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Ja vi elsker
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

Melodi: Rikard Nordraak

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vi vant vår rett.

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 og seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.



Vi takker for at du kom, og ønsker deg velkommen også til 
vår neste konsert

Ta kontakt dersom du er interessert i å bli med i orkesteret
Besøk oss også gjerne på Facebook 

 

www.stof.no



Sør-Trøndelag Orkesterforening
Dirigent: Tormod Knapp

Program

BJØRNSTJERNE BJØRNSON 1832 – 1910

Johan Halvorsen, 
Bjørnstjerne Bjørnson in memoriam Op. 30

Bjørnstjerne Bjørnson
Der ligger et land (Wenche Strømdahl)

Edvard Grieg
Fra Sigurd Jorsalfar op. 56, Ved mannjevningen 

Sigurd Islandsmoen
En elskovsdrøm (Norsk folkevise)

Sparre Olsen
Canticum (Elsk din neste, du kristensjel)

Edvard Grieg/B.Bjørnson
 Bergljot Op. 42 (Res.,Wenche Strømdahl)

Ole Bull
Melancolie 

(arr. Johan Halvorsen)

Edvard Grieg
Fra Sigurd Jorsalfar Op. 56, Hyldningsmarsj

Allsang : Ja vi elsker

Brandtzæg Optikk ønsker 
Sør-Trøndelag Orkesteforening lykke til med konserten



Sør-Trøndelag Orkesterforening 
Sør-Trøndelag Orkesterforening ble stiftet i 2003, som en sammenslutning 
mellom Trondheim Byorkester og Midt-Trøndelag Symfoniorkester. 
Orkesteret består i dag av ca 50 personer i alderen 16 til 80 år. Vi spiller 
variert musikk - symfonier, solistkonserter og musikk for kor og orkester i alle 
format. Orkesteret har konserter hver høst og vår med ulikt program. Vi drar 
gjerne ut av byen til andre steder i Trøndelag med et av disse 
programmene. 17. mai inviterer vi også til konsert. Dette er en fast tradisjon 
for orkesteret og da tar vi fram flott norsk musikk.

Orkesteret ledes av Tormod Knapp. Han er en engasjert og inspirerende 
dirigent som tilfører både utfordringer og godt humør til orkester-
medlemmene.

www.stof.no

Dirigent: 
Tormod Knapp

1. fiolin 
Stein Olav Ratkje
Elling Alsvik
Kåre Myhre
Bjarne Spilsberg
Atle Haarsaker
Dag Vegar Tveitå
Ane Østvik Bjørnstad
Marianne Schaanning

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
Eirin Ryeng
Hildegunn Djupdal
Olav Gundersen
Hildegunn V Yrke

bratsj
Trude Tørset
Ragnar H.Hovd
Henrik Normann
Ingvar Eggestad

cello 
Elin Krogstad
Frøydis Valle
Per Cristian Jørstad
Bjørg Helene Krogh Andersen
Eivind Rossbach Heier
Julia Lindqvist

kontrabass 
Tor M. Hetland
Trond Foss
Fredrik Wilhelmsen

fløyte
Ingeborg Berstad
Lise Støver

obo 
Siri Thanem
Mari Ann Lervaag Pettersen

klarinett 
Geir Ove Kjelsberg
Per Olav Nilsen

SØR-TRØNDELAG ORKESTERFORENING
Besetning 17.mai 2010

fagott
Bjørner B. Christensen
Coubien Claringbould

horn
Marit Bøttcher
Arne H. Juul
Fride Herfjord

trompet 
Pierre Rolf Cerasi
Ingrid Rotli
Jan Ketil Torgersen

trombone
John Petter Reklev
Desiree Olsson
Jan-Olof Oscarsson

tuba
Margareta Kallin

slagverk 
Ida Marie Hegvold
Hanne Siri Heglum
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Med lysere og varmere dager kommer ønsket om noe nytt. Hva har du lyst på?  
Velkommen til Valentinlyst!

Lyst på vår

LYST PÅ VÅR

Fo
to

: L
en

a 
K

nu
tl

i



Wenche Strømdahl
Wenche Strømdahl var tilknyttet Teater Ibsen 
og Hålogaland Teater før hun ble fast ansatt 
ved Trøndelag Teater. Her har hun hatt store 
i roller i en rekke musikaler: Adrian (Maren), 
Guys & Dolls (Sarah) og Trollmannen fra Oz 
(Dorothy), for å nevne noen.

