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Kap. 9 Bokforlagene 
 
 
En god del av de norske bokforlagene utgav også notetrykk. Bokforlagene fikk 
betydning for musikkhandels- og forlagshistorien ved sin sikre kulturpolitiske 
posisjon, sine penger og sin interesse for skolen og for norsk musikk. 
 
 
 

Jørgen Schiwe 
 
var født i Græsted i Danmark 1795. Han studerte en tid teologi og kom 1820 til 
Moss der han virket som lærer i syv år. Ved årsskiftet 1826/27 åpnet han også 
en bok- og musikkhandel her. I august 1827 flyttet han virksomheten til 
Kongensgd. 20 i Christiania, i april til Toldbodgd. Her startet han et trykkeri i 
mars 1830, noen måneder senere flyttet han til Raadhusgd. 14. Jørgen Schiwe 
var forlegger for en del radikale skrifter og for noen få notetrykk. En kort 
periode (1833–34) drev han også et leiebibliotek “af de nyeste Morskabsbøger”. 
I 1841 ser det ut til at trykkeriet ble overtatt av Christian Tønsberg. Det gikk 
ikke så godt for firmaet, og både trykkeriet og forlaget ble nedlagt allerede i 
1842. Bokhandelen fortsatte han ennå i flere år, på hjørnet av Prindsensgd og 
Nedre Slotsgd. Jørgen Schiwe døde i Christiania 2. juli 1879. 
 
Mellom 1828 og 1832 har jeg registrert 10 notetrykk fra Schiwes forlag – 
pianostykker og sanger, noen i periodikumet Nye Apollo og noen under 
overskriften musikalske “nyttårsgaver”. Flere titler assosierer til bondelivet – 
Sæterpigen eller Sancthansaften paa Stølen, Auf die Alm, Udvalg af landlige 
Valser, Udvalg af Tyroler-Arier. 
 
Noteperiodikum: 
Nye Apollo 1829 
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Jørgen Wright Cappelen 
  
Jørgen Wright Cappelen (10/8 1805 – 6/10 1878) startet sitt velkjente 
etablissement i 1829 med hovedvekt på religiøse og folkelige bøker. Det var et 
dristig foretak i et land med minimal forlagsproduksjon og høyst usikre utsikter. 
Men pågangsmotet manglet ikke. Han var også musikkinteressert og utgav sitt 
første notetrykk i 1832, Cotillon, Fandango og Galopade av B. C. Berg. To år 
senere, i 1834, begynte Cappelen å handle med pianoer fra Breitkopf & Härtels 
fabrikk i Leipzig. Denne del av virksomheten ble i 1839 utvidet til en egen 
avdeling for klaverinstrumenter, “pianolager”, der også salg av strenger, 
mekaniske musikkinstrumenter og orgler av forskjellig størrelse inngikk.  

 
Undertegnede har i disse Dage faaet Hjem 8 Leipziger-Pianoforter af en særdeles 
smuk og fyldig Tone og et meget elegant Ydre. Med Kaptain Harris venter jeg om 
føie Tid et lignende Parti af samme Sort Pianoforter. 
 

sto det i Morgenbladet i oktober 1839. Instrumentene kom sjøveien og man var 
avhengig av åpnet farvann: “J.W. Cappelens Pianoforte-Magazin, der nu ved 
Søens Aabning var ganske ryddet, er i disse Dage …”.  
 
I 1843 skrev han i et brev “Jeg har 15 Pianoforter paa Lageret”, og i 1845  

 
Handelen med Pianoforter gaar fremdeles lovende, men med daarlig Fortjeneste. 
Boghandelen meget bedre.  
 

Instrumentene kom fra de mest kjente navn i utlandet – foruten Breitkopf & 
Härtel var det Hüni & Hübert i Zürich, Feurich i Leipzig, og han var den første 
som innførte instrumenter fra de vidgjetne Pleyels og Erards fabrikker i Paris. 
 
Norske instrumenter forhandlet han også; allerede i august 1838 “Piccola-
Pianoforter” fra Christian Stoltz i Bergen. 
 
Flere ganger nevner Cappelen antallet ankomne instrumenter, og av og til hvor 
mange han har på lager; således hadde han f.eks i 1856 hele 60 franske pianoer 
på lager. I 1883 hadde han også amerikanske instrumenter. Orgler av alle 
størrelser utgjorde en betydelig del av instrumentavdelingen. Likeså de såkalte 
“orchestrionetter”: 

 
Paa disse billige Instrumenter, som have smukke Toner, kan bestandig spilles nye 
Musikstykker; man behøver blot at indlægge et nyt Nodeblad. 
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Det ser ut til at handel med noter startet temmelig tidlig; det var mye 
instrumentskoler og teoretiske lærebøker, men også ren underholdningsmusikk 
av “meget yndede Komponister”. I Morgenbladet 8. august 1840 presenterer 
han en lang liste over “ny ankomne Musikalier” for piano. Ved siden av idag 
mindre kjente navn finner vi Auber, Beethoven, Bellini, Boieldieu, Czerny, 
Donizetti, Kuhlau, Meyerbeer, Mozart, Rossini, Weber og Chopin. 

 

 
 

Cappelen-trykk, desember 1841. 
Førsteutgaven av Kjerulfs opus 1. 

 
På deres eget forlag ble det mellom 1832 og 1908 utgitt 43 notetrykk med 
komposisjoner så å si utelukkende av norske komponister. To blad Lindeman 
står sterkt, likedan Gustav Fredrik Lange.  
 
Sangbøker, koralbøker, lærebøker og musikk rettet mot barn utgjør en sentral 
del av Cappelens forlag. Produksjon av lærebøker og kristelige bøker i store 
opplag sikret forleggeren gode inntekter. På 1860-tallet hadde Læsebog for 
Folkeskolen et opplag på 150.000 eksemplarer, Guldbergs Psalmebog 140.000, 
forklaringer 128.000, katekismer 123.000, Landstads salmebok 55.000, Kingos 
salmebok 36.000, og det er sannsynlig at også sangbøkene og koralbøkene ble 
trykt i mange eksemplarer.  
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Hva angår L.M. Lindeman, skrev Boyesen i sin bok om Cappelens forlag:  
 
Så sentral en plass som Lindeman inntar i norsk musikks historie, både på grunn av 
arbeidet for skolesangen, menighetssangen og nasjonal musikk overhodet, er det 
tilfredsstillende å kunne fastslå at iallfall denne norske kunstner fikk sine verker 
utgitt på norsk forlag og slapp å gå til utlandet med dem. 
 

