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Billettkontoret: 69 24 15 15          Pris: 250,-  

Birgitte Christensen (sopran), Ingebjørg Kosmo (mezzo),  

Helge Rønning (tenor) Magne Fremmerlid (bass) 

Stort sammensatt orkester med musikere fra  

Den Norske Operas Orkester og  

Den Kongelige Norske Marines Musikkorps 



 

Solistene 
 

 
 

Birgitte Christensen (sopran) er fast solist ved Den Norske Opera 
siden 2006. Hun har musikkutdannelse fra Norges Musikkhøgskole. 
Tidligere har hun vært ansatt ved operaen i Innsbruck. Hun har også 
hatt en rekke engasjement ved en rekke operaer i Europa, til dels med 
store operaroller. 

 

Ingebjørg Kosmo (mezzo) har vært fast solist ved Den Norske 
Opera siden 1994. Hun har musikkutdannelse fra 
Musikkonservatoriet i Trondheim og Statens Operahøgskole. Hun er 
ettertraktet som konsertsanger i Norge og i utlandet, og hennes 
repertoar spenner fra kirkemusikalske verker til romanser. 

 
 

Helge Rønning (tenor) er gjestesolist ved Den Norske Opera. Han er 
utdannet ved Musikkonservatoriet i Oslo og Operaakademiet i 
København. Han har hatt en rekke operaroller i Danmark, Sverige og 
Norge. Han har også opptrådt på mange konserter. I 2001 fikk han 
den danske Reumert-prisen. 

 

Magne Fremmerlid (bass-baryton) har vært fast ansatt ved Den 
Norske Opera siden 1997. Han er utdannet ved Rogaland 
Musikkkonservatorium og hos sangpedagogene Ingrid Bjoner og Eva 
Blahova. Han er en svært etterspurt konsert- og oratoriesanger, og 
han opptrådt i flere land. Han har også lang erfaring som kordirigent 
og har i mange undervist i musikk. 

 
 

 
Klippet fra programheftet for konserten, dvs. oppdatert per mars 2009 

Gjengitt med tillatelse fra Artefact Artists Management 



 

Supplerende solister 
 

Elise Gillebo (sopran) er student på tredje året ved Norges Musikkhøyskole. Hun har vært 
med i operaoppsetninger som Achane et Cephise av Rameau, La Bohème av Puccini og 
senest The Rake’s Progress av Stravinskij der hun spilte rollen som Ann.  
 
Jorunn Lovise Husan (mezzo) er utdannet sanger og sangpedagog fra Norges 
Musikkhøgskole, og musikkpedagog fra Høgskulen i Volda. Hun er for tiden 
mastergradsstudent i sang ved Norges Musikhøgskole. Hun har bred erfaring både som solist 
og fra diverse ensembler og kor, og synger fast i Det Norske Solistkor og i vokalsekstetten 
Pust. 
 
Marius Berg (tenor) startet 2006 startet studier ved Norges Musikkhøgskole. Han har 
tidligere opptrådt som Tom i The Rake’s Progress av Stravinsky på Norges Musikkhøgskole, 
og under Oslo Operafestival 2007 spilte han tittelrollen i Julius Bagges komiske opera 
Mohrens sista suck. 
 
Eirik Krokfjord (baryton) studerer utøvende sang på andre året ved Norges 
Musikkhøgskole. Han har vært solist med Sølvguttene og Schola Cantorum. I fjor medvirket 
han i Oscarsborg Operaens oppsetning av Tosca, og deltar i år i La Bohème. 
 

 
 

Dirigentene 
 

 
 

Bernt Nordset har vært kantor i Oppegård prestegjeld siden 1980. 
Han har vært Sofiemyr kirkekors dirigent siden starten i 1988. Han 
har kirkemusikkutdannelse og diplomeksamen i korledelse fra Norges 
Musikkhøgskole. Gjennom en årrekke har han hatt musikalsk ansvar 
for og ledet en rekke kirkemusikalske fremføringer i Oppegård, bl.a. 
Kirkekulturfestivalen som arrangeres hvert annet år, og han har 
dirigert koret ved oppførelsen av verk som Händels Messias, Mozarts 
Requiem, Bach-kantater og andre verk. 
 