Hun har medvirket i klassikere som Peer Gynt 
(Solveig), Cyrano de Bergerac 
(Roxane), Deilige dager (Winnie) og Frøken 
Julie, som gjest ved Hålogaland Teater i 1987. 
Ti år etter fikk hun Teatrets Venners 
Kunstneriske pris for tolkningen av tittelrollen 

i Brian Friels Molly Sweeney. Strømdahl har vært med i flere musikk- og lyrikk-
kabareter i Theatercaféen, og bl.a. sammen med sin musikerbror Jarl på 
turné.

Wenche fikk mye heder for sitt stykke Min största smärtas barn. Dette var et 
stykke hun selv hadde idéen til. Hun spilte skuespillerinnen Harriet Bosse - 
August Strindbergs kone. Hun gjestet forøvrig Teatermuséet i Oslo med 
forestillingen nå i vår. I fjor høst spilte hun Cissi Breiseth i Anne B. Ragdes 
Ligge i grønne enger - forøvrig samme rolle hun hadde i Berlinerpoplene. I 
fjor spilte hun i Jesper Halles Jeg er vinden i trærne og i Sofokles’ Antigone. 
Denne våren er hun aktuell som Agnetha i Bryony Laverys Frosset.

(Tekst og bilde fra Trøndelag Teater)

Tormod Knapp 
 Tormod Knapp har vært Sør-Trøndelag Orkester-
forenings dirigent siden 2003. Han var Midt-Trøndelag 
Symfoniorkesters dirigent fra 1997 og fram til 
sammenslåingen med Trondheim Byorkester som førte 
til Sør-Trøndelag Orkesterforening.
Tormod Knapp er til daglig cellist i Trondheim 
Symfoniorkester. Han er fra Gjøvik og har studert ved 
Østlandske Musikkonservatorium, Musikhögskolan i 
Göteborg og har studieopphold i Tyskland og Italia. I 
Gøteborg studerte han orkesterdireksjon parallelt med 

instrumentalstudiet i cello. Han spilte i Oslo Filharmoniske Orkester i peri-
oden 1982-89, var medlem av Bærum strykekvartett fra 1986-92. Han kom 
til Trondheim Symfoniorkester i 1990. Han har undervist i cello ved NTNU, 
Trondheim Katedralskole og Inderøy videregående skole. Tormod Knapp er 
også dirigent for Frol orkester, Levanger, og Nord-Østerdal symfoniorkester 
på Tynset.

I forbindelse med jubilèet har 
vi laget nål, smykke og slipsnål 
med utgangspunkt i 
De flammende Hjerter.

Brosje 650,-    
Smykke/Brosje 495,-    
Slipsnål 545,-

I 1742 fikk Laurits Lund, som var prest i Vår Frue
kirke, laget to flammende hjerter av sølv som en
kjærlighetserklæring til sin hustru. Hjertene kan
du se på alteret i kirken den dag i dag.

De flammende hjerter
Vår frue kirke i 800 år - La det bli åttehundre til

Annonse De flammende hjerter  13-05-08  13:37  Side 1

Viken Violiner
En tradisjonsrik spesialforretning for strykere med Lokale nær Olavshallen 

(inngang: Fjordgata 3).

Meget rikt utvalg av kvalitets-fioliner, buer, bratsjer og celli.
Coda, Leopold og Arcus karbonfiberbuer. 

Viken Violiner samarbeider med Mikael S. Karpaty om salg av hans instrumenter. 
Meget høy kvalitet.

Kvalitetsinstrumenter fra ungarske Karl Peteri, og andre dyktige fiolinmakere.

Rikt utvalg av kontrabasser.

Strenger - rekvisita - noter. Personlig service og rimelige priser.

Velkommen til Pelle Viken i Fjordgt. 3!
Tlf/: 73 51 73 80 • E-post: viken@violiner.no • www.viken-violiner.no



In Memoriam(Johan Halvorsen)
Da Bjørnson skulle begraves 3. mai 1910, arrangerte Nationaltheatret en sørgefest 
hvor Nationaltheatrets orkester under ledelse av Johan Halvorsen spilte. Til slutt ble 
Halvorsens nye komposisjon In Memoriam uroppført. Halvorsens orkesterstykke 
benytter i første del motiver fra Rikard Nordraaks musikk til «Ja, vi elsker». Etter et 
mellomspill som stadig øker i styrke, tones det hele ned før, som det står i partituret, 
«Tæppet [går] tilside for Bjørnsons Buste». Orkestret begynner samtidig uhyre svakt 
med «Ja, vi elsker» i Nordraaks originale harmonisering «som en hviskning i sivet 
voksende op til en anerkjennende hymne, sunget av hele folket. [Til minne] om en 
stor og folkekjær dikter som vi har mistet, men aldrig vil glemme.»

