OFFENTLIG KONSERT. 

HAN OPPTRER IKKE SOM SOLIST VED ORKESTERKONSERTER. 

 

NS forsøkte i 1941-1942 med skarpe inngrep mot musikklivet. En rekke kunstnere ble 

nektet å opptre i Aulaen, i de beryktede 'kringkastingsbetingelser' ble de pålagt å opptre i 

den nazistiske kringkasting. Disse angrep på kunstnernes frihet ble siden trukket tilbake, 

og NS forsøkte en ny forvirringstaktikk. Resultatet ble at publikum ikke lenger visste 

hvilke konserter de kunne gå på og hvilke de skulle sky. Nazikunstnere som Otnes og 

Brandt-Rantzau samlet derfor fulle hus.  

 

Grieg-festlighetene i juni i år ble et skole-eksempel på faren ved å gi nazistene 

lillefingeren. De fullt besøkte konserter gikk inn i en uhyggelig sammenblanding av 

norsk, NS og tysk hyldest til vår store tonekunstner. Kulturdepartementet holdt lunsj, 

Reichskommissariat holdt 'Feierstunde', ved Griegs grav var det offisiell kransepålegging 

ved Reichsminister dr. Goebbels' representant. Alt under forsete av NS-folk. Alle 

arrangementer og opptredende kunstnere ble trukket inn i den digre NS-reklamen i 

                                                      
93 Hurum, Musikken under okkupasjonen, s. 131. 
94 Ibid, s. 132. 
95 Ibid, s. 132. 
96 Ibid, s. 132–133. 
97 Ibid, s. 136. 
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avisene. Gode norske kunstnere paraderte stadig side om side med nazister og tyskere i 

dagspressens billedstoff. Mange av våre kunstnere følte etterpå at de var kommet i 

blannet [sic] selskap og hadde kastet glans over forredernes propaganda-forestilling. -- 

Men dette var ikke alt. Ved andre anledninger er gode nordmenn etter offentlig opptreden 

blitt tvunget til å delta i rene nazi-tilstelninger, bl. a., et kor i Namsos er til og med blitt 

tvunget til å synge ved innvielsen av et nazi-hus. 

 

På alle kanter merker en naziens geskjeftige 'kulturinteresse'. Enhver som gir konsert må 

søke Kulturdepartementet om tillatelse. Alle sangtekster skal sensureres på forhånd. 

Jødiske og russiske komponister er forbudt. I alle aviser er skikkelige musikk-kritikere 

erstattet med nazister. På benkene i konsertsalene breier tyskerne seg mer og mer – både i 

uniform og sivil. 

 

Filharmonisk Selskap har hatt en stormfull og farlig tid. Orkestrets musikere måtte lånes 

ut til de avskyelige propaganda-arrangementer. De dannet ved sin kunst den festlige 

ramme om 'Statsakten' på Akershus 1. februar 1942. Gode nordmenn i orkesteret har 

måttet spille under tyske dirigenter, og sammen med norske og tyske nazister. På en av 

selskapets offentlige konserter har uniformerte tyskere spilt i orkesteret. – På dette 

grunnlag må vi gjenta den parole som tidligere er kunngjort: PUBLIKUM GÅR IKKE 

PÅ SOLISTKONSERTER. PUBLIKUM SKAL IKKE GÅ PÅ FILHARMONISKES 

KONSERTER, HELLER IKKE ABONNEMENTSKONSERTER. SOLISTER SKAL 

IKKE OPPTRE. – Dette er en parole. Den kan ikke diskuteres, bare følges. Det advares 

mot alle forsøk på å skape forvirring.98 

 

Svaret på nazisternas förvirringstaktik och propaganda, blev således total bojkott. I en 

situation där NS omöjliggjort ett självständigt musikliv svarade publik och musiker med att 

inte delta i det offentliga konsertlivet. Enligt Nesheim blev bojkotten mycket lyckad – med ett 

fåtal undantag gavs det inga fler offentliga konserter med anti-nazistiska solister.99 De anti-

nazistiska musikerna och publiken förflyttade sig istället ner i underjorden, där de fortsatte en 

illegal konsertverksamhet i privata hem, vilket nazisterna hade svårare att komma åt.100 Ett av 

undantagen gällde emellertid Filharmonisk Selskap, där ett flertal solister före parollens 

utgivning hade ingått avtal om att medverka under höstsäsongens första konserter. Nesheim 

skriver att koordinasjonskomiteen med anledning av detta utgav ett tillägg till parollen, som 

innehöll formuleringen ”skriftlige kontrakter og avtaler med yrkes-symfoniorkestre kan om 

nødvendig holdes uten at vedkommende blir utsatt for kritikk”.101 I tillägget varnades det 

dock för att varje undantag skulle genomgå en granskning.102  

                                                      
98 Universitetet i Bergens digitala arkiv, Krigstrykk, 01. Norske illegale aviser, London Nytt Landsutgave, 

nummer 4, oktober 1943, s. 7, <https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/3206>. 
99 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 96. 
100 Ibid, s. 101. 
101 Ibid, s. 96. 
102 Ibid. 

https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/3206
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Under säsongen 1943/1944 genomgick hela konsertlivet i Oslo flera stora omvälvningar, där 

publiken antingen sade upp sina abonnemang, eller fortsatte betala för abonnemangen och lät 

sina platser stå tomma.103 31 oktober 1943 anlade sabotörer inom motståndsrörelsen en brand 

i Universitetsaulaen, vilket ledde till att inga konserter kunde hållas förrän i mars 1944.104 

Storsatsningar gjordes av regimen för att försöka locka publiken, exempelvis i april då de 

bjöd in Berlinerfilharmonikerna tillsammans med dirigenten Hans Knappersbusch. Som 

Nesheim uttrycker det, var det en konsert ”av høyt internasjonalt format, men uten at det 

norske publikum var til stede”.105 Konserten blev ett stort nederlag för regimen, och efter 

detta hölls nästan inga fler offentliga konserter i Oslo under ockupationen.106  

Sammanfattningsvis kan Griegjubiléet konstateras ha haft en viktig politisk signifikans för 

jøssingene, både för att stärka känslan av samhörighet och för att samlas till en enad 

motståndsfront. I Griegjubiléet stod både principer, ära och värdighet på spel, vilket till slut 

kom att bli den utlösande faktorn för det offentliga konsertlivets totala bojkott och ett hårt 

slag för den tysknorska regimen – i synnerhet när hela konsertlivet slutligen dog ut.  

  

                                                      
103 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 98. 
104 Ibid; Store norske leksikon, “Aulabrannen”, red. I. Kraglund (besökt 190117), <https://snl.no/Aulabrannen>.  
105 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 101. 
106 Ibid. 

https://snl.no/Aulabrannen
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4. Grieg som symbol för nazismens radikala 

kulturnationalism 

För NS var Grieg strategiskt viktig i flera avseenden. Han var ett illustrerande exempel på 

idén om nasjonal gjenreisning – den stora, nationella återuppbyggningen – vilken utgjorde en 

betydande del av NS framtidsprogram. Hans musik fungerade också som ett slags medlare i 

NS försök att nå ut till jøssingene med samarbetslinjen. I egenskap av internationellt känd 

tonsättare användes han även som brobyggare mellan Norge och andra länder, vilket gjorde 

honom strategiskt viktig för Reichskommissariat. Hans musik blev dessutom särskilt populär 

att framföra då judiska, ryska, franska och engelska tonsättare förbjudits av rasmässiga och 

politiska skäl.107  

Historikern Øystein Sørensen har beskrivit hur norska nationalsymboler tidigt blev en viktig 

del av NS partiprofil. Partiet var närmast besatt av norsk historia och tillämpade en romantisk 

och heroiserande historiesyn som Sørensen menar ”kunne nærme seg det parodiske”.108 Den 

nationalism som präglade ”kulturminister” Lundes politik och som trots Lundes död 

framträder under Griegjubiléet, var en radikaliserad kulturnationalism, med revolutionärt och 

samhällsomvälvande innehåll. Denna nationalism var aggressiv, xenofobisk, auktoritär, anti-

demokratisk och idealiserade den ”rena”, norska bondekulturen.109 

Benjamin Curtis har definierat fem vanliga tematiska missförstånd i moderna analyser av 

1800-talets nationalism, vilka i uppsatsens fall också kan återfinnas hos NS. Det första av 

dessa missförstånd är primordialism – idén om att det finns en naturlig nationalkänsla inom 

varje människa, som flyter i hennes blod.110 Övriga tematiska missförstånd är fixering vid 

folktoner, en besatthet av karaktäristiska stilar – idén om att det skulle finnas vissa stilistiska 

drag som är helt unika för exempelvis norsk musik –, den nationella tonsättarens roll – att 

tonsättaren genom att komponera karaktäristisk norsk musik skulle kunna väcka 

nationalandan i folket – och slutligen reception, vilket handlar om hur mottagaren väljer att 

tolka musiken. Om en lyssnare anser att ett stycke är nationalistiskt, är det därmed 

nationalistiskt.111   

                                                      
107 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 79. 
108 Sørensen, Hitler eller Quisling, s. 28. 
109 Ibid, s. 46. 
110 Curtis, Music Makes the Nation, s. 27–28. 
111 Ibid, s. 27–32. 
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De fem tematiska missförstånden framgår i synnerhet i de tal som hölls vid regimens 

banketter under Griegjubiléet. De ansåg att Griegs musik av naturen talade till varje norrmans 

inre, och var fixerade av musikens koppling till ”äkta” norsk folkmusik, vilken var av helt 

unik art och urnorsk. De framhävde särskilt hur Grieg som tonsättare förstod att bygga upp en 

ny nation på kulturell grund och såg helt enkelt i Grieg en representant för ett framtida 

nationalsocialistiskt Norge. 