Nå hadde Lindeman fått sine ting utgitt på flere forskjellige norske forlag før 
han kom til Cappelen. Og det var kun de færreste – de største – norske 
komponistnavn som så seg tvunget til å vende seg mot utlandet.  
 
Det var for øvrig Cappelens forlag som utgav Halfdan Kjerulfs aller første 
komposisjon, hans 6 Sange op. 1 med den kjente Nøkken til tekst av J.S. 
Welhaven. Dette skjedde i desember 1841, i en tid da komponisten opplevde 
store personlige og økonomiske vanskeligheter. 
 
Det har ikke vært mulig å finne opplysninger om honorar for komposisjoner hos 
Cappelens forlag. Men det foreligger noen tall for bøker. K.O. Knutzens 
lesebok ble honorert med 220 spd, Siegwart Petersens norgeshistorie med 100, 
L.S. Platous jordbeskrivelse fra 1854 med 50, Wittrups lesebog med 70 spd. Vi 
kan nok regne med at komponistene fikk betraktelig lavere honorar. 
 
Firmaet er blitt ledet av flere generasjoner Cappelen. Det var dyktige og 
forutseende folk, bl.a. var de blant de 169 første telefonabonnenter i Christiania. 

 

 
 

Annonse i Norges Adresse- & Annonse-Kalender for Aaret 1880. 
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Johan Fjeldsted Dahl 
 
ble født i København 1. januar 1807 og døde i Christiania 16. mars 1877. Etter å 
ha arbeidet i Gyldendals bokhandel i København, ble han 1829 tilbudt stilling i 
den nyopprettede J.W. Cappelens bokhandel. I 1832 åpnet han sin egen 
forretning med bokhandel, senere forlag, litterært leiebibliotek og trykkeri i 
Kongensgd. 318. Trykkeriet ble i 1848 overtatt av Chr. Tønsberg. Forretningen 
var i drift til 1875, de siste årene i beskjedne kår. 
Adresser:  

1832 Kongensgd. 318   [gammel nummerering] 
1833 Prindsensgd. 42 
1834 Kirkegd. 171 
1836 Raadhusgd. 176 
1838 Kirkegd. 17 
1844 Kirkegd. 9 
1865 Carl Johansgd. 1 

 
I 1865 bodde ekteparet med seks barn og tre tjenestefolk på sin eiendom 
Svendengen i Østre Aker. Etter bokhandlerens død i 1877 solgte enken huset til 
brennevinshandler A. Isachsen. 
 
Dahl ble en institusjon i det intellektuelle Norge. Han var sterkt interessert i 
litteratur, kunst og musikk og kjente alle kulturelle personligheter både i 
Danmark og Norge. Han var den første forlegger til mange av våre største 
forfattere og fikk også betydning for musikklivet. I 1842 giftet han seg med den 
tyske sangerinnen Emma Freyse Sessi (1813–96) og hadde så stor tiltro til 
hennes begavelse at han i perioder mer fungerte som hennes impressario enn 
som bokhandler og forlegger. Sophie Dedekam, komponist og datter av den rike 
Morten Smith Dedekam i Arendal, traff Dahl i Paris1845: 

 
Lille Dahl er meget kjedelig, han taler ei om andet end sin Kone, hendes Sang og 
deres huslige Glæder. 
 

Året etter skrev Halfdan Kjerulf i et brev: 
 
Det er morsomt at høre hvorledes det er gaaet vor gode Bekjendt Dahl … Den Kone 
har nok forstyrret Dahl aldeles – gid han nu ikke vil finde Boghandler-Affærerne 
altfor forstyrrede naar han kommer hjem igjen.  
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Dahl forsømte forretningene i lange perioder og han fikk det stadig 
vanskeligere. Så, i 1875 solgte han både forlag og bokhandel til Henrich Heftye. 
Heftye fortsatte virksomheten under navnet “Johan Dahls Efterfølger”, men 
allerede tre år senere ble Heftye ansatt i Aschehougs forlag. Det gjenværende av 
Dahls forlag ble overført dit, mens Johan Tanum overtok bokhandelen. 

 

 
 

Dahl-trykk, november 1843. 
 

Mellom 1831 og 1872 ble det mellom alle bokproduksjonene utgitt 33 
notetrykk, blant annet et forsøk på et periodikum, Musik-Journal, i 1838. 
Hustruen Emma forsynte forlaget med flere fine komposisjoner. Andre 
komponistnavn er Friedrich August Reissiger, Herman Severin Løvenskiold og 
Wilhelm Zogbaum. 
 
Lorentz Dietrichsen gav i sin “Svundne Tider” fra 1896 en vurdering av Johan 
Dahl: 

 
Det skal ikke glemmes, at Johan Dahl har spillet en ejendommelig og ærefuld Rolle 
i vor unge Kulturudvikling; ikke blot viser hans Forlagskatalog, at han har været 
næsten alle vore mere betydelige Forfatteres første Forlægger, altsaa paa 
Tidspunkter, da det endnu var resikabelt at tro paa dem, og vor Kulturhistorie vil 
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nævne ham ikke blot for dette Træk, men ogsaa som den, der havde en betydelig 
Del i Oprettelsen af Christiania Kunstforening og af Athenæet, ligesom i 
Grundlæggelsen af “Den Constitutionelle”, der jo engang samlede næsten alle vore 
betydeligste Penne i sine Spalter. Ære være gamle Johan Dahls Minde med alle de 
Løierligheder, det indeslutter -- det tager ikke Skade af dem. 
 

 
Noteperiodikum: 
Musik-Journal 1838 
 
Skrifter: 
Fortegnelse over Johan Dahl’s Forlags- og Commisions-Skrifter 1832–63, 
Christiania 1864 
Minner om samtidige (utg. av Alette Scheel), Oslo 1943.  
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Peter Tidemand Malling 
 
Peter Tidemand Malling var født 24. november 1809 i Drammen og ble 
utdannet som boktrykker i hjembyen og i Amsterdam. I årene 1829–1835 var 
han faktor i Hans Thøger Winthers trykkeri, deretter til 1838 i Guldberg & 
Dzwonkovskis trykkeri. I 1838 etablerte han eget forlag og trykkeri i Nedre 
Voldgd. 25 (opprinnelig Sværdfægerbakken 428) og dette var også i alle år hans 
bolig. I 1840 overtok han L. Risums trykkeri og flyttet det som filial av sitt eget 
til Tønsberg; han solgte det imidlertid allerede i 1842 til sin faktor C.F. Juell. 
Trykkeriet i Christiania holdt i 1882 til i Øvre Slotsgd. 18–20. 
 