Kilde: Nasjonalbiblioteket

Sigurd Jorsalfar
På begynnelsen av 1870-tallet samarbeidet Edvard Grieg mye med Bjørnstjerne 
Bjørnson, og musikken til skuespillet Sigurd Jorsalfar fra 1872 er et resultat av dette 
samarbeidet mellom de to norske gigantene. Skuespillet oppføres sjelden, men 
Griegs musikk har oppnådd stor suksess. Den fulle versjonen av suiten består av ni 
satser, men det er særlig tre av dem (Ved Mannjevningen, Borghilds drøm og 
Hyldningmarsj) som er mye brukt, hvorav to spilles i dag. “Ved mannjevningen”, 
også kalt “I kongshallen”, der brødrene Sigurd og Øystein kappes om konge-
makten og om Borghilds hånd. Satsen åpner med et marsjtema, først spilt av 
klarinett og fagott med pizzicato-akkompagnement i strykerne. Etter en triodel 
(mellomdel) kommer hovedtemaet igjen. Den berømte Hyldningmarsjen åpner med 
gjallende messingfanfarer og fortsetter med et vakkert tema som introduseres av 
en cellokvartett før fiolinene overtar melodien. Det hele bygges opp til en mektig 
avslutning.

Bergljot
Bjørnstjerne Bjørnson skrev i 1861 diktet “Bergliot” basert på Harald Hardrådes saga i 
Snorre. Sagaen forteller hvordan kong Harald ved forræderi dreper bøndenes leder, 
trønderhøvdingen Einar Tambarskjelve, og hans sønn Eindride. Snorre fortsetter: 
Bergljot, Einars kone, fikk vite om hans fall. Da var hun i det herberget som hun og 
Einar før hadde hatt ute i byen. Hun gikk straks opp i kongsgården der bondehæren 
var. Hun egget den sterkt til kamp, men nettopp da rodde kongen ut etter elven. 
Da sa Bergljot: “Nå savner vi Håkon Ivarsson, frenden min. Ikke ville Eindrides bane-
mann ro ut etter elven dersom Håkon sto her på elvebakken.”
Grieg skrev musikken til Bjørnsons dikt i 1871, men orkesterversjonen var ferdig først i 
1885, da det ble urframført på Christiania Theater. I begynnelsen av verket 
deklameres teksten fritt mot en musikalsk bakgrunn som hovedsaklig gir atmosfære 
til handlingen. Grieg lar musikken øke i intensitet og fasthet med diktet, og 
deklamasjonen bindes stadig tettere til musikken.

Bjørnson dikter videre på Snorres fremstilling. Han lar Bergljot overlate hevnen til 
“den nye Gud i Gimle”, og hennes fortvilelse kulminerer i de resignerte ord: “Kjør 
langsomt! Ti sådan kjørte Einar altid, - og vi kommer tidsnok hjem.” Verket avsluttes 
med en kraftfull sørgemarsj.

Kilde: Musikkens Verden (1963)
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www.gunnarree.nowww.gunnarree.no

Sigurd Islandsmoen
Sigurd Islandsmoen (født 27. august 1881, død 1. juli 1964). 
Utover sin komponistgjerning virket han det meste av sitt 
liv som organist i Moss kirke. Hans kanskje mest kjente verk 
er sangen «Det lysnet i skogen» med tekst av Jørgen Moe. 
Dette er kanskje 50-årenes mest spilte kjenningsmelodi da 
den ble brukt på NRKs Ønskekonserten. Ellers inkluderer 
hans produksjon dødsmessen «Requiem» (1935–36, urop-
pført i 1943), én opera - «Gudrun Laugar», to symfonier, or-
atorier, «Israel i fangenskap» (uroppført i 1931) og «Heimat 