 

4.1. NS kultursyn och framtidsvisioner 

Inom NS fanns stora splittringar bland medlemmarna, där somliga å ena sidan ansåg att 

Tyskland kommit för att hjälpa Norge med att få igenom en nationalsocialistisk revolution 

och att Norge genom samarbete med Tyskland skulle återfå sin suveränitet efter nazismens 

krigsseger. Å andra sidan fanns det de som förespråkade ett framtida storgermanskt förbund, 

där Norge skulle bli del av det Storgermanska riket.112 Gemensamt för de olika grupperna var 

idén om en nödvändig återuppbyggnad på nationell basis för att förhindra nationens 

undergång, något som endast kunde genomföras om hela folket enades om samma nationella 

linje – gjenreisningen. 

I en pamflett innehållande NS idéprogram, tryckt av NS Presse- og Propagandaavdeling år 

1941, återfinns ett upprop till folket om att sluta upp om NS och Quislings 

gjenreisningsprojekt: 

Nordmenn! 

Forstå at den eneste mulige vei til å gjenvinne vår selvstendighet er å gjøre den nasjonale 

bevegelse sterk. 

Slutt derfor opp om Nasjonal Samling og Vidkun Quisling! 

Still dig til tjeneste i det nasjonale gjenreisningsverk! 

I denne korte tid avgjøres vårt folks skjebne for århundrer fremover. 

Ut av verdensstormenes harde prøvelse må som i 1814 stige fram et nytt Norge, frelst og 

fritt, støpt selvstendig i en ny tids form. 

Nasjonal Samlings mål er: 

Nasjonal enhet uten klassemotsetninger og partier, et solidarisk norsk folkesamfund 

bygget opp organisk på yrkeslivets grunn, med et sterkt og stødig styre:  

                                                      
112 Ole Kristian Grimnes, ”Norge under andre verdenskrig”, Store norske leksikon, red. T. Pryser (besökt 

181217), <https://snl.no/Norge_under_andre_verdenskrig#-NS-offensiven>.  

https://snl.no/Norge_under_andre_verdenskrig#-NS-offensiven
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Et faglig folkestyre!113 

 

Efter det initiala uppropet följer ett detaljerat partiprogram med rubrikerna ”I. STATEN OG 

SAMFUNDET”,114 ”II. ARBEIDSLIVET”,115 ”III. INDIVIDET, SLEKTEN og 

FOLKEHELSEN”,116 ”IV. SKOLE OG ÅNDSLIV”117 och slutligen ”V. FORSVARET OG 

UTENRIKSPOLITIKKEN”118. 

Under fjärde rubriken återfinns programpunkten för kulturlivet, vilken uppger att ”Presse, 

teater, kringkasting, film og andre kulturformidlere skal fremme nasjonens interesser. 

Samfundsfiendtlig propaganda og utbredelse av klassehat forbys.”119  

Pamfletten avslutas sedan med orden: 

Overalt må gjelde at hensynet til hele landet går foran enkeltpersoners, partiers og 

landsdelers særinteresser. 

Egennytte gjennem folkenytte. 

Norge er ett rike – Vi skal bli ett folk.120 

 

Partiet menade alltså att andra världskriget beseglade nationens öde för flera århundraden 

framåt. Det enda sättet att vinna kriget och återupprätta Norge som nation, var genom att få 

hela folket att samlas och sluta upp om samma linje. Partier, klasskillnader och demokratiska 

system skulle utraderas och individens frihet och egenintresse skulle upphöra till förmån för 

nationens och folkets bästa. Även kulturen skulle utformas på ett sådant sätt att den främjade 

nationens intresse, medan kultur som på något sätt verkade ”samhällsskadlig” skulle 

förbjudas.  

Referensen till 1814 är också viktig i sammanhanget. Det året gick Norge från att vara en del 

av den dansk-norska ”helstaten”, till att ingå en union med Sverige. I och med detta fick 

Norge status som en egen stat med egen grundlag, men hade gemensam kung med Sverige.121 

                                                      
113 Riksarkivet, Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, Den alminnelige avdeling. 1940–45, Ea – L0010, 

programhäfte: Hvad vil Nasjonal Samling? (NS Presse- og Propagandaavdeling, Oslo, 1941), s. 33–34. 
114 Ibid, s. 34–35. 
115 Ibid, s. 35–37. 
116 Ibid, s. 38. 
117 Ibid, s. 38–39. 
118 Ibid, s. 39–40. 
119 Ibid, s. 39. 
120 Ibid, s. 40. 
121 Francis Sejersted, ”1814 – Det selvstendige Norges fødsel”, Store norske leksikon, red. K. Dørum (besökt 

181211), <https://snl.no/1814_-_Det_selvstendige_Norges_f%C3%B8dsel>. 

https://snl.no/1814_-_Det_selvstendige_Norges_f%C3%B8dsel
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Händelsen markerar ett nationellt uppvaknande, då det uppstod en stark vilja och ett stort 

behov av att definiera vad man såg som den särpräglade norska identiteten och den unika 

norska kulturen. Utgångspunkten för denna norska identitet och kultur, kom att utgöras av den 

norska bonden och bondesamfundet.122  

Som ett led i arbetet med att finna en nationell identitet uppstod ett starkt ökande intresse för 

folkkultur och folkmusik, vilket Sørensen har kallat kulturell nasjonalisme eller 

kulturnasjonalisme.123 Partiet ansåg att den ”äkta” norska kulturen, vilken hade rötter i den 

fornnordiska kulturen, endast hade överlevt i det traditionella bondesamfundet på 

landsbygden, som till skillnad från storstäderna stått fritt från dansk påverkan och andra 

utländska influenser.124 Detta har i sin tur nära kopplingar till den tysk-nazistiska idén Blut 

und Boden, vilken huvudsakligen utgjordes av en romantisering av Fornnorden och 

vikingarnas hjältemod. På samma sätt som hos NS, framhävdes i synnerhet bondekulturen 

som särskilt viktig.125  

Socialantropologen Ernest Gellner har om kulturens roll inom nationalismen sagt att ”culture 

replaces structure as the source of a person’s identity in the modern world.”126 Med tanke på 

de omfattande strukturella förändringar som NS ville införa, med parti- och klassupplösning, 

fører-princip och avskaffande av demokrati, fick kulturen stå i centrum som identitetsbärande 

och förenande. Kulturen säger något om människans plats och identitet i samhället och detta 

blev inte minst viktigt då Norge ockuperats av en främmande makt.  

Detta bidrar till att förklara varför Griegjubiléet under försommaren 1943 blev en så stor 

händelse ända upp till myndighetsnivå. Den norska kulturen utgjorde en viktig del av NS 

idéprogram och i synnerhet Grieg ansågs illustrera deras idéer. Nazi-Tysklands romantiserade 

bild av Fornnorden och den fornnordiska kulturen, bidrar i sin tur till att förklara varför NS 

fick tillåtelse att främja den norska kulturen och nationen på det sätt de faktiskt gjorde. 

 

                                                      
122 Bjørnar Blaavarp Heimdal, Nasjonal Samling og den norske folkemusikken (Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, 2012), s. 16. 
123 Anne Svånaug Haugan, ”5. Har form, søker innhold. Om folkemusikken som råvare i nasjonsbyggingen i 

Norge på 1800- og 1900-tallet», Musikk og nasjonalisme i Norden, red. Anne Svånaug Haugan, Niels Kayser 

Nielsen och Peter Stadius, Høgskolen i Telemark skrift nr. 3 (Porsgrunn, 2008), s. 87–88. 
124 Blaavarp Heimdal, Nasjonal Samling og den norske folkemusikken, s. 16. 
125 Ibid, s. 19. 
126 Curtis, Music Makes the Nation, s. 25. 
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4.2. Grieg som vägvisare för nationell återuppbyggnad 

I Music Makes the Nation har Curtis studerat hur olika nationalromantiska tonsättare – 

däribland Grieg – förhöll sig till de samtida kulturnationalistiska strömningarna i deras 

respektive land.127 Karaktäristiskt för dessa tonsättare är ett grundläggande engagemang i 

projektet att bygga upp en nationell identitet och kultur. Kulturen skulle uttrycka nationens 

historiska bakgrund, dess framtid, illustrera dess landskap och nyttja dess unika språk.128 

Curtis understryker nationalismens förmåga att förena konst och politik, vilket gör kulturen 

till ett viktigt politiskt redskap för att bygga en nation – något Curtis menar att Grieg 

utnyttjade i sitt komponerande.129  

Att NS lockades av Grieg och den nationella kulturen, är mot bakgrund av detta förståeligt. 