Forlaget sendte i 1847 ut 7 bøker. Med årene utviklet det seg til å bli et av 
landets største bokforlag. I 1891 opplyste Norges Firmaer at Mallings forlag det 
året hadde utgitt til sammen 1230 “Bind eller Numre Forlagsartikler” og 394 
“Kommissions-skrifter”. Dette var høye tall for tiden. 
 
Mellom 1840 og 1890 utgav forlaget 25 titler notetrykk. Mellom de vanlige 
sang- og salmesamlinger dukker det opp noen syngespill- og 
dansemusikkstykker, men det som Malling først og fremst ble kjent for i vår 
sammenheng, var at det var han som ble Ludvig Mathias Lindemans forlegger 
av folketonene – først med Sange, Folkeviser og Stev og Norske Viser og Stev i 
Folkesproget i 1840, deretter Norske Fjeldmelodier i 1841–42, så endelig 
utgivelsen av det berømte og grunnleggende verket Ældre og nyere norske 
Fjeldmelodier som utkom i to omfattende bind i perioden 1853–56. Januar 1868 
averterte Malling 3. binds 1. hefte i Skillings-Magazinet: “Efter længere Tids 
Standsning fortsættes med nærværende Hefte Lindemans interessante og 
fortjenstlige Samling af Folkemelodier”. 
 
Utgivelsen av Fjeldmelodiene: 

Bind   I: hefte 1 juli 1853 – hefte 4 august 1854 – hefte 5 januar 1855 
Bind  II: hefte 1 april 1858 – hefte 2 april 1859 – hefte 3 og 4 desember 1861  
Bind III: hefte 1 desember 1867 

 
I 1859 deltok Malling i Sangerfesten i Arendal og traff der den unge Georg 
Kristian Johannesen Parman. Dette møtet førte til at Parman ble forretningsfører 
for Mallings forlag, og da Malling i 1873 åpnet en større bokhandel i Kirkegd. 
34, ble Parman medeier, i 1881 eneeier. Bokhandelen handlet også med noter 
og instrumenter; han var blant annet eneforhandler av Brødrene Torkildsens og  
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Isachsen & Renbjørs orgler og harmonier. Boken Norges Firmaer fra 1891 gir 
en interessant opplysning om Mallings omsetning av orgler og harmonier:  

 
Af Orgel-Harmoniums kan den aarlige Omsætning anslaaes til omkring 100 Stk., 
altsaa gjenemsnitlig 2 Instrumenter om Ugen. 
 

I 1875 ble firmaet omdannet til aksjeselskap. I 1899 ble forlaget solgt til Det 
norske Aktieforlag og dermed 1906 til Aschehoug. 
 
Peter Tidemand Malling døde 19. april 1878. Noen år senere skrev Norsk 
Boghandlertidende: 

 
Malling var en energisk, driftig og varmhjertet Mand, der nød megen Anseelse 
baade i Stat og Kommune. For Boghandlerforeningens Anliggender viste han ogsaa 
stor Interesse og var dens Formand fra Aaret 1870 til sin Død i 1878. Han var ridder 
af St. Olafs Ordenen og Vasa Ordenen. Han efterlod sig ved sin død Enke og 9 
Børn.  

 

 
 

Malling-trykk fra september 1855 med rikelig romantisk natur.
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Jacob Dybwad 
 
I 1844 ble Guldberg & Dzwonkovskis forlag kjøpt av Christopher Andreas 
Dybwad (1810–92). Han drev det sammen med Dzwonkovski til 1847, deretter 
sammen med broren Jacob (1823–99). En kort tid (1844–45) handlet de også 
med tyske og franske pianoer. C.A. Dybwad trakk seg ut allerede 1852. Jacob 
Dybwads forlag fikk stor betydning for norsk skole, blant annet ved å utgi 
Nordahl Rolfsens leseverk i 1890. I 1886 overtok Dybwad Feilberg & 
Landmarks firma (se nedenfor). Han fikk for sin innsats St. Olavs Orden 1898. 
 
Musikkforlagsmannen Dybwad, jeg har registrert 15 utgivelser, satset på norske 
komponistnavn. Vi finner Fredrikke Egeberg, Christian Sinding, Friedrich 
August Reissiger, L.M. Lindemans Norsk Messebog ved siden av flere 
utgivelser i revygenren og sangbøker for skolen – ikke minst Melodier til 
Nordahl Rolfsens Læsebog i 1895. 
 
 
 
 
 

A. M. Hanche 
 

Anton Marius Hanche ble født 1849 i Horten og døde 1924 i Christiania. Han 
var sanglærer og dirigent for en lang rekke kor; forlaget ble etablert 1876 i 
Markveien 52. Mellom 1878 og 1907 har jeg registrert 15 titler. Hanche utgav 
først og fremst korsamlinger for forskjellig besetning og tekstsamlinger med 
klar religiøs profil. Mange norske komponister er representert, som Christian 
Haslerud, flere blad Lindeman, Erik Hoff, Kristian Wendelborg. Det skal også 
nevnes periodikumene Sangertidende rundt 1890 og Nordisk Sanger-Tidende 
 
I juni 1881 overtok Warmuth restopplaget av de til da utkomne saker, men 
Hanche fortsatte med egen forlagsdrift til sin død. 
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Verdens undergang hos Dybwad 1905.



Kari Michelsen: Musikkhandel i Norge  Kapittel 9 
 
 

197 
 

 
 
 
 

Feilberg & Landmark 
  
Magnus Wogelius Feilberg (30. januar 1817- 5. juni 1899) var født i København 
som sønn av fullmektig Jens Christian Feilberg og hustru Ovine Wogelius. Han 
ble der utdannet i Gyldendals forlag og i 1839 begynte han som assistent hos 
Johan Dahl i Christiania. Han giftet seg med losdatteren Caroline Iversen i 1843 
og de fikk fire barn: Jenny Andrea f. 1850, Magnus Wogelius f. 1855, Kirsten 
Katharine f. 1857 og Agnes Lucie f. 1858. I 1852 kjøpte Feilberg eiendommen 
Regineborg i Maridalsveien. 
 
Juni 1843 åpnet Feilberg egen bokhandel sammen med vennen Jens Landmark 
(28/10 1817 – 13/9 1881) i Kirkegd. 13. De tilbød: 

 
Norske som Fremmede Bøger, Atlasser, enkelte Karter, Forskrifter, Musikalier m.m. 
Fremmede Bøger, som ikke maatte haves paa Lageret, see vi os istand til at 
forskaffe paa 8 Dage, saafremst de findes i Kjøbenhavn; skulde de derimot 
forskrives fra Leipzig, vil der medgaa 3 à 4 Uger. 
 