 
Bernt Nordset dirigerer Elias-konserten 8. mars i Rosenholm Campus. 

 
 

Trond Egil Oftung er kantor i Jeløya kirke i Moss hvor han også har 
vært dirigent for Moss Korforening i drøyt tyve år. Han har kandidat-
eksamen i kirkemusikk fra Norges Musikkhøyskole og diplomkonsert 
i orgelspill samme sted i 1984. Han har hatt kjente organister som 
Lammetun, Gangfløt og Herresthal som lærere og studert korledelse 
med Kvam og Hegstad. 
 
 
 
Trond Egil Oftung dirigerer Elias-konserten 15. mars i Jeløya kirke. 

 
 

Klippet fra programheftet for konserten, dvs. oppdatert per mars 2009 
Gjengitt med tillatelse fra de supplerende solistene og dirigentene 



MUSIKERNE 
 
Orkesteret består av 18 strykere fra Den Norske Opera, 19 blåsere fra Den Kongelige 
Norske Marines Musikkorps i Horten og Torbjørn Ottersen, slagverk, fra Oslo 
Filharmoniske Orkester. Konsertmester er Daniel Dalnoki. 
 
 
KORENE 
 
Sofiemyr kirkekor 
 
Sofiemyr kirkekor har 
eksistert siden 1988. Korets 
musikalsk leder og dirigent 
har siden starten vært kantor 
Bernt Nordset. Koret har et 
varierende repertoar som 
vektlegger kirkemusikk, men 
fremføringene spenner fra 
viser, norske folketoner, 
Beatles og jazz til gammel og 
nyere kirkemusikk. Koret 
holder god kunstnerisk kvalitet  
med 3-4 konserter hvert år samt forsangertjeneste under gudstjenester, og koret 
representerer et aktivt og spennende miljø for nærmere 30 amatørsangere. Koret har 
holdt konserter på Island og i Tyskland. Av større prosjekter som er gjennomført 
finnes Händels Messias og Requiem av både Mozart og Gabriel Fauré, Bach-kantater 
samt musikk av Grieg og Sandvold, Hovland og Nystedt. Under Elias-konsertene 
deltar også medlemmer av Nordstrand kirkekor sammen med andre prosjektsangere. 
 
Moss Korforening 
 
Moss Korforening har 
eksistert i Moss i snart 90 år. 
Koret holder til i Jeløy kirke 
og repertoaret spenner fra 
viser og jazz til gammel og ny 
kirkemusikk. Koret er et 
blandet kor som legger vekt på 
klassiske korverk og 
kirkemusikk, men også 
musikk med mer profant preg. 
Målet er å kunne fremføre et 
oratorium minst hvert 2. år.  
Koret holder god kunstnerisk kvalitet og har et hyggelig miljø med opplevelsesrike 
konserter og turer både i Norge og utlandet. Tidligere store prosjekter har bl.a. vært 
Händels Messias, Requiem av både Gabriel Fauré og Mozart, samt verk av Mendels-
sohn og Rossini. Korets musikalske leder og dirigent har siden 1988 vært kantor 
Trond Egil Oftung. 



 

Kolben og kirken for små for Mendelsohn 
 
STORE FORVENTNINGER: Søndag skal 
Sofiemyr kirkekor fremføre storverket "Elias", og 
forventningene er store. Sjefen selv, dirigent Bernt 
Nordset (liggende) har stor tro på koret sitt. 
FOTO: UNNI FJELD  

 

Kirkekulturfestivalen avsluttes søndag med 
oratoriet "Elias" i Rosenholm Campus. 
Sofiemyr kirkekor er en av aktørene. 