För dem blev han tidigt en viktig förebild, som visade vägen för hela det norska folkets 

framtid. På samma sätt som Grieg sökte sig tillbaka till rötterna och byggde upp nya 

kompositioner på folkmusikens grund, skulle folket vända sig till det ”äkta urnorska” för att 

återuppbygga ett norskt Norge och därmed hitta tillbaka till sig själva och till den naturliga 

norskhet som fanns inom dem. Grieg, som berömd och populär tonsättare av norsk 

nationalromantisk musik, måste ha ansetts som en utmärkt förebild för att samla det norska 

folket, få det att känna samhörighet med varandra och därefter få det att enas om det nya 

gjenreisningsprojektet. 

Ett exempel som belyser NS idé om gjenreisning med hjälp av det samtida kulturlivet, är en 

kulturell afton som Hirden höll i februari 1943. Hirden var en politisk och militär trupp vars 

uppgift var att värna om NS ideologiska kärna och agera livvakt åt ministerpresidenten 

Vidkun Quisling.130 Under deras kulturella afton år 1943 betonades vikten av att hålla fast vid 

sina traditioner för att upprätthålla folkets kulturella egenart. I en intervju som Fritt Folk 

gjorde med Hirdens kapellmästare Jim Johannessen dagen före konserten, uttryckte 

Johannessen en stark oro över den norska kulturens utveckling: 

– Tiden før krigen var en forfallets tid for vårt kulturliv, sier kapellmesteren, folkets 

nasjonalfølelse og nasjonalstolthet forsvant og ble en kasteball for alle slags 

spekulasjoner. De som skulde være våre åndelige førere, sviktet sitt eget jeg, og det som 

ble skapt av nasjonal kunst, ble med vilje skjøvet til side. 

                                                      
127 Curtis, Music Makes the Nation, s. 2.  
128 Ibid, s. 3. 
129 Ibid, s. 8. 
130 Store norske leksikon, ”Hirden”, red. T. Pryser (besökt 190102), <https://snl.no/Hirden>. 

https://snl.no/Hirden
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Hirden er vakten om den nye tids ideer og program. Det er derfor ganske naturlig at den 

måtte gripe inn også på det kulturelle område og føre folket tilbake til seg selv.131 

 

Det norska kulturlivet hade före kriget hamnat på avvägar, och ingen hade velat ta tag i 

problemet. Nu var det därför Hirdens stora uppgift att föra folket tillbaka till sin egenart och 

sin nationella kultur.132 

Kulturaftonen inleddes med att Filharmonisk Selskap och Hirdens orkester Stabsmusikken 

framförde Griegs ”Hyldningsmarsch” ur Sigurd Jorsalfar. Aftonen fortlöpte därefter med 

uppläsning av norska dikter, ett föredrag om norsk kultur med musikexempel, ett framförande 

av Griegs ”Romanse”, folkdansuppvisningar, ett tal av Rikshirdens stabschef och 

avslutningsvis ett tal av ”kulturminister” Fuglesang, som underströk den norska kulturens 

betydelse och i synnerhet talade om Griegs musik.133 Talet citerades i Aftenposten: 

Vi som er her i kveld, er felles om disse følelser, vi tilhører det samme folk, og vi har de 

samme forutsetninger for å forstå de verdier som er et produkt av de skapende og 

byggende krefter i det norske folket. Det nasjonale er ikke noe som mister sin verdi etter 

som årene går, og som taper sin betydning når det slektledd som skapte det, går til 

grunne. Det nasjonale er en organisk helhet langt ut over en generasjons liv, det er et 

uttrykk for de største verdier et folk eier, – det nasjonale viser at folket, at nasjonen har en 

sjel. [...] 

Vi vet fra vårt eget land at våre kunstnere aldri har nådd så langt som når de dukket ned i 

folkekunsten, og skapte sine verker på sundt, nasjonalt grunnlag. Henrik Ibsen – hvem 

leser i dag hans «Catalina», hans «Keiser og galilæer»? Det er i virkeligheten ytterst få. 

Men «Brand», «Peer Gynt» og andre verker hvor han har søkt inn til folkets kjerne og gitt 

uttrykk for det typisk norske, for vår kulturelle egenart, – disse verker er i dag lest i hele 

Europa, i hele verden. De vil alltid beholde sin verdi.134 

 

När Fuglesang talade om nationellt kulturarv och att bygga vidare på den nationella grunden, 

handlade det om att följa idealen som växte fram mot slutet av 1800-talet. Istället för att 

hämta influenser utifrån, var det av största vikt att samtidens konstnärer vände sig till den 

inhemska folkkulturen och började bygga vidare på denna. Detta fick Henrik Ibsen illustrera, 

med argumentet att det endast är de nationalromantiska verken som får ett evigt värde. Detta 

är intressant med tanke på att Peer Gynt i själva verket var ett starkt satiriskt verk, där Ibsen 

                                                      
131 Fritt Folk, ”Hirden går inn for en kulturell nyreising på de gamle tradisjoner. En samtale med kapellmester 

Jim Johannessen.”, 430211, s. 3. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Aftenposten, ”Bare som nordmenn kan vi gjøre vår innsats i det germanske samarbeid.”, 430215 (morgen),  s. 

1 och 3. 
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slog ned på den chauvinistiska135 grenen inom den nationalistiska självständighetsrörelse som 

vuxit fram i synnerhet kring 1850- och 1860-talet.136 I Stortinget och pressen talades det vid 

denna tid ofta om att Norge borde ”være seg selv nok”. Ibsen föraktade denna idé och ansåg 

att uttrycket avslöjade den trångsynta chauvinism som bar skulden till skandinavismens död 

och som orsakat landsmålsbevegelsen – det vill säga arbetet med att upprätta ett helnorskt 

språk, fritt från bokmålets danska influenser.137 Chauvinismen var dessutom osmaklig på 

grund av sitt överdrivna nationella självberöm och sitt förskönande av den norska 

bondekulturen, där Dovrefjell fick stå som symbol för norskheten.138  

Även Grieg, som fick i uppdrag att komponera musiken till dramat Peer Gynt, delade Ibsens 

negativa uppfattningar om chauvinismen och den norska självtillräckligheten. Medvetet 

överdrev han känslan av norsknorskhet och självtillräcklighet i Peer Gynt, för att ironin i 

dramat skulle vara tydlig för publiken.139 Några som emellertid inte kan sägas ha förstått 

denna ironi är uppenbarligen NS, som att döma av ”kulturministerns” tal inte insåg – eller 

ville inse – att Peer Gynt är en satir som kritiserar en liknande typ av aggressiv nationalism 

som de själva stod för. NS sätt att tolka och använda Griegs nationalromantiska musik och 

gestalt, bör därmed inte förväxlas med den kulturnationalism som Grieg att döma av Curtis 

arbetade med att uttrycka.  

Fuglesang avslutade emellertid sitt anförande under kulturaftonen med att poängtera hur inte 

ens Grieg uppnådde sin berömmelse förrän han började komponera på ”äkta” grund: 

Han var en ukjent, upåaktet komponist helt til han traff vår annen store tonekunstner, 

Rikard Nordraak, som allerede lenge hadde vært klar over de store verdier vi har i vår 

folkemusikk, og som fikk den aller største betydning for den unge Griegs utvikling. Grieg 

gjorde Nordraaks program til sitt, og først etter at han var kommet til full forståelse av 

våre nasjonale verdier på musikkens område, nådde han det virkelig geniale i sine 

komposisjoner. 

Vårt folks oppgave i dag må være å finne tilbake til det rotekte grunnlag, det eneste 

grunnlag som en med trygghet kan bygge framtiden på. Vårt folk må finne tilbake til seg 

selv og på dette grunnlag reise det nye.140 

                                                      
135 Def. ‘sjåvinisme’: ”selvgod patriotisme, kraftpatriotisme, aggressiv nasjonalisme; sterk følelse av selvgodhet, 

knyttet til nasjonalitet eller for eksempel kjønn (mannssjåvinisme)”. Se Store norske leksikon, ”Sjåvinisme”, red. 

A. Zawadzka Persvold (besökt 181213), <https://snl.no/sj%C3%A5vinisme>. 
136 Francis Bull, Peer Gynts tilblivelse og grunntanker (Oslo, 1947), s. 76. 
137 Se Martin Skjekkeland, ”Målreising”, Store norske leksikon, red. M. Skjekkeland (besökt 181214), 

<https://snl.no/m%C3%A5lreising>. 
138 Bull, Peer Gynts tilblivelse og tanker, s. 76.  
139 Ibid, s. 76–77. 
140 Aftenposten, ”Bare som nordmenn kan vi gjøre vår innsats i det germanske samarbeid.”, 430215 (morgen), s. 