Forretningen flyttet straks etter til Toldbodgd. og holdt fra 1861 til i 
Kongensgd. 16. 
 
Etter Landmarks død i 1881 drev Feilberg forretningen alene, men etter få år, i 
1886, gikk han konkurs, og firmaet ble overtatt av Jacob Dybwad. 
Feilberg var en av stifterne av Den norske bokhandlerforening i 1851. Han 
gjorde en betydelig innsats som organisasjonsmann og bibliograf. 
 
I 1847 planla forlaget en utgivelse av Julius Bechers Männergesangschule i 
oversettelse av J.D. Behrens og forlaget ønsket tydelig å sikre seg sin del av 
markedet:  

 
For at forebygge Kollision, bekjendtgjøres foreløbig, at paa undertegnedes Forlag 
vil om nogen Tid udkomme … 
 

Men, Bechers skole kan ikke sees utkommet, og mellom 1847 og 1858 kom det 
kun 6 notetrykk fra forlaget – danser, sanger, korsatser og en sanglære. Fra et 
musikkhistorisk synspunkt er det helst forlagets utgivelse av J.D. Behrens’ 
skrift fra 1858 Om den lutherske Salmesang og dens Gjenindførelse i den 
norske Kirke som markerer seg idet dette verket innledet den såkalte 
“salmesangstriden” i Norge. 
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Feilberg & Landmark-trykk, august 1857 
 

Bokhandler Heinrich Heftye, senere ansatt hos Johan Dahl og Aschehoug, 
hadde sin læretid hos Feilberg & Landmark. Han har gitt en levende beskrivelse 
av det daglige liv i en bokhandel på 1870-tallet, gjengitt i Norsk 
Bokhandlertidende nr 19 1895: 

 
Indenfor Bogladen og med et Kikhul i Døren laa det store Kontor, to Vinduer til 
Gaarden, det lange Skrivebord foran disse; her havde Landmark sin Pult paa den 
smale Side ved Vinduet. Feilberg sad midt imod, paa Langsiden; saa var der 
desuden i Hjørnet Vindeltrappen op til Landmarks Leilighed og Reoler rundt 
Væggene til Forlaget; til dette havde vi ogsaa en stor Bod for Materiesager, her var 
det altid forfærdelig koldt, jeg synes den Dag idag at kjende det.  
Naar jeg kom om Morgenen Kl. 8 bragte enten Holm [Olsen] eller Landmarks 
Husjomfru [Aagot Andersdatter], – der altid favoriserede mig, naar der var 
Anledning – mig Frokosten, Kaffe og Smørrebrød; saa gik Formiddagen, Cheferne 
paa Kontoret, jeg i Bogladen, stille og fredeligt. Alt gik dengang roligere og 
stilfærdigere end nu, Folk havde ikke sligt hastværk dengang, og lidet havde det 
nyttet; thi vi havde jo ikke slige Kommunikationer som nu; Vinteren 70–71 lagte 
Fjorden sig ved Juletid, og vi fik ikke en Pakke fra Danmark fra lidt før Jul til ud i 
Marts; da fik vi endelig en Sending med Nyheder, Tidsskrifter og Subskriptioner. 
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Den kom dog ikke direkte, nei, den var sendt med et Dampskip til Christiansand, 
derfra med et andet til Horten og saa kjørt til Byen. Men tilbage til det daglige Liv i 
Bogladen. Saa gik Formiddagen, og Middagen imødesaaes med Interesse; jeg havde 
Kosten i Huset og var der i et Træk fra Kl. 8 om Morgen til 7 om Aftenen. 
Principalerne var først oppe at spise, saa passede den ene af dem Bogladen, medens 
jeg var ovenpaa; om Aftenen fik jeg atter min Mad bragt ned i Bogladen. 
Om Vaaren og Sommeren, naar vi var færdig med alle Opgjørene, og Varmen var 
kommet i Luften, begyndte Feilberg at stelle i sin Have; strax han havde spist 
Middag og hvilt sig lidt, kom han ned af Vindeltrappen, sagde Farvel og forsvandt, 
han skulde hjem til sit Havearbeide; lidt efter knirkede det igjen i Trappen, det var 
Landmark, han kom forsiktig ned, tittede først i Kontoret, saa ind i Bogladen, sagde 
Farvel og forsvandt, han skulde ut til Lindøen eller en af de andre Øer forat deltage i 
Skarpskyttens Møder. Saa sad jeg der igjen alene, kjedede mig, ja det kan ikke 
nægtes; thi meget var det ikke at gjøre, men det gik jo alligevel. Landmark, der 
syntes jeg ikke læste Skrift godt nok, havde givet mig Feragens Skriftlæsning [A. 
M. Feragen: Øvelsesbog i Læsning af Haandskrifter] at studere; lidt teignede jeg 
ogsaa iblandt, undertiden kom Holm ind og fik sig en Passiar, og den var ikke kort, 
thi Holm, vores Bud og høire Haand, var ikke snar i Vendingen; han var en Type af 
den gamle Skole, tro og paalidelig, men seig og omstændelig, et riktigt Husinventar. 
Vi var fine Venner, men Rivninger fandt dog sted imellem; en af dem erindrer jeg 
tydeligt; det var angaaende Vedbæring. Holm vilde ikke lade mig faa Ved til 
Bogladen efter 14de April (Sommerdag) og ikke før 14de Oktober (Vinterdag); i 
Mellemtiden, selv om det var noksaa koldt, fandt han det urimeligt at lægge i 
Ovnen; jeg seirede dog ved Hjælp af Feilberg. Ja, det var hyggelige Dage, og meget 
lærte jeg hos Feilberg & Landmark, som har dannet Grundlaget for, hvad jeg kan i 
Boghandelen. Jeg vil derfor altid bevare mine første Chefer og den gamle Boglade i 
Kongensgade No. 16 i kjærlig Erindring.   
 

 
Katalog: 
Fortegnelse over Feilberg & Landmarks Forlags- og Commisionsartikler, 
Christiania 1862. 
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Prahls lithografiske officin, Marken i Bergen ca. 1830 
 

 
 

Kap. 10 Utenfor Christiania 

Bergen 
 
 

Georg Carl Christian Wedel Prahl 
 
G.C.Chr.W. Prahl var født i Egersund september 1798 og døde i Alversund ved 
Bergen 29. mars 1883. Han giftet seg med Henriette Pauline f. Münster og de 
fikk åtte barn. 
 