Unni Fjeld 

SOFIEMYR/ROSENHOLM: Mendelssohns 
oratorie "Elias" er en diamant fra romantikkens 
storverk. Verket er så mektig og aktørene så 
mange at fremføringen krever en større arena enn 
det Kolben og Sofiemyr kirke kan by på. Derfor 
finner denne konserten sted i Rosenholm Campus
(tidligere IBM-huset) der det skal ryddes plass for de hundre koristene og de andre medvirkende, 
mens publikum blir plassert i glassgatene. Dette blir et spennende møte med "børs" og "katedral" 
hvor det fem etasjer høye rommet vil gi en spektakulær, visuell og klanglig opplevelse. tival 

 
Hundre korister 
Det er Sofiemyr kirkekor og Moss Korforening, samt internasjonalt kjente og profesjonelle solister 
og førti musikere fra Den Norske Opera og Marinemusikken i Horten som oppfører konserten.  
De to korene har jobbet med dette verket siden sist sommer. 

 
Solister fra Operaen 
Medvirkende solister er Birgitte Christensen (sopran), Ingebjørg Kosmo (mezzo), Helge Rønning 
(tenor) og Magne Fremmerlid (bass), alle fra Den Norske Opera. Konserten dirigeres av Bernt 
Nordset. 
– Dette er nok det største Sofiemyr kirkekor har begitt seg ut på noen gang, forteller Nordset. 
Arenaen for konserten blir også veldig spennende. Rosenholm Campus gir plass til et stort publikum. 
Dette kommer til å bli veldig spesielt og veldig stort, sier Bernt Nordset som håper veldig mange 
benytter anledningen til å få med seg denne konserten som avslutter Kirkekulturfes 

 
Publisert torsdag 05. mars 2009 kl. 08:00. 
 
Siden er hentet fra hjemmesiden til oblad.no og gjengitt med tillatelse



 

Klart for oratoriet Elias 
 
Uvant setting Mellom IBM-lokalene på Kolbotn 
kunne man søndag høre store musikalske 
prestasjoner da Moss Korforening og Sofiemyr 
kirkekor inviterte til konsert. Helt til høyre den 
fremragende baryton Magne Fremmerlid. 

 

Moss korforening med samarbeidspartnere 
innbyr til musikalsk mestermøte. Hold av 
søndag kveld. 

Espen Vinje 

Sist søndag avsluttet koret Kirkekulturfestivalen i 
Oppegård med Felix Mendelssohns mektige 
oratorium Elias. Et storslagent verk som 
representerer et av de absolutte høydepunkter for 
den store komponisten. 

Vellyd 
Sammen med kolleger fra Sofiemyr kirkekor og velrenommerte solister leverte Moss kammerkor 
noe som garantert kan karakteriseres som et praktfullt stykke musikalsk håndverk. De mer enn 150 
musikerne, som også inkluderer medlemmer av marinemusikken, operaen og Oslo filharmoniske 
orkester, tro til med en imponerende tolkning av mesterens Elias. 
Elias som konsertbegivenhet er ikke for nybegynnere, oratorier kan, i motsetning til for eksempel 
operaer, oppfattes som relativt statisk. 
Alt står og faller på musikerne, noe søndagens konsert var et utmerket eksempel på. Ypperlige 
solister, med Magne Fremmerlid som en imponerende Elias og en like praktfull Birgitte Christensen, 
bidro til å gjøre den musikalske opplevelsen i glassgangen på IBM- huset på Kolbotn til en 
minneverdig opplevelse. 

Dimensjon 
Korforenings dirigent gjennom 21 år, Trond Egil Oftung, hadde søndag overlatt den musikalske 
ledelsen til sin kollega. Bernt Nordset. Når oppsetningen er klar for Moss kirke er det også den 
største musikalske begivenheten Oftung har vært med på. 
Elias er et kjempeløft for Moss korforening, søndag bidro koret med styrke og vitalitet og skal 
sammen med sine kolleger fra Sofiemyr ha en vesentlig andel av æren for at applausen hadde en 
nærmest ovasjonsaktig karakter fra en bortimot full arena. 

Publisert onsdag 11. mars 2009 kl. 06:00.

 

Siden er hentet fra hjemmesiden til moss-avis.no og gjengitt med tillatelse 



Kraftfull Mendelssohn i Moss kirke 
 
DRIVKRAFT Moss korforenings engasjerte 
dirigent Trond Egil Oftung sto i tet under 
gårsdagens maratonkonsert.  

 

100 sangere fra Moss korforening og Sofiemyr 
kirkekor, fremragende solister og 40 musikere 
var med på å skape en særdeles mektig 
koropplevelse i Moss kirke i går kveld. 