3. 

https://snl.no/sj%C3%A5vinisme
https://snl.no/m%C3%A5lreising
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Griegs specifika betydelse för NS gjenreisningsprojekt framgår sedan särskilt tydligt i det 

högtidstal som NRK:s programdirektör Eivind Mehle höll vid NRK:s bankett under 

Griegjubiléet: 

La oss da ikke glemme på denne Edvard Griegs jubileumsfest at i historiens lys vil det 

vise seg at Norges skjebne i denne tid meget kom til å avhenge av hvordan vi tok vare på 

vår norske kultur. Vi har tusen års kultur bak oss. Vi kan på grunnlag av den bygge for 

tusen år framover. Glem ikke at all sann kultur ser ikke bare mot det som har vært, men 

også mot det som kommer. En tysk venn sa en gang til meg at vi nordmenn, som eier det 

eldste og kanskje også det edleste innenfor nordisk kultur, og som har de 

framtidsmuligheter som vårt folks materielle forutsetninger og rasebetingede evner gir 

oss, vi måtte kunne bli stående som et nordisk Hellas i Europa. Er ikke det et mål? Ja, vi 

kan det for oss finnes noe større mål? 

Og har vi i det hele tatt noen annen mulighet? Dersom vår nasjonale kultur ikke kan bære 

oss, da synker vi. La oss få alle våre landsmenn til å forstå dette. Finnes det i en opprevet 

tid som denne noe edlere grunnlag for nordmenn til igjen å finne tilbake til nordmenn.  

La da Edvard Giegs [sic] hundreårs-jubileum ikke bare bety en uke i fest, – la det bli noe 

langt mer. La det fra dette jubileet reise seg en ny norsk kulturvilje, la det som så mange 

ganger før i vår historie vise seg at nettopp i våre nødsår blir frø lagt i jorda som blir til 

mektige trær som brer sin krone vidt over Norge, og som kanskje, slik som Edvard Grieg, 

kan sees over hele verden.  

Med dette ber jeg Dem reise Dem og rette vår skål til representanten for den norske 

stat.141 

 

Enligt Mehle befann sig Norge i en ödesdiger kris, där hela landet riskerade att gå under om 

inte folket kom till insikt och började återuppliva den sanna, nationella och tusenåriga norska 

kulturen, precis så som Grieg gjorde. Med norrmännens materiella förutsättningar och 

rasbetingade egenskaper, skulle ett nytt nationellt uppvaknande kunna göra Norge till en 

oerhört framstående nation i Europa. Grieg visade med andra ord vägen till succé – han var en 

statens och nationens representant. Om norrmännen kunde övertygas om att följa Griegs 

exempel, skulle Norge kunna bli ett kulturellt och intellektuellt centrum på samma sätt som 

Grekland var under antiken – och något större mål än detta, kunde det knappast finnas.  

 

                                                      
141 Fritt Folk, ”Rikskringkastingen hedrer Edvard Griegs minne.”, 430612, s. 2. 
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4.3. Grieg för att samla folket kring NS 

Om NS inte förstod Ibsens och Griegs ironi, förstod de åtminstone hur de skulle kunna 

utnyttja Grieg för att locka norrmän att gå med i partiet. I en tid då Norge var ockuperat av en 

främmande makt, fick nationalkulturen ett starkt symboliskt värde, då den hade förmågan att 

samla norrmännen i en nationell gemenskap. Detta har tidigare i uppsatsen beskrivits utifrån 

jøssingenes perspektiv – men även NS förstod att musiken kunde fungera på detta sätt och att 

det kunde utnyttjas till att få större uppslutning kring partiet.142 Förutom att Grieg fick 

symbolisera den norska nationalsocialistiska idén om gjenreisning och ett nationalsocialistiskt 

Norge i fred, blev han ett viktigt medium för att nå ut till det envisa norska folket och 

övertyga dem om den nationalsocialistiska linjen.  

Under Kulturdepartementets lunch i Redernes hus den 9 juni, höll stadsfogde Wilhelm 

Frimann Koren Christie ett högtidstal, där han omfamnade övertalningsförmågan i Griegs 

musik: 

Det er ikke så lett å tale et folk til rette. Kanskje er det lettere å påvirke følelsene gjennom 

musikken. Norge holdt på å gli ut, og hade ikke kunstnerne holdt landets linje klar, vilde 

meget sett mørkt ut i dag. Grieg gav seg selv for land og folk og lot sin kunst tjene Norge 

og nordmennene. Naturfølelsen i hans musikk taler umiddelbart til oss. Vi vil derfor alltid 

stå i takknemlighetsgjeld til ham, og i denne vanskelige tid skal vi huske at hans musikk 

er en festning for oss.  

Hans livsverk skal styrke oss i den kamp vi no lutres i. Edvard Grieg levet og døde som 

en ekte nordmann.143 

 

Christie uttryckte alltså helt explicit att Griegs musik kunde användas för att manipulera 

motstridiga norrmän att sluta upp om NS. Partiets försök att övertala folket genom ord hade 

ända sedan partiets grundande bjudit på stora svårigheter – men eftersom Grieg lyckats bygga 

in en naturkänsla i sin musik, vilken omedelbart talade direkt till varje norrmans inre, kunde 

kanske musiken bidra till att påverka norrmännens känsloliv och därmed övertyga dem att 

sluta upp om partiets. Den ”äkta” norrmannen Edvard Grieg förväntades med andra ord bidra 

till att samla hela folket kring NS. Av Christie framställdes Grieg närmast i gudomligt ljus, då 

han sade att Griegs musik ”er en festning for oss”, vilket inte helt osökt för tankarna till 

Luthers psalm Ein feste Burg ist unser Gott, eller Vår Gud han er så fast en borg, som den 

                                                      
142 Blaavarp Heimdal, Nasjonal Samling og den norske folkemusikken, s. 62. 
143 Fritt Folk, ”Det 19. århundre en åndelig vikingtid i det norske folks historie.”, 430610, s. 1. 
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norska översättningen lyder. Vad som gör talet än mer intressant, är att det avrundades med 

att hela lunchsällskapet sjöng sista versen ur den norska nationalsången ”Ja, vi elsker”144:  

Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem 

furet, værbitt over vannet 

med de tusen hjem. 

Og som fedres kamp har hevet 

det av nød til seir, 

også vi, når det blir krevet, 

for dets fred slår leir.145  

 

Det är mycket märkvärdigt att nationalsången överhuvudtaget sjöngs i ett sammanhang där en 

lång rad av de högst uppsatta tyska nazisterna i Norge fanns på plats. Valet av vers är i sin tur 

än mer intressant, eftersom detta återigen visar på kopplingar mellan den nationalsocialistiska 

rörelsen under ockupationstiden och den nationalistiska självständighetsrörelsen på 1800-

talet; precis som norrmännens förfäder kämpat för att rädda landet ur nöd och höja det till ett 

segrande land, ska också de, när det krävs, kämpa för fred.  

 

4.4. Grieg som brobyggare mellan Norge och Tyskland 

Grieg kom också att fungera som brobyggare mellan Nazi-Tyskland och den tysknorska 

nazistiska nationen, vilket blev särskilt synligt under Reichskommissariats bankett i 

Deutsches Haus den 10 juni. I Ministerialrat Müllers tal framgick dessutom varför 

Reichskommissariat prioriterade Griegjubiléet mitt under det pågående kriget: 

Vi hedrer i Grieg en representant for det storgermanske folkefellesskap og gleder oss over 

å vite at denne geniale norske komponist mottok de avgjørende impulser og den 

vesentligste del av sin musikalske utdannelse i Tyskland. I Edvard Grieg ser vi en del av 

den kraft som streber ut fra en snever verden som fiendtlige krefter har gjort uharmonisk, 

og mot en lysere og vakrere verden som tilhører det germanske folkefellesskap. 

Midt under krigen tar vi oss tid til å hylde den geniale norske musiker, Edvard Grieg. Det 

gis en hel rekke nasjoner som betrakter kulturbegrepet som et monopol for seg ved 

enhver passende og upassende anledning. De samme nasjoner anser det imidlertid i 

samme øyeblikk som sin største og viktigste oppgave å tilintetgjøre og ødelegge alle 

kulturskatter og minnesmerker fra svunne tider med sadistisk glede og uten hemninger. 

Uten å la oss påvirke av vår motstanders vanvittige krigføring samler vi oss i ærefrykt om 

                                                      
144 Fritt Folk, ”Det 19. århundre en åndelig vikingtid i det norske folks historie.”, 430610, s. 1. 
145 Jon Gunnar Arntzen, ”Ja, vi elsker dette landet”, Store norske leksikon (besökt 181128), 

<https://snl.no/Ja,_vi_elsker_dette_landet>. 

https://snl.no/Ja,_vi_elsker_dette_landet
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det store norske geni Edvard Grieg for å takke ham for den vakre og gripende musikk han 

har skjenket oss alle.146 

 

I talet presenterades alltså en idé om att Norge skulle bli del av det storgermanska riket. 