frå Babel» (uroppført i 1934), korverket «Missa solemnis» (uroppført i 1954), to 
symfonier, «Norsk ouverture» og andre orkesterverk, kammermusikk, klaver- 
og orgelverk samt en rekke korsanger.
Islandsmoen vokste opp på gården Islandsmoen i Sør-Aurdal som den 
yngste av ni søsken, i et hjem preget av musikk og sang. Da han var liten og 
var med på seteren hadde han en planke med orgeltangentene påtegnet, 
når han «spilte» så hørte han tonene inni seg. Sitt første virkelige «orgel» fikk 
Islandsmoen som ni-åring, et harmonium laget av en farbror. Helt siden 
guttedagene var han levende opptatt av å samle og notere ned folketon-
er. Og det var under en reise for å samle inn slike at han i 1934 fikk tanken 
om å skape det som skulle bli ett av hans storverk, et requiem.
 
Kilde: wikipeda

Carl Gustav Sparre Olsen
Carl Gustav Sparre Olsen (født 25. april 1903, død i 1984) 
var fiolinist og komponist. 
Sin første musikkundervisning fikk han av Herman van der 
Vegt i Oslo. Deretter studerte han med Fartein Valen fra 
1926 til 1930, da han reiste til Berlin og studerte med Max 
Buttin ved Musikkhøgskolen der. I 1936 var han i London og 
studerte med Percy Grainger.
I seks år fra 1934 underviste Sparre Olsen ved Musikk-kon-
servatoriet i Bergen. I denne tiden dirigerte han også 

Bergens arbeiderforenings sangforening. Før dette hadde han også erfar-
ing som orkestermusiker. Han var også musikkritiker i Bergens Tidende fra 
1939 til 1940. Sparre Olsen mottok Statens kunstnerlønn fra 1936 og ble Rid-
der av St. Olavs orden i 1968.
Sparre Olsen har et særpreget tonespråk som avspeiler kjærlighet til norsk 
natur, men også religiøse lengsler og følelser. Han har spesielt hatt betyd-
ning for norsk korsang, idet han komponerte svært mange vokalverk for kor 
til tekster av blant annet Olav Aukrust, Jan-Magnus Bruheim, Tor Jonsson, 
Inge Krokann og Tore Ørjasæter. Sparre Olsen omtales som en på egne 
vegne svært beskjeden mann. Han søkte om kunstnerlønn allerede i 1934, 
men da han fikk vite at også Fartein Valen søkte om dette, trakk han sin 
egen søknad for ikke å stå i veien for Valen.

Kjøpmannsgt. 44
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 93 91
Fax 73 53 33 06
www.fiolinmakern.com
post@fiolinmakern.com
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Besøk Trondheims mest
særpregede butikklokale!
Inngang fra Olavskvartalet
(gamle TSO-kantinen) eller
fra Kjøpmannsgata.



Ja, vi elsker dette landet 
Teksten er av Bjørnstjerne Bjørnson og melodien av Rikard Nordraak. Første 
versjon av teksten ble trykt anonymt i Aftenbladet 1. oktober 1859 under over-
skriften «Norsk Fædrelandssang». Den var tilegnet kong Carl 15. Bjørnstjerne 
Bjørnsons fetter Rikard Nordraak tonesatte ”Ja, vi elsker” for mannskor, 21 år 
gammel. Melodien ble antakelig til høsten 1863 mens Nordraak studerte i 
Berlin. Den 17. mai 1864 ble sangen sunget offentlig for første gang av 24 
manns-sangere på Eidsvoll i forbindelse med grunnlovens 50-årsjubileum. 
Sangen ble så populær at den snart kom til å avløse Norges «kronede» 
nasjonalsang, Sønner av Norge. Det var folket selv som gav Bjørnsons og 
Nordraaks sang status som Norges nasjonalsang.