Eva Nyhaug 
Pål Andreasssen (foto)  

Og det var Felix Mendelssohns kjente oratorium 
"Elias" som den nærmest fullsatte Moss kirke fikk 
oppleve.  
Oratoriet "Elias" fra 1846 er et av Felix 
Mendelssohns største verker. Det ble skrevet i hans siste leveår og ble en umiddelbar suksess etter 
uroppføringen i Birmingham.  
Det er dirigentkameratene Trond Egil Oftung i Moss og Sofiemyrs Bernt Nordset som har vært 
ildsjelene bak korsamarbeidet. De har også delt på dirigentoppgaven.

 



 

Stolte
 
Oftung, som naturlig nok var dirigent på hjemmebane i går, hadde skrevet i konsertprogrammet at 
Korforeningen har vært stolte over å kunne presentere verket 200 år etter komponistens fødsel. 
Opprinnelsen til "Elias" er hentet fra Det Gamle Testamentet og fortellingen om ildprofeten Elias,  
I en tid preget av uro sniker han nemlig seg inn i Israel for å ta opp kampen mot avgudsdyrkerne.  
Til tross for at han helbreder en liten gutt og utfører en rekke mirakler, tviler folket på ham. Og etter 
en utmattende kamp for å få dem til å vende seg til Herren, blir han tatt opp til himmelen i en 
ildvogn.  
Konserten ble arrangert for en uke siden i IBM-bygget på Rosenholm Campus, og den spektakulære 
rammen fikk mye oppmerksomhet i Østlandets Blad.  
Moss kirke var en minst like flott arena for storoppsetningen i går kveld.  
Og med 18 strykere fra Den Norske Opera, 19 blåsere fra Den Norske Marines Musikkorps, samt 
nærmere 100 sangere fra Sofiemyr kirkekor og Moss korforening, var lydbildet mildt sagt mektig i 
Moss kirke også. 

Solister 
Oppsetningens fire hovedsolistene var hentet fra Den Norske Opera.  
Mest profilert var bassbaryton Magne Fremmerlid i rollen som "Elias". De andre solistene var 
tenoren Helge Rønning, sopran Birgitte Christensen og mezzo Ingebjørg Kosmo.  
Supplerende solister i Moss i går kveld var tenor Marius Berg og baryton Eirik Krokfjord.  
"Elias" tar nesten tre timer, så Moss Avis rakk bare å overvære en kort del.  
Men les anmeldelsen av konserten i tirsdagens utgave av Moss Avis. 

Publisert mandag 16. mars 2009 kl. 03:00. 

 

Siden er hentet fra hjemmesiden til moss-avis.no og gjengitt med tillatelse

 



"Elias" ga oss alt vi ønsket og mer til 
 
Stor konsert Nesten 150 sangere og musikere 
under ledelse av Trond Egil Oftung ga en fullsatt 
Moss kirke en flott konsertopplevelse søndag 
kveld. Foto Pål Andreassen  

  