I 1823 slo Prahl seg ned i Bergen. Han var da utdannet løytnant, ble senere 
kaptein og var aktiv militær til han var 80 år gammel. 
 
Prahl hadde vide interesser. I 1825 begynte han å avertere litografier fra Fehrs 
officin i Christiania: kart, prospekter, musikalier og portretter. Stentrykket 
opptok ham, og han bestemte seg for å reise til Tyskland for å lære faget. Etter 
at han i 1827 hadde opprettet sitt eget stentrykkeri – det første i Bergen og det 
andre på landsbasis (etter Louis Fehr) – dro han hvert år på 1830- og 40-tallet til 
Tyskland for å følge utviklingen av stentrykket og for å bringe med seg hjem 
det nyeste og beste innen litografi. Han bragte også med seg tyske fagfolk til sitt 
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officin. På det trykningstekniske område ble Prahl en foregangsmann. Han 
forsøkte seg også som boktrykker, men etter noen år gav han opp og solgte 
bokpressene til bokbinder Frands Dekke Beyer i 1846.  

Litografi var godt stoff og fra Prahls presse på Torvet strømmet det mangfoldige 
kart og skoleatlas, prospekter, portretter (for eksempel “Napoleon som 
Gjenganger paa egen Grav” avertert 3. mars 1832 i Bergens Adresse), 
forskjellige typer blanketter, serien “Norges mest eiendommelige 
bondedragter”, 1827–30 og “Norske Bondedragter”, 1848, lærebøker, 
barnebøker som “Den kloge Spids” med 16 tegninger, 1846, og ikke minst 51 
notetrykk i perioden 1827–1841, det vil si 3,5 notetrykk pr. år. Notetrykkenes 
forsider gav han ofte et smukt utstyr med blomster, musikkinstrumenter og 
andre ornamenter. I 1840 startet han også et musikalsk periodikum, Apollo, med 
den tyske pianisten og komponisten Rudolph Willmers som redaktør. Willmers 
oppholdt seg da i Bergen; han var fascinert av de norske folketoner, og Apollos 
10 utgitte numre inneholdt “originale Compositioner [av Willmers], norske 
Fjeldmelodier og et Uddrag af Udlandets mest yndede Musik”. 

For Prahl var det ikke nok å være stentrykker, forretningsmann og aktiv militær. 
Han engasjerte seg i flere virksomheter; blant annet grunnla han i 1843 og ledet 
i flere år Bergens første jernstøperi. Han begynte med fire lærlinger og tok opp 
bestillinger på komfyrer, vedovner, hjul og gravplater. I 1864 flyttet Prahl til 
Alversund. Han ble gårdbruker, men fortsatte litografivirksomheten. 
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Musikk av Schart, Prahl-trykk januar 1834 
Den alltid interesserte Henrik Wergeland berømmet i et av sine mange inserater 
i tidens publikasjoner, denne gangen i avisen Statsborgeren i 1836, Prahls 
litografiske ferdigheter – på bekostning av dekorasjonsmaler og litografisk 
tegner Peder Wergmann: 

 
… Hr. Lieut. Prahl fra Bergen, der allerede siden flere Aar dersteds har anlagt og 
drevet et Steentrykkeri, som efter vor Mening har leveret de smukkeste Arbeider her 
i Landet, har indbudet til Subskription paa en Skoleatlas, … En Række af mærkelige 
norske Prospekter kan ogsaa ventes fra hans Presse, og, efter foregaaende Prøver, da 
saaledes at de kunne vække Interessen for Landet og gjenvise de Reisendes 
Erindring de Situationer, som vakte deres Beundring og gjorde dem Norge 
uforglemmeligt. Hertil trænge vi mere nu end nogensinde, da en forhenværende 
dansk Skuespiller, en Hr. Wergmann, under Navn af Landskabsmaler, skamhutler 
og prostituerer os vort Land i en Mængde af gudsjammerlige Steentryk, som han 
veed at udprangle over hele Landet. Især er hans sidste Præstation, der i Planen 
synes at skulle ville bejle op med Meyers Universum, og bærer det stolte Navn 
“Norge,” ganske egnet til at vække den almindelige Fortørnelse.  
  

 
Noteperiodikum: 
Apollo 1840–41 
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Schwarzenbachkapellet 
 
Det lille, tyske orkestret Harzverein som kom til Norge i 1840, fikk avgjørende 
innflytelse på landets musikkliv (se kap. 7). Dets mange konserter i hovedstaden 
og andre steder fra 1840 og utover var av svært høy kvalitet, repertoaret var nytt 
og annerledes og nesten alle musikerne ble boende for godt i Norge. Deres virke 
som utøvende musikere og pedagoger fikk ringvirkninger langt utover deres 
egen generasjon.  
 
Det samme kan sies om det tyske Schwarzenbachkapellet. Etter å ha gitt en 
mengde meget poulære konserter i Christiania i 1850, den første 31. mai, den 
siste ordinære 31. august etterfulgt av en lang rekke avskjedskonserter, 
symfonikonserter og ballmusikk, kom de åtte musikerne seg avsted til Bergen 
der de hadde tilsvarende suksess.  
 
Dirigenten for Schwarzenbachkapellet, Viereck, skrev flere dansemelodier for 
kapellet, blant annet Afskedshilsen til de norske damer som ble utgitt hos 
Lindorff i september 1850. På en avskrift av denne komposisjonen står sirlig 
skrevet med hånd “Erindring om Schwartzenbackercappellet”. En av 
avskjedkonsertene i Christiania 7. september 1850 – til inntekt for kapellet – 
hadde følgende program:  

 
Stor Festforestilling 
Løverdagen den 7. September 1850, Kl. 6, bliver paa Klingenbergs Etablissement 
givet en  
Festforestilling 
til Indtægt for Schwarbacher-Kapellet. Iblandt andre Sangnummere blive udført: 
   1)  Nyt Potpourri “Slaget ved Lützen” og 
   2)  “Afskedshilsen til de norske Damer” Polka. 
Begge komponerede af Kapelmester Viereck. 
       Ligeledes bliver efter Ønske udført: 
   3)  “Lyskugler” Potpourri af Laade 
Ved Indgangen bliver et Exemplar af Polkaen tilstillet enhver Dame, som overværer 
Festen. 
Til Slutning bliver afbrændt i Salonen et nyt Kunstfyrværkeri, arrangeret af Hr. 
Bille. Entreen betales med 24 sk., for Familier 16 sk, Børn 6 sk. Program faaes ved 
Indgangen for 2 sk. Stykket. 
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Annonse i Morgenbladet 6. september 1850: Schwarzenbach-kapellet gir konsert  
i Christiania 7. september til inntekt for seg selv. 