Sigurd Islandsmoen
Sigurd Islandsmoen (født 27. august 1881, død 1. juli 1964). 
Utover sin komponistgjerning virket han det meste av sitt 
liv som organist i Moss kirke. Hans kanskje mest kjente verk 
er sangen «Det lysnet i skogen» med tekst av Jørgen Moe. 
Dette er kanskje 50-årenes mest spilte kjenningsmelodi da 
den ble brukt på NRKs Ønskekonserten. Ellers inkluderer 
hans produksjon dødsmessen «Requiem» (1935–36, urop-
pført i 1943), én opera - «Gudrun Laugar», to symfonier, or-
atorier, «Israel i fangenskap» (uroppført i 1931) og «Heimat 

frå Babel» (uroppført i 1934), korverket «Missa solemnis» (uroppført i 1954), to 
symfonier, «Norsk ouverture» og andre orkesterverk, kammermusikk, klaver- 
og orgelverk samt en rekke korsanger.
Islandsmoen vokste opp på gården Islandsmoen i Sør-Aurdal som den 
yngste av ni søsken, i et hjem preget av musikk og sang. Da han var liten og 
var med på seteren hadde han en planke med orgeltangentene påtegnet, 
når han «spilte» så hørte han tonene inni seg. Sitt første virkelige «orgel» fikk 
Islandsmoen som ni-åring, et harmonium laget av en farbror. Helt siden 
guttedagene var han levende opptatt av å samle og notere ned folketon-
er. Og det var under en reise for å samle inn slike at han i 1934 fikk tanken 
om å skape det som skulle bli ett av hans storverk, et requiem.
 
Kilde: wikipeda

Carl Gustav Sparre Olsen
Carl Gustav Sparre Olsen (født 25. april 1903, død i 1984) 
var fiolinist og komponist. 
Sin første musikkundervisning fikk han av Herman van der 
Vegt i Oslo. Deretter studerte han med Fartein Valen fra 
1926 til 1930, da han reiste til Berlin og studerte med Max 
Buttin ved Musikkhøgskolen der. I 1936 var han i London og 
studerte med Percy Grainger.
I seks år fra 1934 underviste Sparre Olsen ved Musikk-kon-
servatoriet i Bergen. I denne tiden dirigerte han også 

Bergens arbeiderforenings sangforening. Før dette hadde han også erfar-
ing som orkestermusiker. Han var også musikkritiker i Bergens Tidende fra 
1939 til 1940. Sparre Olsen mottok Statens kunstnerlønn fra 1936 og ble Rid-
der av St. Olavs orden i 1968.
Sparre Olsen har et særpreget tonespråk som avspeiler kjærlighet til norsk 
natur, men også religiøse lengsler og følelser. Han har spesielt hatt betyd-
ning for norsk korsang, idet han komponerte svært mange vokalverk for kor 
til tekster av blant annet Olav Aukrust, Jan-Magnus Bruheim, Tor Jonsson, 
Inge Krokann og Tore Ørjasæter. Sparre Olsen omtales som en på egne 
vegne svært beskjeden mann. Han søkte om kunstnerlønn allerede i 1934, 
men da han fikk vite at også Fartein Valen søkte om dette, trakk han sin 
egen søknad for ikke å stå i veien for Valen.

Ole Bull
 Et festøyeblikk!  

I år er det det er 200 år siden Ole Bull ble født. 

Ole Bornemann Bull, født 5. februar 1810 i Bergen, 
død 17. august 1880 på Lysøen, var verdensberømt 
fiolinvirtuos og komponist. Gjennom sin utilslørte 
interesse for folkemusikk spilte han en sentral rolle 
i utviklingen av en særnorsk kultur etter løsrivelsen 
fra Danmark. Ole Bull reiste og spilte over hele 
verden i løpet av sin lange karriere. Han var spelle-
mann, nettverksbygger, inspirator, markedsfører 
og Norges første superstjerne. Bjørnstjerne Bjørnson 
talte i Ole Bulls begravelse og gav ham tittelen: 
”vårt Folks første og største Festøieblikk!”. I år er det 
det er 200 år siden Ole Bull ble født. 

Kilde: www.olebull.no



Edvard Grieg
Edvard Grieg (1843-1907)er den mest betydelige norske 
komponist i nasjonalromantikken, og den norske komponist 
som har hatt størst internasjonal betydning og aner-
kjennelse. Grieg er nok mest kjent for sin pianokonsert i 
a-moll, musikken til Ibsen-stykket Peer Gynt, hvor vi blant 
annet finner «Morgenstemning» og «I Dovregubbens hall», 
og for det lyriske stykket «Bryllupsdag på Troldhaugen». 
Andre viktige verker er Holberg-suiten og de lyriske 
stykkene for piano. Den første musikkundervisningen fikk 