Terje Refsnes  

Forsamlingen i en fullsatt Moss kirke fikk en 
sjelden musikkopplevelse søndag kveld.  
En grunn til oppsettingen av "Elias" er komponist 
Felix Mendelssohn Bartholdys 200 års 
fødselsdagsfeiring. Komponistens fremragende og 
viktigste oratorium er stadig aktuell, bygget som 
den er over sentrale episoder i profeten Elias' liv 
og Israels-folkets historie: I. Enken i Sarepta. II. 
Kampen med Baal-profetene på Karmel og III. 
Guds ensomme profet i ørkenen. 
"Elias", i bassbaryton Magne Fremmerlids skikkelse satte seg i respekt-allerede før ouvertyren – med 
domsbudskap – om årelang tørke. Orkester og dirigent fant tonen i den bredspektrede åpningen før 
koret satte inn med: "Hjelp Herre, vil du tilintetgjøre oss?" i en stor klage og bønn godt fulgt opp av 
solistene Christensen og Kosmo i duett med koret som akkompagnement.  
Vi hører mester Mendelssohn som den modne komponist i dette verket. Han bruker dessuten kor, 
solister og korgrupper i et effektivt samspill for å forsterke sine intensjoner, klart farget av en jødisk 
bakgrunn: "Omvend dere fra avgudene til Gud som er langmodig, barmhjertig og god, så vil han 
angre sin straff." 
Koret er folket – som i en opera – og skal ha mye ros for grundig arbeid og stort engasjement – enn 
si utholdenhet i et verk med så mange og store korsatser. 
Det er grunn til å fremheve korsatsen nr. 5 med store dynamiske nyanser tett opp til teksten (om 
straff og lønn), den temmelig humørfylte korsatsen hvor Baal-profetene ber om ild, den svært 
dramatiske og levende illustrasjonen av Guds åpenbaring for Elias: Han var ikke i stormen, 
jordskjelvet og ilden, men i en svak susing.  
Vekslingen mellom solistgruppe og kor ble her ypperlig fremført i Sanctus og Gloria (sats 35). 
Avslutningskorene (41 og 42) med tydelig musikalske forbilder hos Händels Messias, ble godt 
poengtert. Orkestret var likeledes glimrende, men overdøvet koret enkelte ganger.  
Vi fikk alt vi ønsket oss og mer til i denne "Elias": "Engletersetten" fra Davids salme 121: (Løft dine 
øyne mot fjellene), dobbeltkvartett, mannskor, damekor og så videre.  
Nevnt er allerede Magne Fremmerlid som Elias. Personlig har jeg aldri hørt ham bedre. Han gjorde 
en fremragende innsats i denne store rollen og viste som vanlig stemmestyrke, men fikk også frem 
den lyrisk og milde (svake) karakteren hos Mendelssohns Elias. Fremmerlids innsats ga fremførelsen 
trygghet og tyngde. 
Sopransolist Birgitte Christensen må også fremheves. Hennes åpning av oratoriets del II med den 
klassisk gammeltestamentlig/jødiske "Hør Israel" ble glimrende fremført. Kosmo og Rønning 
gjennomførte også sine oppgaver med tyngde og engasjement. Og sjelden har en oratoriefremførelse 



 

hatt bedre diksjon! Sopranen som lette etter regn (fra galleriet), må også takkes. 
Alt ble sikkert og trygt ledet av kveldens dirigent, Trond Egil Oftung som beholdt ro og energi også 
ved en uventet utfordring. Stående applaus og velfortjente blomster. 

Publisert tirsdag 17. mars 2009 kl. 02:00.

 

Siden er hentet fra hjemmesiden til moss-avis.no og gjengitt med tillatelse 



Elias – verkets historie 
 
 
26.august 1846 ble oratoriet Elias urfremført i Birmingham Town Hall under ledelse av 
Mendelsohn.  Det ble komponistens siste verk. 
 
Nesten nøyaktig ti år tidligere hadde Mendelsohn for første gang luftet ideen til dette oratoriet 
overfor sin venn Karl Klingemann. Høsten 1837 samarbeidet disse to en stund om en libretto 
til et slikt verk, men neste år ble utkastet returnert til Mendelsohn.  
 
Samme høst fikk presten Julius Schubring samme forespørsel fra Mendelsohn, og i oktober 
sendte han en plan for første del til komponisten. Mendelsohn hadde en klar oppfatning av 
hvordan mannen Elias skulle portretteres: ”… en konsekvent profet, slik som vi igjen kunne 
trenge i vår egen tid – energisk og målbevisst, men streng, rasende og dyster … i opposisjon 
mot hele verden, og allikevel båret på englevinger …”. Han stilte videre strenge krav til at det 
skulle være en sterk dramatikk i verket, og ba tilsynelatende Schubring om å dikte selv, når 
han ikke fant en passende tekst i Bibelen. Det ser ut til at dette ble for mye for Schubring. I et 
brev fra februar 1839 trakk han seg fra oppgaven, og ikke noe mer skjedde med verket på seks 
år. 
 