Grieg, som utbildat sig i Tyskland och därmed präglats av tyska influenser, samtidigt som han 

också arbetat för att bevara det norska kulturarvet, blev härmed en ypperlig förebild för 

tysknorskt samarbete och gemenskap. Precis som i Norge, var de i Tyskland eniga om 

nödvändigheten att återskapa en nationellt särpräglad kultur byggd på traditionell grund. 

Trots NS löften att återskapa ett nationellt Norge fritt från Tyskland, besvarade 

”kulturminister” Fuglesang talet med att omfamna den storgermanska tanken: 

I dag står det stortyske rike fram for verdens øyne som en definitiv enhet, gjenfødt 

gjennom Adolf Hitlers geni. Og ut fra denne nasjonale gjenfødelse vil det vokse opp en 

alminnelig forståelse for alle folks nasjonale verdier. Jeg er derfor overbevist om at 

Edvard Griegs musikk som er en av de største norske kulturskatter, med tradisjonene fra 

en manghundre-årig, ja, man kan vel si tusenårig utvikling av den norske folkemusikk, 

har vunnet og vil vinne det tyske folks kjærlighet i dobbelt henseende. Først og fremst 

musikalsk betraktet.  

Grieg har i alle år vært spilt hver dag i Tyskland, både offentlig og privat og dernest som 

det vakreste uttrykk for en jordbundet nasjonal ånd av germansk karakter, nemlig den 

norske folkeånd. Hver nordmann som kommer til Tyskland har kunnet glede seg over en 

oppriktig og elskverdig interesse for sitt fedreland, dets livsforhold og kultur. Det har 

alltid vært slik. Det er et av våre høyeste ønsker at det ut fra dette grunnlag vil vokse fram 

en sann fellesskapsfølelse mellom det tyske og det norske folk. En kan ikke tenke seg 

noen som bedre fremmer denne fellesskapsfølelse enn Edvard Grieg, hans musikk og 

ånd.147 

 

Grieg fick under Reichskommissariats bankett alltså symbolisera ett slags bro mellan det 

norska och det tyska folket, vilka båda var på väg mot samma mål: en storgermansk 

folkgemenskap, uppbyggd på båda nationernas besläktade, men samtidigt unika kulturarv.  

 

4.5. Grieg – en symbol för nazismens radikala kulturnationalism 

Att de tyska och norska nazisterna ville ha Grieg på sin sida, handlar om att han var en 

strategiskt och politiskt viktig symbol för deras idéprogram och framtidsvisioner. Grieg fick 

symbolisera hela NS idé om nasjonal gjenreisning, som att döma av pamfletten med deras 

                                                      
146 Aftenposten, ”GRIEG-JUBILEET. Mottagelse i Deutches Haus i går.”, 430611 (morgen), s. 1. 
147 Ibid. 
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politiska program utgjorde en viktig kärna. Under Griegjubiléet i Oslo framgår med tydlighet 

att både tyska och norska nazister betraktade Grieg som en viktig representant för nationen 

och ett ansikte utåt mot resten av Europa. Med hjälp av Griegs musik hoppades regimen att 

resten av det norska folket slutligen skulle komma till insikt om att NS väg var den enda 

vägen till räddning. Griegjubiléet kan med andra ord sägas ha varit en tillställning som i 

högsta grad bidrog till att ”fremme nasjonens interesser”, precis så som kulturen enligt NS 

pamflett skulle göra.148 NS kultursyn har tydligt präglats av idéer om den kulturnationalism 

som rådde i Norge på 1800-talet, då självständighetsrörelsen och arbetet med att hitta en 

säregen nationell identitet var som starkast, med bland annat Grieg som frontfigur. Deras 

omtolkning av kulturnationalismen var däremot väsentligt mycket aggressivare och radikal 

och användes för att komplettera deras övergripande idéprogram. Således blev Edvard Grieg 

en symbol för nazismens radikala kulturnationalism. 

  

                                                      
148 Riksarkivet, Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, Den alminnelige avdeling. 1940–45, Ea – L0010, 

programhäfte: Hvad vil Nasjonal Samling? (NS Presse- og Propagandaavdeling, Oslo, 1941), s. 39. 



 46 

5. Grieg som symbol för den norska patriotismen  

Även jøssingene ville ha Edvard Grieg på sin sida, men på grund av stor rädsla för att bli 

påkomna eller anmälda för regimkritiska hållningar, var deras tankar och åsikter mindre 

synliga. Till skillnad från NS, som under Griegjubiléet kunde pynta hela Østbanestasjonen, 

Karl Johans gate och Universitetsaulaen med norska flaggor, var det straffbart för jøssinger att 

skylta med norska symboler.149 Däremot fanns det även hos jøssingene ett stort behov av att 

knyta an till nationalsymboler – däribland Grieg. Som det konstaterades i kapitlet om själva 

jubiléets politiska signifikans för jøssingene, både uttrycktes och upplevdes längtan efter ett 

fritt Norge genom den nationella musiken. I enlighet med Moores teori, hade den norska 

musiken en samlande funktion som stärkte känslan av samhörighet och gemenskap och 

påminde jøssingene om den kultur och de värderingar de kämpade för.150 För jøssingene hade 

de nationella symbolerna därmed en annan innebörd än för nazisterna: de symboliserade 

sammanhållning, samhörighet, frihet och demokrati. Grieg blev därmed en av många 

symboler för den norska patriotismen och anti-nazism. 

 

5.1. Den norska patriotismen 

I många avseenden var jøssingenes och nazistenes fosterlandskärlek förvillande lika varandra. 

Medan kärnan i nazisternas fosterlandskärlek utgjordes av en radikal idé om etnisk och 

kulturell homogenitet, utgjordes kärnan i jøssingenes framför allt av sammanhållning, den 

liberala frihetskampen och bevarandet av de principer som legat till grund för den norska 

demokratin.151  

Maurizio Viroli har belyst skillnaderna mellan dessa olika uttryck och understryker vikten av 

att skilja mellan patriotism och nationalism.152 Trots begreppens inbördes likheter finns det 

väsentliga skillnader: 

The crucial distinction lies in the priority or the emphasis: for the patriots, the primary 

value is the republic and the free way of life that the republic permits; for the nationalists, 

the primary values are the spiritual and cultural unity of the people. […] However, in 

                                                      
149 Aftenposten, ”Grieg-festlighetene i Oslo. Flagg-allé fra Østbanen til Universitetet.”, 430602 (aften), s. 1; 

Aftenposten, ”Det flagges i dag –”, 430615 (aften), s. 1; Aftenposten, ”Fra Grieg-konserten i Aulaen i går aftes.”, 

430608 (morgen), s. 1. 
150 Nesheim, Et musikkliv i krig, s. 113; Moore, Performing Propaganda, s. 8. 
151 Dahl, De store ideologienes tid, s. 309; Magne Skodvin, ”Hjemmefronten”, Store norske leksikon, red. I. 

Kraglund (besökt 190103), <https://snl.no/hjemmefronten>. 
152 Viroli, For Love of Country, s. 1. 

https://snl.no/hjemmefronten
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spite of all the similarities and nuances, one can identify a language of patriotism that has 

been a language of common liberty, which is substantially different from the nationalist 

language of oneness, uniqueness, and homogeneity.153  

 

Viroli beskriver vidare hur den nationalistiska fosterlandskärleken fokuserar på landets storhet 

och ära, medan den patriotiska fosterlandskärleken präglas av en insikt om nationens skörhet 

och svaghet.154 Detta syns tydligt hos både nazister och jøssinger i ockupationstidens Norge. 

När Norge efter 35 år av självständighet blev ockuperat av Tyskland, uppstod det hos 

jøssingene förklarligt nog ett stort behov av att uttrycka sin kärlek till det fria och 

demokratiska land som utgjorde en viktig del av deras identitet som norrmän. 

Unionsupplösningen fanns ännu färskt i minnet, i likhet med vetskapen om att frihet och 

självständighet inte var en självklarhet. Likt som hos de norska nazisterna, syns här alltså en 

koppling till den kulturnationalistiska rörelse som vaknade till liv på 1800-talet – men till 

skillnad från nazisterna, som drog kulturnationalismen till det extrema, intog jøssingene en 

mer reserverad position i förhållande till rörelsen. Deras fosterlandskärlek och behov av att 

knyta an till nationell kultur och nationella symboler har istället större likheter med idén om 

att hitta en särpräglad nationell identitet som styrker nationens rätt till självständighet. En 

viktig del av nationsbegreppet är, enligt Curtis, idén om gemenskap, samhörighet och politisk 

självständighet: 

A 'nation' is in fact only an idea of a communal grouping, one in which people conceive 

of themselves as united across social divides on the basis of a shared, distinct culture, 

with common rights and duties for all members of the community. Part of this conception 

is that the community is entitled to rule itself politically through such means as territorial 

autonomy or its own state.155 

 

Nationella symboler och den nationella kulturen fick därmed oerhört stor betydelse även för 

jøssingene, eftersom det både kunde öka sammanhållningen och ingjuta hopp om det fria och 

demokratiska Norge som skulle återuppstå efter en engelskallierad seger. Edvard Grieg kan 

därmed konstateras ha symboliserat sammanhållning, norsk självständighet, frihet och 

demokrati – med andra ord, norsk patriotism. 