 
Programmet ved kapellets åpningskonsert i Bergen 11. april 1851 så slik ut: 

 
1. avdeling 
Gioacchino Rossini: Ouverture til Oberon 
Böhm: Variasjoner for fløyte v/ herr Dietrich 
Joseph Gungl: Die Magyaren, vals 
Lanner: “s’Hoamweh”, ländler fra Steiermark 
 
2. avdeling 
Rossini: Ouverture til Wilhelm Tell 
Sachse: Concertino for trombone v/ hr Jehnigen 
Viereck: Fra Christiania til Mjøsen, jernbanegalopp (ny) 
Gungl: Alpehyrdens Foraarsglæde 
 
3. avdeling 
Friedrich von Flotow: Ouverture til Stradella 
Die Normandie, Lied for baryton v/ hr Carlsen 
Lehmann: Afskedspolka (ny) 
Viereck: Politiske Efterretninger, stort Potpourri med Sang (ny): 

  1. Spanien: “Rigo-Hymne” 
  2. England: “Roole [sic] Britannia 
  3. Frankrige: Krigsvise fra det 16de Aarhundred, Studentersang og 
 Hymne fra den sidste Revolution 
  4. Polen: “Noch ist Polen nicht verloren” 
  5. Rusland: Folkevise 
  6. Schleswig-Holsten og 
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  7. Danmark: Dannebrog 
  8. Holland: Folkevise 
  9. Italien: Hymne til Pius IX 
10. Tyskland: “Was ist des deutschen Vaterland”, Betragtninger derover,  
 violinsolo, udføres af Viereck 
11. Choral “Ein feste Burg ist unser Gott” 
12. Norge: Gammel norsk Krigsvise med artilleri: “Hvor herligt er mit  
 Fødeland” 

 
Fra oktober 1852 til september 1853 gav kapellet igjen en rekke konserter i 
Christiania. 
 
 
I Christiania hadde orkestret i 1850 medvirket ved en av Ole Bulls konserter, og 
vår berømte fiolinist ble da så begeistret at han omgående engasjerte flere av 
musikerne til det nystartede teaterorkestret i Bergen. Tre av kapellets åtte 
medlemmer slo seg da ned i Norge: Wilhelm Friedrich Georg Harloff og Carl 
Herrmann Rabe i Bergen og Christian Jehnigen (1829–1910) i Christiania og 
1875–83 i Drammen, der han fikk vesentlig betydning både for byens og for 
Johan Halvorsens musikalske utvikling. 
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Harloff med sangelev. 
Bergen off. bibliotek. 

 
 

Wilhelm Harloff 
 
Wilhelm Friedrich Georg Harloff var født 5. september 1828 i Malchin i 
Mecklenburg-Schwerin og døde i Bergen 22. november 1911. 
Han tok undervisning hos stadsmusikant Hoffmann i Greifswalde, men var i 
hovedsak autodidakt og ble etterhvert en dyktig utøver på en rekke 
instrumenter. Han var blant annet cellist i Musikselskabet Harmoniens orkester.  
 
 Harloffs virke ble fra 1852 i stor grad knyttet til undervisning, både privat og 
ved en lang rekke private og offentlige skoler, blant annet kantor ved Bergen 
Katedralskole fra 1880. Han var dessuten instruktør og dirigent for mange 
sangkor og kvartetter i Bergen.  

 
Gift 1. gang  i Bergen 1853 med Amalia Marie f. Schadenberg (1834–98), syv 
barn: 
Friedrich Johann (1854–1948), Hans Conrad Nicolay (1855–1926), Albert 
Henrick Theodor (1857–1924), Dorothea Marie (f. 1858), Amalie Maria (1864–
1900), Sophie Fredrikke (1865–95) og Wilhelm Fredrik Georg (f. 1872). Flere 
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av barna ble musikere, blant annet Albert som ble cellist i Harmoniens orkester, 
og Amalie (gift Gmür) ble en meget kjent og skattet konsert- og oratoriesanger i 
Norge og Tyskland. – Gift 2. gang i Bergen 1902 med Anne Severine Jacobsen 
(1851–1932).  

 

 
 

Øvre Torg i Bergen med Christiestatuen og W. Harloffs musikkhandel. 
Universitetsbiblioteket i Bergen. 

 
I 1860, 3. juli, åpnet Wilhelm Harloff sin musikkhandel med forlag på hjørnet 
av Torvet og Walkendorfsgade og utvidet ikke lenge etter med konsertbyrå og 
leiebibliotek. Forretningen flyttet senere til Walkendorfsgd. 4. Leiebiblioteket 
på ca. 10.000 titler utgjør etter overføringen i 1913 grunnstammen i Bergen 
offentlige biblioteks notesamling. Biblioteket skriver: “Samlingen bærer preg av 
tidens musikkprioritering, og har følgelig hovedvekt på klassisismens og 
romantikkens komponister. Stor musikkhistorisk verdi, inneholder en del 
sjeldne utgaver, også noen førsteutgaver.” Harloffs firma var i virksomhet til 
1906. Jeg har registrert 23 musikktrykk fra hans forlag.  
 
Ved Harloffs 50-årsjubileum skrev Annoncetidende 1. april 1902: 

 
Saa kom Harloff til Bergen med Schwarzenbacherkapellet, der, som ældre 
Musikvenner vil kunne erindre, overalt gjorde megen Lykke og saaledes ogsaa i 
Bergen. Men Harloff havde lagd sig Ole Bulls Ord paa Hjertet, han likte sig af flere 
Grunde godt i den lyriske By, og bl. a. besluttede han og en anden af vore velkjendte 
ikke mindre afholdte og dyktige Musikere, Violinisten C. Rabe, at forlade Kapellet 
og at slaa sig til Ro her i Bergen. Siden 1852 har Harloff været nøie knyttet til 
Bergens Musikliv, baade som Solo- og Ensemblespiller, som Lærer i en flerhed af 
Stryge- og Blæseinstrumenter, men specielt som Lærer i Sang, saavel for 
Barneskolerne og for større og mindre Sangforeninger.  
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I sin nekrolog 23. november 1911 skrev Bergens Tidende blant annet: 
 
Wilhelm Harloff var av natur vennesæl og lyrisk, besad et sprudlende humør og var 
en inderlig blomsterelsker. Den store sterke mand vil mindes med et elskværdig smil 
i sit ansigt og med en blomst i knaphullet. 
 