I juni 1845 aksepterte Mendelsohn et tilbud fra Birmingham-festivalen om å dirigere ved 
festivalen året etter, fortrinnsvis med et nytt eget verk. Mendelsohn hadde hatt denne 
oppgaven to ganger tidligere, i 1837 med oratoriet Paulus, og i 1840 med symfonikantaten 
Lobgesang. Han forklarte komiteen at han hadde arbeidet med et nytt oratorium en stund, men 
at han var usikker på om det ville være mulig å få det ferdig. 
 
16.desember samme år sendte Mendelsohn et utkast til libretto til Schubring og ba om hjelp. 
Det ser ut til at han nå var mer villig til å føye seg etter Schubrings ønsker. Han mente at han 
var kommet langt med første del, men at annen del enda manglet mye. Han hadde ingen ide 
om hva han kunne bruke til sluttkor, og ba om forslag. 
 
Etter dette skjøt arbeidet fart. 1.mai ble første del sendt til England, men Mendelsohn var enda 
ikke fornøyd med annen del, som han strevde svært med. Han engasjerte seg også mye i 
planene for fremførelsen. Han hadde skrevet sopransolodelen med tanke på Jenny Lind, og 
førte korrespondanse med henne. Samtidig blandet han seg i valget av orkestermedlemmer. 
Han arbeidet uavlatelig, og ble etter hvert svært tilfreds med det arbeidet han gjorde. I et brev 
til en venn våren 1846 sier han: ”Jeg sitter i ”Elias” til opp over ørene, og hvis verket viser 
seg å bli bare halvparten så godt som jeg ofte tror det vil, kommer jeg til å bli svært glad”. 
 
William Bartholomew fikk i oppdrag å oversette Schubrings tyske tekst til engelsk, og 23.juni 
skrev han til Mendelsohn for å fortelle at samme dag var trykkingen av korsatsene i første del 
av verket begynt. Dette var også alt som rakk å gå i trykken før fremførelsen, og resten av 
oratoriet ble sunget og spilt etter håndskrevne manuskripter. Dette var ingen enkel sak, 
ettersom det krydde av rettelser i alle satser. 3.august ankom de to første korsatsene i annen 
del, og ikke før ni dager før fremførelsen kom sluttkoret.  
 
Oratoriet ble fremført etter planen, og en storslagen fremførelse må det ha vært, selv om det 
ikke var problemfritt. Mendelsohn ble sint på sopransolisten, som ba ham om å legge ned 
”Hear ye, Israel” en tone samt å gjøre andre forandringer, ettersom det ikke var en sang som 



det var passende for en dame å synge. Hun fikk valget mellom å synge den som den var eller 
gå – og hun sang.  
 
Orkesteret talte 125 musikere, og i koret var det 79 sopraner, 60 alter (alle menn), 60 tenorer 
og 72 basser. De fire hovedsolistene var Madame Caradori-Allen, Miss Maria B.Hawes, Mr. 
Charles Lockey og Herr Staudigl. 
 
Oppførelsen ble en enorm suksess. Applausen var øredøvende og langvarig, og Mendelsohn 
så ut til å være overveldet over mottakelsen av dette verket, som han hadde tenkt på så lenge 
og slitt så hardt med. The Times skrev bl.a.: Never was there a more complete triumph – 
never a more thorough and speedy recognition of a great work of art. 
 
Så snart urfremførelsen var over, begynte Mendelsohn et intenst arbeid med å revidere de 
satsene som han ikke var fornøyd med, og våren 1847 kom han tilbake til England for å 
dirigere seks fremførelser av det reviderte verket. Da han kom hjem etterpå, fikk han vite at 
hans søster Fanny var død, bare 41 år gammel. Dette fikk hans allerede svake helse til å bryte 
sammen, og han måtte ta ferie. 
 
Den første fremførelsen i Tyskland fant sted i Hamburg 9.oktober 1847, med en annen 
dirigent. Mendelsohn skulle selv dirigere verket 3.november i Berlin og 14.november i Wien, 
og for første gang med Jenny Lind som sopransolist i rollen som var skrevet for henne. Men 
slik gikk det ikke. Mendelsohn ble delvis lammet av et kraftig hjerneslag 1.november, og 
døde tre dager senere. 
 
Wien-konserten ble fremskyndet til 12.november, og ble til en minnekonsert. Alle deltakerne 
bar sørgeklær, og på den tomme dirigentpulten var det sorte draperier og en laurbærkrans. 
 