 

                                                      
153 Viroli, For Love of Country, s. 2. 
154 Ibid, s. 164. 
155 Curtis, Music Makes the Nation, s. 20. 
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5.2. Jøssingenes Grieg under jubiléet 

Att jøssingene var angelägna om att samlas kring Grieg, märks framför allt genom deras 

ageranden under Griegjubiléet i Oslo 1943. Grieg var viktig och populär, vilket både Chat 

Noirs och Filharmoniskes många slutsålda Griegkonserter tydligt visar. Att det skulle uppstå 

så stora spänningar mellan jøssinger och nazister i förhållande till just Grieg, är enligt Hurum 

fullt begripligt. I likhet med nazisterna, syns hos jøssingene en idé om att den nationella 

kulturen och nationalkänslan var en organisk del av varje norrman: 

Det er forståelig at kampen om Griegs toner skulle spille så stor rolle i diskusjonen. 

Nordmenn føler Grieg som en del av seg selv. Og de som drev kampen, så mer enn en 

tilfeldig hendelse i Griegjubileets resultat: det var tendensen til forsoning og utglidning de 

reagerte mot.156 

 

När den totala bojkotten av det offentliga konsertlivet infördes på hösten 1943, var det med 

andra ord inte så att jøssingene gav upp Grieg till nazisterna; Grieg var ”deras” och han var 

värd att slåss för. Däremot kunde de inte längre fortsätta upprätthålla ett ”fritt” konsertliv, 

efter att nazisterna genom sin propaganda fick Griegjubiléet att se ut som en försoningsfest. 

Under Griegjubiléet märkes emellertid ett viktigt undantag från det i övrigt tysta agerandet. 

Detta inträffade under Filharmoniskes första Griegkonsert den 7 juni, då den ena av de två 

fasta dirigenterna – Olav Kielland – skulle hålla det stora öppningstalet. Hurum citerar i sin 

bok en stor del av Kiellands tal och hävdar att det trots den höga närvaron av nazister i salen, 

måste ha givit publiken en otvivelaktig känsla av att det var en fri norsk institution som 

arrangerade jubiléet: 

 «... For det er med et folk som det er med det enkelte menneske: der hvor en føler og 

tenker annerledes enn andre, der hvor ens egenart og særlige evner er, der er det en må 

arbeide og utvikle seg, om en skal kunne yte sitt beste. 

 Vi har ofte savnet den holdning og den selvfølelse som en slik erkjennelse gir. Den 

satte merker etter seg, den lange tiden da vi var nødt til å finne oss i det vi ble budt 

utenfra. Vi ble så vant til å ta imot at vi etter hvert opptok i oss både godt og ondt, både 

det vi kunne ha nytte av, og det som hemmet og skadet vår selvstendige utvikling. Så 

avhengig har vi vært av det fremmede, at det ser ut som vi mang en gang var nære på å 

miste sansen for vårt eget. Og vi trenger ikke vende mange av historiens blad for å få syn 

for sagn. 

 Men nå må vi vel snart ha fått nok av det innførte. Nå kan det ikke lenger finnes 

noen unnskyldning for mangel på kulturell holdning. For nå vil den etter hvert gi seg til 
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kjenne den selvfølelsen som våre store menn gjennom de siste 100 år har gitt oss rett til å 

ha. 

 For hundre år siden, just da det nasjonale gjennombrudd tok til i vårt åndsliv, ble han 

født, han som lærte norsk tonekunst å være seg selv: Edvard Grieg. Han hørte denne 

underlige røsten – det norske – i naturen og i folkeånden...»157 

 

För en läsare idag, framstår nog inte detta tal som lika givet ”fritt” och anti-nazistiskt som 

Hurum uppfattade det då. I talet är det påtagligt hur lika flera av de ”fria” idéerna var de 

nazistiska; här återfinns idén om att enas som ett folk och att söka sig tillbaka till sina rötter 

för att återuppliva en särpräglad norsk kultur fri från främmande influenser. Det råder ingen 

tvekan om att Kielland talar för ett självständigt Norge fritt från Tyskland – men huruvida det 

är en liberal och demokratisk eller en nationalsocialistisk framtid han talar om, är ytterst 

oklart. Det är viktigt att i sammanhanget understryka det faktum att salen var fylld med både 

tyska och norska nazister. Att hålla ett krafttal för ett fritt och demokratiskt Norge, hade 

naturligtvis varit förenat med stor fara – inte bara för Kielland personligen, men också för 

hela orkestern och orkesterstyrelsen.  

Hurum skriver tidigare i sin bok om hur norska musikkritiker fram till 1942 arbetade hårt för 

att brodera in deras egentliga åsikter mellan raderna. Han ger exempel på formuleringar som 

kunde skrivas och som omedelbart skulle få jøssingläsaren att förstå att det egentligen fanns 

en underliggande kritik i texten – men för en människa som inte levde under 

ockupationstiden, är det oerhört svårt att sätta sig in i denna kontext och hitta kritiken.158 På 

samma sätt kan det också vara med Kiellands tal. Det är svårt att förstå varför detta tal 

upplevdes som ett otvivelaktigt tecken på att en fri institution stod för arrangemanget. 

Eftersom också jøssingene använde sig av norsk kultur och norska symboler för att påminna 

sig själva om en väntande fri, norsk och demokratisk framtid, kan de nazistiska och 

demokratiska uttrycken lätt flyta samman och vara svåra att särskilja. De nazistiska 

musikkritikernas stora förvåning över Kiellands tal, indikerar däremot att Kielland inte var 

allmänt känd för att sympatisera med NS, men att han i detta fall föreföll att göra det. Bland 

de mer förbryllade kritikerna var Per Reidarson från Fritt Folk: 

Kapellmester Olav Kielland åpnet med en smukk prolog, delvis på vers, visstnok forfattet 

av ham selv. Han framsa den på en meget tiltalende måte og påpekte Griegs betydning 

som særlig norsk komponist framfor noen annen. Et meget vesentlig moment i denne 

hans innledning var også påpekingen av det fortjenstfulle i å bygge på ens eget folks 
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lynne og vesen og ikke følge fremmede strømninger og gå utenom dette vårt eget som lå 

vårt hjerte og sinn nærmest, – Alle kunde være enig med ham heri, men mange måtte nok 

forundre seg over at det nettopp skulde være Olav Kielland som tenkte og følte og ytret 

seg herfor med så megen varme. For han har jo selv inntil no vært nær sagt den ivrigste 

til å fremme den ensartede, forjødede utenlandske musikk og forresten også den 

innenlandske av samme art. Skulde han imidlertid no fra i går av ha endret sin oppfatning 

og innstilling, så er det jo et gledelig tegn. Det vil forhåpentlig seinere komme de 

filharmoniske programmer til gode.159 

 

Varför skulle en tonsättare som förespråkade de ”judiska” modernistiska 

kompositionsteknikerna, plötsligt hålla ett brandtal om vikten av att vårda det nationella 

kulturarvet? Det verkar ha varit av allmän uppfattning att Kielland stod för åsikter som 

motstred NS värderingar – men i detta tal förefaller han snarare sympatisera med partiet. I 

samband med denna första Griegkonsert, är det därför viktigt att poängtera vad som hände när 

talet skulle avrundas; nationalsången ”Ja, vi elsker” spelades som konklusion.  

Som uppsatsen redan visat, var det trots ockupationskontexten inte ovanligt att ”Ja, vi elsker” 

förekom vid nazisternas egna tillställningar – men att döma av det Hurum skrivit kring 

omständigheterna, var denna situation annorlunda. Filharmoniske hade på förhand diskuterat 

huruvida de kunde framföra nationalsången efter Kiellands tal. Beslut hade tagits om att inte 

framföra den, på grund av den överhängande risken att nazisterna i salen skulle resa sig och 

göra en ”Hitler-hälsning”, vilket hade varit en skandal för det ”fria” Filharmoniske Selskap.160 

I samband med sista inringningen till denna första konsert, skriver Hurum att 

styrelseordförande Schou trots allt ska ha uppsökt byråchef Tveito i konsertsalen och frågat 

honom om han kunde förhindra att nazisterna i salen reste sina armar om nationalsången 

sjöngs. Tveito ska ha garanterat detta – något som förmodligen kan betraktas som ytterligare 

ett led i regimens försök att verka samarbetsvillig – varpå Schou uppsökte dirigenten Odd 

Grüner-Hegge med besked om att nationalsången ändå skulle spelas. Nationalsången blev 

alltså konklusionen på talet – och ingen ”Hitler-hälsning” syntes i salen.161 Sannolikt var detta 

en bidragande faktor till publikens övertygelse om att Filharmoniskes första Griegkonsert, 

trots hög närvaro av tyska och norska nazister, var arrangerad av en ”fri” institution. Det 

verkar framför allt ha uppfattats som ett tillfälle då de som jøssinger äntligen kunde få samlas 
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kring Grieg och nationalsången för att hylla det fria och demokratiska Norge som 

förhoppningsvis skulle återuppstå efter kriget. 