Komposisjoner (alle på eget forlag) 
52 Norske National-Sange og Folkemelodier h.1–2 for fløyte eller fiolin solo, 1867;  
4 Julesange for Børn, 1880-t;  
10 Julesange for Børn, 1892;  
Nogle Julesange og andre religiøse Sange for Børn, 1887 (utg.).  
 
Skrifter: 
Musikalsk Lommebog, indeholdende: en Forklaring over de i Tonekunsten 

brugelige fremmede Ord, Kunstudtryk og Forkortninger, saavelsom 
Musikundervisningens Begyndelsegrunde og det væsenligste af Theorien / 
fornemmelig efter P. Frank, 1867; 

Musikundervisningens begyndelsesgrunde samt forklaring over de almindeligste 
musikalske udtryk, 1890. 

 

 
 

Harloff-trykk, oktober 1867.
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Foto fra Universitetsbiblioteket i Bergen. 

 
 

Carl Rabe 
 
Den tyske fiolinisten Carl Herrmann Rabe var født 14. juni 1829 i Ronnenburg i 
Sachsen og ble utdannet hos J.W. Ritter. Noen få år etter ankomsten til Bergen 
1851, giftet han seg 1855 med Franjiska Chatarine Schart (1835–1878), datter 
av musikeren Carl Schart i Bergen. Av deres barn ble Ernestine Losting (1856–
1915) pianist og Hjalmar (f. 1872) fiolinist og fagottist. 
 
Rabe var konsertmester i Den nationale Scenes orkester fra 1852 til sin død i 
1897. Han var også tilknyttet Musikselskabet Harmoniens orkester både som 
orkestermusiker, som solist og som Johan Halvorsens faste vikar som dirigent. 
Videre virket han som instruktør for sangkvartetter som “Rabe’s Kvartet” (gr. 
1857) og “Polyhymnia” (gr. 1862) og var dirigent for Turner-Sangforeningen 
(gr. 1862).  
 
13. april 1858 åpnet Carl Rabe musikk- og instrumenthandel, forlag, 
konsertbyrå og leiebibliotek i Taarnsmuget 1. Leiebiblioteket var da på 3000 
nummer. I 1866 var omfanget 10.296 nr., i 1908 30.000. I 1868 flyttet 
forretningen og familien til Store Markevei 38. Her utvidet man virksomheten 
med piano- og orgelavdeling og med konsertbyrå. I 1908 ble en filial etablert i 
Olav Kyrresgd. I 1916 herjet en storbrann Bergen, og begge Rabes 
forretningslokaler ble lagt i aske – blant annet brant hele leiebiblioteket. 
Forretningen fortsatte i Christiesgd.. 
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C. Rabes Musikhandel. Postkort fra 1913. 
Bergen off. Bibliotek. 

 
Forlagets produksjon var beskjeden: kun 14 titler er kjent, den første fra 1858. 
Vennskapet med Harloff fortsatte, og i fellesskap utgav de flere notetitler, som 
Griegs 25 Norske Folkeviser og Dandse (1869), et par komposisjoner av Ernst 
Haberbier og tre masurkaer av Christian Teilman. 
 
I Bergen Aftenblad for 9. april 1918 gav signaturen “ch” et levende bilde av 
Rabe under overskriften “Dem jeg traf, det, jeg saa”: 

 
Jeg har aldrig seet den Mand gaa i langsom, adstadig Takt – han havde altid Farten 
oppe. Saavist kun i Forretninger – for ham ble der ikke Tid til at ‘kikke innom’, der 
var at springe den udslagne Dag med enkelte Pusterum, ogsaa disse med ivrigt 
Arbeide. Det var at gaa til do, re, mi, fa, sol, la, si paa Skoler, derfra til Hjemmet for 
at give timer i Violin til mulige og umulige Naturer, mest de sidste, for saa at 
springe paa Toldboden, hvor der til ‘C. Rabes Musikalie-Handel netop fra Udlandet 
var ankommet et Parti Noder for Klaver og Violin”, som der stod i ‘Bergens 
Adresse Contoirs Efterretninger’. Hvorefter det gjaldt at naa Thaliatemplet i rette 
Tid for at gnikke Førsteviolinen i Theaterorkestret … Naar saa Theatertjenesten var 
over, var det hurtigst mulig at se til at komme sig hjem – til Hvilen. Til Hvilen? Aa 
nei, da, efterat have sat til livs Rugmelsgrøden og den blaahvide Melken om 
Hverdagerne, The og Smørbrød om Søndagene, var det for Rabe at tage frem 
Forretningens Bøger og granske dem – ofte til langt paa Nat. 
 

I 1933 hadde firmaet vært sammenhengende i familiens eie i 75 år og først etter 
ytterligere førti år opphørte firmaet i 1973. 
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Etter Carl Rabes død 15. mai 1897 ble forretningen drevet videre av de fire 
døtre Gertrud Marie (1862–1936), Agnes Therese Wilhelmine (1866–1950), 
Hildur Elisabeth (1870–1953) og Dagny (f. 1878). Rabes firma var i mange år 
en betydelig kulturinstitusjon i Bergens musikkliv, vel ansett både i inn- og 
utland. Konsertbyrået arrangerte besøk av tidens store kunstnere. 
 
I 1896 var Sigurd Lie i Bergen og han skrev til Heinrich Martens i Kristiansand:  

  
Om nogle dage kommer frøken Agnes Rabe til Kristianssand paa gjennemreise til 
Kjøbenhavn. Jeg har sagt til hende, at hun maa opsøge dig (jeg har forresten omtalt 
dig saa meget, at hun allerede halvt om halvt kjender dig). Gjør det lidt hyggeligt for 
hende da du, medens hun er der. Det er en intelligent, musikalsk og hyggelig dame, 
god veninde af mig. Hun kan fortælle dig alt, hvad du vil vide om mig, da jeg daglig 
færdes i Rabes hus aldeles som i dit hus, naar jeg er i X.sand. 

 

 
 

Rabe-trykk, oktober 1860.
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Einar Kaland og frue 1919.  
Bergen off. bibliotek. 

 
 
 

 

Einar Kaland 
 
var kjøpmannssønn født i Bergen 14/9 1872, død 2/9 1938. Ved folketellingen 
1900 bodde han i samme hus sammen med foreldrene og fire voksne søsken. 
Gift 1904 med lærerinne Franziska Katarina Losting (1879–1928). 
 
