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F o r o r d 

Denne fortegnelse er et forel~bigt arbejde, der blev til 

i 1965 i forbindelse med forarbejderne til en Grieg-Gesamt

Ausgabe. Talrige henvendelser har vist behovet for en tilg~n

gelig oversigt over Griegs v~rker, og derfor udsendes dette 

arbejde nu. Det er hensigten til sin tid at ladedetafl~se af 

en tematisk-bibliografisk Grieg-katalog, nar arbejdet med 

Gesamtausgabe er afsluttet. 

Griegs produktion karakteriseres og kompliceres af nogle 

specielle forhold. Gen b r u g: Grieg har i udstrakt grad bear

bejdet sine egne v~rker, som f. eks. Peer Gynt-musikken, der 

bl. a. optr~der som op. 23, 46 og 55; adskillige andre tilf~l

de fremgar af den generaloversigt, der findes pä side 12, og 

som skulle klare en del problemer. No r s k h e d : Grieg var 

overordentlig nationalt bevidst. Bekendt er hans säkaldt nor

diske tone, som kan v~re nok sä vanskelig at definere. Han 

byggede i vid udstr~kning pä norsk folkemusik, og hans leve

tid faldt sammen med den norske frihedsstr~ben, der i 1905 

f~rte til Norges selvst~ndighed. Af hans ialt 148 udgivne 

sange er 82 komponeret til norske tekster og 48 til danske, 

mens bare 18 har tyske originaltekster. Sprogligt f~rer det 

til en del usikkerhed, dels omkring begreberne landsmal og 

bogmal - som jeg ikke skal gä ind pä her -, dels til et meget 

stort antal overs~ttelser, sä at index over titler og tekst

begyndelser omfatter mere end 1300 henvisninger. N~ppe nogen 

anden nordisk komponist har oplevet en sä international ud

bredelse, og det vil for sangenes vedkommende sige sä talrige 

overs~ttelser til fremmedsprog; det forenkler ikke overblik

ket. - F o r 1 a g s f o r h o 1 d : Griegs tidlige v~rker udkom i 

vidt omfang pä danske musikforlag som Chr. E. Horneman, Hor

neman & Erslev, C. C. Lose, og E. vlagner. I 1879 var imidler

tid alle disse forlag overgäet til Wilhelm Hansen. - I 1889 

fik Edition Peters generalkontrakt med Grieg og overtog efter

händen ogsä rettighederne til hans tidligere udgivne v~rker. 

Herefter var Peters praktisk talt Griegs eneste forl~gger, 