 

5.3. Symbolik i Griegs musik 

För jøssingene hade deras interna sammanhållning stor betydelse i ockupationskontexten. 

Efter att radioförbudet infördes år 1941, uppstod snart en växande verksamhet med 

huskonserter, där de i hemlighet samlades tillsammans med professionella musiker och 

amatörer som i synnerhet framförde norsk musik.162 Norsk musik var nämligen det som 

publiken helst ville höra och som musikerna helst framförde. Utöver att betraktas som en 

protest mot regimen, bidrog det enligt Nesheim starkt till sammanhållningen:  

Ved å spille norsk musikk så bidro det til å styrke samholdet, vise nasjonalt sinnelag – 

underforstått en «antitysk holdning». Grieg og Svendsen fikk en betydelig posisjon, og 

nærmest alt de hadde skrevet ble hentet fram av så vel profesjonelle musikere som 

amatører.163 

 

Även Hurum beskriver Grieg som en särskilt viktig figur inom huskonsertverksamheten: ”Og 

Grieg, hvorledes lærte ikke denne tiden å søke ukjente skatter hos Grieg. For de finnes – selv 

hos ham.”164 Det förefaller även ha uppstått hemliga Griegjubiléer, och Hurum nämner i 

synnerhet en särskild konsert som ägde rum i den nordnorska staden Hammerfest: 

Musikken kastet sitt lys også over polarnattens Norge. Konsertgiverne nådde altså ikke 

dit opp. Men vår kunst ble hverken gjemt eller glemt. En forsommerkveld lød Griegs 

toner fra bokhandler Hagens vakre hjem i Hammerfest. Selve a-mollkonserten var det! 

Fruen i huset spilte den ved flyglet. Det var ingen dirigent, orkestret fikk hun selv være, 

og salen var bare en stue full av mennesker. Men det var Griegs toner som sang ut over 

det vide eventyrlandet hvor alle veier er lange unntagen den fra smil til tårer, fra lykke til 

ulykke. I dag ligger huset som en hop av stein blant byens ruiner. Det Griegjubileet kom 

aldri på trykk i rekken av de offisielle jubileumsminner i «Der Norden, Monatschrift der 

Nordischen Gesellschaft»!165 

 

Grieg symboliserade inte bara ett fritt och demokratiskt Norge, utan skänkte också en stor del 

tröst i hela landet. Till skillnad från Filharmoniskes konserter, som i pressen framställdes som 

”officiella”, fick jøssingene under jorden ha sina Griegjubiléer för sig själva. 
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Ytterligare en aspekt av Griegs betydelse för jøssingene återfinns i själva musiken, som kunde 

användas för att uttrycka sådant som var förbjudet i språklig form. Både det som kunde 

framföras och det som inte fick framföras, bidrog till att stärka jøssingene med sin symbolik. 

Ett stycke som NS gärna använde, och som framfördes både vid Hirdens kulturafton och 

festkonserten i Nationaltheatret 15 juni, är det orkestrala stycket ”Hyldningsmarsch” ur 

Sigurd Jorsalfar. Sigurd Jorsalfar var till en början en teaterpjäs författad av Bjørnstjerne 

Bjørnson, som så småningom tonsattes av Grieg.166 Pjäsen handlar om Sigurd Jorsalfar, som 

var korsfarare och Norges kung från år 1103 till 1130.167 Stycket framfördes under en 

galakonsert som hölls i samband med kong Haakon VII:s kröning år 1905 – med andra ord i 

direkt anslutning till unionsupplösningen – där Grieg själv närvarade och ska ha upptäckt hur 

väl stycket passade vid nationella högtidstillfällen som detta.168 Pjäsens tematik tillsammans 

med den pampiga musiken, var med stor sannolikhet faktorer som NS fann mycket 

användbara i sitt eget bruk av musiken. Stycket spelades även under Filharmoniskes första 

Griegkonsert, men med tanke på hur nära förknippat stycket var med kong Haakon VII:s 

kröning, hade stycket sannolikt en annan symbolisk innebörd för jøssingene. För dem fick 

kungen en särskilt viktig betydelse under ockupationstiden, efter att han i samband med 

invasionen i april 1940 vägrat ingå ett samarbetsavtal med Tyskland och därefter flydde till 

London tillsammans med den folkvalda regeringen för att fortsätta styra landet genom hemlig 

kommunikation med bland annat motståndsrörelsen.169 NS hade en starkt fientlig inställning 

till kong Haakon VII, varför det i sammanhanget intressant att fråga sig hur stor kunskap 

partiet faktiskt hade om Griegs musik. Skulle de verkligen ha använt stycket så frekvent, om 

de känt till dess symboliska värde jøssingene? 

NS fientlighet mot kungen märks särskilt i deras inställning till Griegs vokala verk Olav 

Trygvason, som handlar om den kung som införde kristendomen i Norge.170 Om det var något 

Statens Teaterdirektorats chef Finn Halvorsen var på sin vakt om i sitt arbete med att 

förhindra antydningar till manifestation av nationell självständighet, så var det just referenser 

till kungen och hans namn. Det behövde dock inte handla om just kong Haakon VII, utan 

kunde vara vilken kung som helst – till och med bara titeln ”kung”.171 Under vårsäsongen 
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1941 hade Filharmonisk Selskap planerat att framföra Olav Trygvason, men fick till slut lägga 

ned föreställningen efter att Halvorsen hade förbjudit 20–30 av verslinjerna i texten, då dessa 

ansågs vara ”samhällsfientliga” och dålig propaganda för myndigheterna. Den hårda censuren 

omöjliggjorde framförande av verket, varpå kören beslutade sig för att ställa in konserten.172 

Hurum erkänner i sammanhanget att Halvorsens ”jøssinginstinkter” nog får sägas ha varit i 

sin ordning: ”Skal vi være ærlige, ville de strøkede stedene ha gledet oss å høre, riktig varmet 

våre hjerter, hade de. Det er ingen grunn til å legge skjul på det. Men skrøpelig skulle det 

byggverk være som ikke tålte historiens lys.”173 

De sista orden i citatet är oerhört intressanta i sammanhanget. NS propagerade ständigt för 

nationens och kulturens återuppbyggnad på traditionell och historisk grund – men precis som 

Hurum nämner, avslöjar censurarbetet svagheter hos kulturarvet, som NS försökte dölja. Om 

verken inte kunde framföras som de var, kan nog inte den nationella grunden sägas ha varit så 

stark som NS försökte framställa den, trots allt. Detta markerar en viktig punkt där gränsen 

mellan patriotism och nationalism blir väldigt tydlig: hos jøssingene fanns det en insikt om 

nationens svagheter, medan nazisterna inte ville erkänna svagheterna och försökte dölja dem 

med censur och vinklad propaganda. Detta tydliggör således att det trots många likheter, finns 

avgörande skillnader i jøssingenes användning av Griegs musik, jämfört med nazisternas. 

 

5.4. Grieg – en symbol för norsk patriotism  

Under ockupationstiden blev Grieg och hans musik oerhört viktig för jøssingene, i form av 

symboler för det fria och demokratiska land som Norge var innan kriget och som det 

förhoppningsvis skulle bli efter en engelskallierad seger. Griegs musik skänkte stor tröst och 

hade en samlande inverkan på folket. Den nationella identiteten blev inte enbart viktig för 

nazisterna, utan också för jøssingene, med den stora skillnad att deras fokus generellt 

betraktat varken låg på att motarbeta demokrati eller att sträva efter kulturell och etnisk 

homogenitet. Jøssingenes användning av norska symboler är närmare besläktad med 1800-

talsnationalismens strävan efter att skapa en särpräglad nationell identitet, som kunde intyga 

att nationen var värd sin självständighet. Under 1940-talet levde minnet om unionsstriden 

fortfarande kvar, vilket tillsammans med ockupationen bidrog till en allmän insikt om att 

frihet och demokrati inte är en självklarhet, och att en nation kan vara skör. De frontfigurer 
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som arbetade för norsk självständighet mot slutet av 1800-talet, kom naturligt att symbolisera 

norsk frihet och självständighet för norrmännen på 1940-talet. Grieg blev därmed en symbol 

för den norska patriotismen. 
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6. Konklusion 

Både nazister och jøssinger hade ett mycket stort intresse av att fira Griegjubiléet år 1943, 

dels på grund av den politiska situationen och dels mot bakgrund av nationens politiska 

historia, där i synnerhet den norska självständighetsrörelsen och unionsstriden framträder som 

centrala händelser i det kollektiva minnet.  