Det var stor forskjell på hvordan verket ble mottatt i England og Tyskland. Det ser ut til å ha 
hatt liten suksess i komponistens hjemland, og ble fremført for halvtomme saler og liten 
begeistring. Som en kontrast ble det et år etter komponistens død holdt en framførelse i Exeter 
Hall i England. Jenny Lind sto bak arrangementet, kunstnerne opptrådte gratis, og salen var 
overfylt. Inntektene av denne konserten dannet grunnlaget for The Mendelsohn Scolarship 
Fund, som siden har gitt utdannelsesstipend til lovende unge musikere. 
 
 



JACOB LUDWIG FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY  
(3. februar 1809 – 4. november 1847) 
 

Felix Mendelssohn ble født i Hamburg som sønn av en 
bankier, Abraham, som igjen var sønn av den berømte 
tysk-jødiske filosofen Moses Mendelssohn. Felix' 
familie hadde imidlertid konvertert til kristendommen 
og flyttet til Berlin i 1812. Hans søster var Fanny 
Mendelssohn (senere Fanny Hensel), som også var en 
velkjent pianist. 
 
Mendelssohn fikk pianoundervisning av sin mor da han 
var seks, senere av Marie Bigot i Paris. Fra 1818 
studerte han komposisjon med Carl Friedrich Zelter i 
Berlin. Han gjorde antakelig sin første offentlige 
konsertopptreden i en alder av ni, da han deltok på en 
kammerkonsert. Han var tidlig en produktiv komponist, 
og skrev sitt første publiserte verk, en pianokvartett, da 
han var 13 år gammel. Goethe møtte den unge 
Mendelssohn og fikk straks sansen for ham: «Når jeg 
er trist, kom og muntre meg opp med ditt spill.» 

 
Mendelssohn skrev sin første symfoni da han var 15. Da han var 17 skrev han en ouverture til 
Shakespeares En midtsommernattsdrøm, som trolig kan sies å være Mendelssohns første 
velkjente verk. I 1827 så han for første gang en oppsetning av en av sine operaer, Die Hochzeit 
des Camacho. Han hadde skrevet flere operaer tidligere. 
 
I 1830 skrev Mendelssohn konsertouverturen Die Hebriden (Hebridene) – et stykke som også 
er populært i dag. Flere besøk til Skotland inspirerte den tredje symfonien hans, Den skotske 
symfonien. Mendelssohn reiste vidt omkring i Europa i løpet av livet, og et besøk til Italia 
inspirerte et av de mest kjente verkene hans, Symfoni Nr. 4, Den italienske symfonien. Alt i alt 
skrev Mendelssohn fem symfonier. Han skrev også to klaverkonserter og en berømt fiolin-
konsert som er et standardverk for profesjonelle fiolinister. 
 
I tillegg til orkestermusikk skrev Mendelssohn også kammermusikk, inkludert en strykeoktett 
(1825), pianomusikk, inkludert Lieder ohne Worte. Av de to store oratoriene, Paulus (1836) og 
Elias (1846), oppfører vi nå altså Elias. Oratoriene var sterkt inspirert av Johann Sebastian 
Bach – en komponist som Mendelssohn har hovedæren for å ha brakt frem igjen i lyset etter å 
ha vært noe bortglemt en tid. En særlig viktig hendelse i forbindelse med dette var 
Mendelssohns svært vellykkede oppsettelse av Matteuspasjonen av Bach i 1829. 
 
I 1842 skrev Mendelssohn scenemusikk for Shakespeares skuespill En midtsommernattsdrøm, 
inkludert den berømte bryllupsmarsjen. Den andre mest populære bryllupsmarsjen (særlig ved 
utgangen) er Brudekoret fra operaen Lohengrin av Richard Wagner.  
 
Mendelssohn slet med dårlig helse i de siste årene av sitt liv, og det er sagt at han var svært 
melankolsk etter at hans søster, Fanny, døde i mai 1847. Felix Mendelssohn døde 1847 i 
Leipzig, bare 38 år gammel. 
 
 
Omskrevet fra Wikipedia (www.wikipedia.no) 




