
1 Romantikken. Agathe Backer Grøndahl

Agathe Backer Grøndahls liv

1) Det morsomste hun visste var å spille piano.

2) Det var vanskelig for henne å følge sin egen drøm fordi hun var kvinne.

3) Hun vokste opp i Holmestrand i Norge.

4) Ja, Storesøster Harriet ble en av Norges viktigste malere. Inga var en dyktig sanger. Lillesøster 
Margrethe var også tegner og maler.

5)	Familien	flyttet	til	Kristiania	for	der	var	det	mange	flinke	pianolærere	som	kunne	undervise	
Backer Grøndahl. 

6)	Pianolæreren	hennes	i	Oslo	var	Halfdan	Kjerulf.	

7)	Hun	likte	ikke	å	gå	på	skolen	fordi	hun	syntes	det	var	kjedelig	å	sitte	stille	hele	dagen.

8)	Hun	flyttet	til	Berlin.

9) Søsteren Inga bodde sammen med henne, og senere bodde søsteren Harriet med henne. 

10)	Ja,	hun	ble	blant	annet	nær	venn	med	Edvard	Grieg.	

11) Hun komponerte hovedsakelig stykker for piano og sang/piano.

12) Det ble spesielt fordi det var første gang et orkesterverk komponert av en kvinne ble 
framført i en konsertsal i Norge. 

13)	Nei,	Backer	Grøndahl	brukte	ikke	mange	trekk	fra	norsk	folkemusikk	i	komposisjonene	sine.	

14) Hun var 59 år da hun døde. 

Agathe Backer Grøndahls Efter en sommerfugl, op. 52 nr. 4

1) Sang og piano.

FASIT: agathe backer grøndahl
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2) Det er preget av mye rubato.

3) Teksten handler om en sommerfugl, og at man prøver å fange den.

4)	Tempoet	er	veldig	rolig,	nærmest	stillestående.

5) Rolig tempo kan gi et hint om at man lister seg, beveger seg langsomt for å ikke skremme 
sommerfuglen.

6) Musikken blir hurtigere, og det kan symbolisere at man springer etter sommerfuglen, at man 
er ivrig etter å prøve å fange den.

7) Melodien har et langt sprang nedover, som kan forestille at man blir trist. Harmonikken 
understreker dette.

8) Avslutningen er hurtig, med bevegelser oppover i melodien. Musikken blir gradvis svakere.

9)	Avslutningen	skal	kanskje	bety	at	sommerfuglen	flyr	av	sted.

Agathe Backer Grøndahls Kløvereng, op. 62

1) Stemningen kan for eksempel beskrives som munter, lett og glad.

2) Stykket er for sang (sopran) og piano.

3) Stykket går i 4/4-takt.

4) Stykket går i dur.

5)	Ja,	dette	hører	man	flere	ganger	i	løpet	av	stykket,	for	eksempel	etter	«brudeseng»	eller	
«kløvereng».	

6) Sangeren er solist, og pianoet har en ganske akkompagnerende rolle i denne sangen.

Agathe Backer Grøndahls Morceaux, op. 15 nr. 1: Serenade

1) Andante betyr gående, rolig, og andantino betyr litt raskere enn andante.

2)	Dolce	betyr	«mykt,	bløtt».

3)	Den	gjentas	5	ganger	etter	hverandre.
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4)	Stykket	har	3-delt	form,	hvor	første	del	gjentas	(ABA).	Liten	coda	på	slutten.

5) 1. og 3. del er den roligste, 2. del er den mest bevegelse i.

6) Her er det ingen fasit. 