För nazisterna innebar Griegjubiléet en möjlighet att sprida propaganda om musiklivets 

harmoniska tillstånd, då de tack vare den nya samarbetsstrategin lyckades värva ett stort antal 

jøssinger att medverka i ett ”självständigt” Griegjubileum, vilket kort därefter sades ha varit 

del av naziregimens officiella jubileum. Detta goda samarbete inom musiklivet skulle därmed 

visa på hur välmående Norge blivit efter nazismens intåg i landet. 

För jøssingene innebar jubiléet till stor del en möjlighet att samlas kring Griegs musik för att 

stärka sammanhållningen mellan dem och för att få tröst. Genom att strömma till ”goda” 

Griegkonserter och i mycket hög grad bojkotta statligt arrangerade konserter, kunde de också 

protestera mot naziregimen, utan att riskera angiveri eller arrestering. Filharmoniskes 

jubileum i Oslo var stort och uppskattat – men när regimens bedrägeri kom upp till ytan efter 

det officiella jubiléets slut, genomgick det norska musiklivet ett politiskt uppvaknande som 

fick enorma konsekvenser för hela musiklivet. Griegjubiléet var den utlösande faktorn för det 

offentliga konsertlivets totala bojkott, som slutligen ledde till att konsertlivet mer eller mindre 

dog ut under de resterande åren av ockupationen. Musiken fortsatte däremot ha stor betydelse 

för jøssingene i den ockuperade vardagen, vilket ledde till att det ”goda” konsertlivet fortsatte 

i hemlighet, i form av en omfattande illegal huskonsertverksamhet under jorden. 

Att både nazisterna och jøssingene ville ha Edvard Grieg på sin sida i kampen om 

musiklivets, kulturens och nationens framtid, kan till stor del förklaras utifrån den för 

samtiden närliggande självständighetsrörelsen och unionsstriden. Båda lägren hade stort 

behov av att knyta an till norska nationalsymboler och att i hög grad framföra och lyssna på 

karaktäristisk norsk musik, där Grieg sågs som en av de viktigaste gestalterna. Denna 

upptagenhet av nationell kultur kan i synnerhet spåras tillbaka till 1800-talets 

kulturnationalism och behovet av att definiera en karaktäristisk norsk kultur som kunde intyga 

att nationen förtjänade sin självständighet. Denna gemensamma utgångspunkt gör att de båda 

lägrens kulturuttryck i många fall är övervägande lika varandra. 

Både nazister och jøssinger förefaller ha betraktat Griegs musik som ett slags organisk del av 

dem själva, i egenskap av norrmän. Överlag går det att återfinna en primordialistisk idé hos 
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respektive läger, där båda var mer eller mindre övertygade om att den norska nationalkänslan 

naturligt rinner i varje norrmans blod. Däremot finns det flera avgörande skillnader mellan 

respektive läger, vilket i synnerhet handlar om deras inställning till 1800-talets 

kulturnationalism. Jøssingenes förhållande till kulturnationalismen var betydligt mildare än 

nazisternas, som i huvudsak strävade efter att uppnå homogenitet och var aggressiv, 

xenofobisk, anti-demokratisk och auktoritär till sin karaktär. NS besatthet av nationell kultur, 

var ett uttryck för partiets vision om att skapa ett enat och urnorskt Norge, rent från 

främmande influenser. Centralt för deras kultursyn var idén om nasjonal gjenreisning, där i 

synnerhet Grieg var ett tacksamt exempel på hur framtidens kultur borde byggas upp på äkta, 

nationell grund. Jøssingenes användning av nationalsymboler och nationell kultur, har 

däremot närmare koppling till 1800-talets kulturnationalism, där den norska kulturen 

symboliserade frihet, självständighet och demokrati. Kultur är en viktig del av varje 

människas identitet, varför det också är sannolikt att Griegs musik var till tröst för jøssingene 

och påminde dem om vilka de var och vad de kämpade för. Till skillnad från nazisterna, som 

medvetet valde ut och uteslöt fakta om Norges historia för att skapa en så skinande och stark 

bild som möjligt av fosterlandet, verkar jøssingene ha slagit sig till ro med vetskapen om att 

en nation är skör och att självständighet inte är en självklarhet. Utöver ockupationskontexten, 

verkar detta vara en i hög grad bidragande orsak till att självständigheten från år 1905 fick ett 

så speciellt värde för jøssingene. Genom att framföra Griegs musik, kunde jøssingene uttrycka 

sin hyllning till den fria och demokratiska nationen Norge. I Griegjubiléet 1943 syns således 

ett avgörande slag mellan radikal kulturnationalism och patriotism om framtidens musikliv, 

vilket slutade med en total bojkott och död för det offentliga konsertlivet. 

Uppsatsen belyser sammanfattningsvis två generella och mycket olika förhållningssätt till det 

norska kulturarvet, som på ytan förefaller vara relativt lika. Båda lägren ville fira 

Griegjubiléet och utnyttjade Edvard Grieg som en symbol för sina politiska hållningar och 

värderingar. Den kulturnationalism som Grieg var en del av, kan därmed sägas ha 

vidareutvecklats i form av två olika grenar, där den ena utformades till radikal 

kulturnationalism och den andra till patriotism.  

Den norska patriotismen lever i högsta grad vidare idag, vilket inte minst framgick av det högt 

hyllade nyårstalet som kong Harald V höll den 31 december 2018.174 Talets kärna utgjordes 
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https://www.nrk.no/norge/roser-kongens-nyttarstale_-_-glimrende_-men-trist-at-det-er-nodvendig-1.14357960
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av inkludering och mångfald, och kungen underströk i synnerhet vikten av att visa 

medmänsklighet och ömsesidig respekt. Han påminde också om att Norge ännu är ett fritt 

land, där varje individ är fri att tro, tänka och yttra sig som hen vill.175 I en tid då mörka 

krafter återigen börjar vakna till liv, är vänskaplig och respektfull sammanhållning och 

gemenskap inom det norska folket av oerhörd betydelse: 

Vi ser med en viss uro på utviklingstrekk i land som ligger nær oss. Midt i dette er Norge 

fremdeles et land der vi kan ytre oss, tro, mene og viktigst av alt: ha vår frihet i behold. 

Disse dyrekjøpte verdiene er felleseie som alle i landet vårt skal ha del i. Dette 

fundamentet må vi sammen styrke for at vi ikke skal miste oss selv og hverandre, men 

kjenne at vi er ett folk, at vi er ett land. Dette er nasjonens hjerte, som livet her i landet 

vårt går ut fra.176 

 

Efter detta spelades nationalsången som konklusion, tillsammans med filmklipp som visade 

Norges rika och mångfaldiga natur.177  

Slutorden i talet har en slående likhet med NS slogan ”Norge er ett rike – Vi skal bli ett folk”. 

Däremot visar kong Harald att den patriotiska fosterlandskärleken bygger på en helt annan 

värdegrund är den radikala nationalismen. Talet är också ett tydligt bevis på att den norska 

patriotismen i hög grad lever kvar. Dess grundläggande värderingar är det däremot 

nödvändigt att påminna om, i en tid då fascistiska och nazistiska rörelser åter börjat vakna till 

liv i Europa och tron på kunskap och forskning börjat utmanas från ledande världspolitiker. 

Detta argumenterar för vikten av att fortsätta föra öppna och sakliga diskussioner om det 

nationella kulturarvet och våra förhållningssätt till det, med hänsyn till den historiska 

kontexten. Förhoppningsvis är denna uppsats ett bidrag till det. 

Avslutningsvis, har den här uppsatsen på ett övergripande plan kunnat påvisa den stora 

betydelse kultur och framför allt musik, har för ett folk och en nation i krigstid. Om 

Griegjubiléet kvarstår en stor mängd konserter och en stor mängd aspekter att utforska. 

Mycket kvarstår också att undersöka vad gäller bojkottaktionerna, huskonserterna och 

rådande förhållanden för solister, övriga musiker och de många orkester- och 

körföreningarna. I Norge är det tydligt att musiklivets utveckling har påverkats starkt av 

händelserna som ägde rum på 1940-talet. För att kunna förstå hur och varför, är det därmed 

                                                      
175Aud Darrud, ”Roser kongens nyttårstale: – Glimrende, men trist at det er nødvendig”, Norsk Rikskringkasting 

(besökt 190102), <https://www.nrk.no/norge/roser-kongens-nyttarstale_-_-glimrende_-men-trist-at-det-er-

nodvendig-1.14357960>. 
176 Ibid. 
177 Ibid. 

https://www.nrk.no/norge/roser-kongens-nyttarstale_-_-glimrende_-men-trist-at-det-er-nodvendig-1.14357960
https://www.nrk.no/norge/roser-kongens-nyttarstale_-_-glimrende_-men-trist-at-det-er-nodvendig-1.14357960
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mycket viktigt att denna del av musikhistorien börjar täckas av inom musikvetenskaplig 

forskning. 
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