han av sin mor Gesine. Da Grieg var rundt 15 år spilte han noen av sine 
egne stykker på piano mens Ole Bull var på besøk hos familien. Ole Bull 
merket straks guttens begavelse og anbefalte foreldrene å la sønnen få en 
musikkutdannelse ved et konservatorium. I 1858 reiste han til Leipzig for å 
studere ved konservatoriet der.  Noen år senere studerte han i København 
under den danske komponisten Niels W. Gade, hvor han også ble kjent 
med Richard Nordraak. I 1866 flyttet han tilbake til Christiania hvor han 
overtok ledelsen av Det Philharmoniske Selskab. I 1871 var han med på å 
opprette Musikerforeningen og ledet den i flere år, delvis sammen med Jo-
han Svendsen. I 1874 forlot han Christiania og levde vekselsvis i utlandet, 
Bergen og Lofthus i Hardanger. I 1885 flyttet Grieg til Troldhaugen i Bergen 
og bodde der resten av livet, med unntak av vinterhalvåret som ble tilbrakt 
i utlandet. I 1904 mottok han storkorset av St. Olavs Orden.  Kilde: wikipeda

Johan Halvorsen
Johan Halvorsen (1864 -1935 ) var komponist, dirigent og 
musiker. Han er særlig kjent for sitt virke som teater-
komponist. Halvorsen spilte fiolin i en alder av ni år, og i 1883 
reiste han til Stockholm for å studere musikk. Han fortsatte 
sine studier i Leipzig, siden i Aberdeen i 1887 og i Helsingfors 
i 1890, før han dro til Bergen i 1893, og til slutt til Oslo i 1899. 
På Edvard Griegs initiativ nedtegnet Halvorsen en rekke 
slåtter i 1901 etter spelemannen Knut Dale fra Telemark. 
Grieg bearbeidet siden slåttene for piano i sitt berømte 

opus 72. Halvorsen fremhevet gjerne Edvard Grieg og Johan Svendsen som 
sine største musikalske forbilder. I sin instrumentering er han tydelig influert 
av sistnevnte. Hans best kjente komposisjoner er Bojarenes inntogsmarsj, 
Bergensiana og Reisen til Julestjernen. Hans arrangement av Georg 
Friedrich Händels Passacaglia for fiolin og bratsj er hyppig fremført over 
hele verden. I 2003 ble Per Ungs portrettstatue av Johan Halvorsen 
reist utenfor Nationaltheatret i Oslo. 

Bjørnstjerne 
Bjørnson
I år er det er det 100 år siden dikterhøvdingen 
Bjørnstjerne Bjørnson døde. 
Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (1832-1910) var en 
norsk dikter, samfunnsdebattant og 
teaterpersonlighet. Hans produksjon er meget 
omfattende med bondefortellinger, skuespill, poesi, 
romaner, artikler, taler og en enorm mengde brev. 
Som dikter og samfunnsaktør gikk Bjørnson med 

vitende og vilje inn for å ta opp arven etter Wergeland, selvsagt på sin 
egen måte.

 «Han tilhører ikke bare litteraturhistorien, men vår politiske og kulturelle 
historie, og hans diktning og hans historiske gjerning lar seg like lite skille 
som da det gjaldt Wergeland.»  Med sine bondefortellinger fornyet Bjørnson 
fortellekunsten i Norge med hensyn til form, stil og mennskeskildring. Det var 
også han som grunnla det moderne sagadrama og det borgerlige samtids-
drama og skrev de første realistiske problemdramaene.

Synnøve Solbakken (1857) satte skille i norsk litteraturhistorie og ble mottatt 
med ovasjoner i hele Norden. I løpet av to år ble den oversatt til svensk, 
engelsk, tysk og nederlandsk.

Bjørnson er ikke minst skattet som lyriker, og mange av hans dikt er tonesatt, 
blant annet av Rikard Nordraak, Halfdan Kjerulf og Edvard Grieg. Han skrev 
også fedrelandssanger, og en av dem, Ja, vi elsker dette landet med tone 
av Nordraak, er blitt Norges nasjonalsang. Folket selv har gitt sangen denne 
posisjonen.

Stortinget bevilget ham diktergasje i 1863, og 1903 ble han, som første 
norske dikter, tildelt Nobelprisen i litteratur. Han er også kjent som Riksmåls-
forbundets grunnlegger.

Sammen med Henrik Ibsen, Jonas Lie og Alexander Kielland, ble Bjørnson 
av Gyldendal forlag markedsført som en av de fire store norske dikterne.
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