Einar Johan Kaland grunnla sin musikkhandel og forlag i Olav Kyrresgd. 16 i 
1897. Instrumentutvalget omfattet blant annet amerikanske orgler og harmonier. 
Forlagsvirksomheten startet med platenummer 1 i 1898 og ser ut til å ha stoppet 
opp da Kaland i 1908 etablerte en orgelfabrikk i Olav Kyrresgd. Det ble 
produsert husorgler, trøorgler, til alle typer forsamlingshus over hele landet. 
Ved Bergensutstillingen 1910 ble instrumentene premiert. Mellom 1915 og 
1925 ble det produsert nær 1500 instrumenter. – Firmaet ble i 1923 overtatt av 
Henrik Eide. Orgelproduksjonen fortsatte til 1971, men instrumenthandelen 
drives fremdeles (i 2009).  
 
100 produksjoner er kjent fra Kalands forlag før 1909. Det var en god del enkle 
klaverstykker og sanger, men mest religiøs musikk for forskjellig besetning, 
svært mange sangbøker (ikke minst Søraas sine) og kormusikk. 
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Katalog:  
Katalog over husorgler, skoleorgler, kapelorgler og pedalorgler, Bergen u.å.  

 
 
 

 
Kaland-trykk fra 1899 som ble en storselger. 
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Fra Toschlags minnebok 
Aust-Agder kulturhistoriske senter, Arendal. 

 
 

Arendal 
 
 

Friedrich Wilhelm Thoschlag 
 
var født i Elmshorn i Holstein 1812 og døde i Arendal 3. november 1885. 
Thoschlag kom tyve år gammel til Norge. I 1834 ble han ansatt som 
stadsmusikant i Arendal, i 1863 som organist. Foruten å lede byens musikalske 
selskap ved mange konserter (flere til inntekt for ham selv!) komponerte han 
flere mindre stykker, gav privatundervisning på forskjellige instrumenter. Rundt 
1848 åpnet han et noteleiebibliotek med første katalog på 929 nr og 7 tillegg ca. 
1852–70, til ca. 7900 nr. i 1870 (da hadde byen 4000 innbyggere). Bakerst i to 
bevarte katalogeksemplarer står med blyant: “Materiale til fuldt ud 8000 No 
forefindes”. Etter Thoschlags død ble biblioteket, nå på “over 8000 No”, 
avertert til salgs i Morgenbladet 2. mars 1886. Det oppbevares i dag i 
Nasjonalbiblioteket i Oslo. 
  
Thoschlag giftet seg med Birgitte Hackenberg og fikk fire barn. I 1865 eide han 
en stor gård på Tyholmen i Arendal. Her bodde organisten, som da var 
enkemann, en sønn (Wilhelm som senere ble lege i Arendal) og tre døtre foruten 
to tjenestepiker. Datteren Felicita (1841–1921) var i en rekke år 
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musikklærerinne i Arendal; en Thoschlags Musikhandel er kjent fra 1880-årene 
og det er sannsynlig at det var Felicita som sto bak. 
 
Da Thoschlag i 1884 feiret femtiårsjubileum for sitt virke, skrev Nordisk 
Musik-Tidende i Christiania: “Han har i disse Aar været den mest fremragende 
Støtte for det musikalske Liv i nævnte By”.  
I perioden 1839/1840 utgav Thoschlag Musikalsk Søndagsblad; det besto nesten 
utelukkende av oversettelser av artikler fra det tyske tidsskriftet Neue Zeitschrift 
für Musik og gir følgelig ikke noen opplysninger om musikklivet verken i Norge 
eller Arendal.  
 
Periodikum:  
Musikalsk Søndagsblad aug. 1839 – april 1840 (26 hefter). 
 
Skrift: 
Sangskat. Samling af Norske, Svenske, Danske og Tydske Sange. 
(Håndskrevet årene 1844–70, tilsammen 266 sanger. I Aust-Agder 
kulturhistoriske senter). 
 
Nekrolog 1885 nr 206 i Vestlandske Tidende. 
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Theodora Cormontan rundt 1870. 
Aust-Agder kulturhistoriske senter, Arendal. 

 
 
 
 

Theodora Cormontan 
 
Theodora Nicoline Meldal Cormontan ble født 9/6 1840 i Beitstad i Nord-
Trøndelag som datter av sognepresten Even Meldal Schjelderup Cormontan 
(1798–1893). I 1847 flyttet familien til Arendal og bosatte seg i prestegården. I 
1865 bodde det 15 mennesker i gården, blant annet sognepresten, sønnen Hans 
Nicolai og tre døtre, alle ugifte og alle i tyveårene. Sannsynligvis fikk Theodora 
musikkundervisning av F.W. Thoschlag før hun studerte videre i København på 
1860-tallet. Som sangerinne medvirket hun senere ved flere konserter. 
Antagelig i 1879 etablerte Theodora et musikkforlag, en rikholdig 
musikkhandel og et ganske omfattende noteleiebibliotek i Arendal. Av de 
mange annonser fra musikkhandelen ser vi at hun var godt ajour med 
hovedstadens noteproduksjon. 
 
I februar 1886 brant den gamle prestegården. Samme år skjedde det store 
bankkrakket i Arendal og året etter emigrerte Theodora, sammen med faren og 
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en av søstrene, til Illinois, USA. Hun livnærte seg som musikklærer og døde i 
Decorah, Iowa i 1922. 
  

Forlaget 
Jeg har registrert 18 titler utgitt på Cormontans musikkforlag, samtlige er mest 
sannsynlig utgitt mellom 1879 og 1886. Disse 17 titler er fordelt på tre 
komponister, alle kvinnelige: Sophie Dedekam, datter av den velstående 
kjøpmann, toller og ordfører Morten Dedekam i Arendal, Caroline Schytte-
Jensen – prestefrue og mor til Gabriel Scott – og Theodora selv. Komposisjoner 
for klaver eller sang og klaver dominerer fullstendig. Forlagsdriften var 
pretensiøst lagt opp med både platenummer, tysk notetrykkeri og 
kommisjonærer i København foruten i flere norske byer. 

 

 
 

Cormontan-trykk 1885 
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Noteleiebiblioteket  
Den vanlige måten å nummere et noteleiebibliotek var å starte med nummer 1 
og gå fortløpende gjennom hele materialet der innholdet er gruppert etter 
besetning. Tilleggskataloger fortsatte nummereringen. 
Noen originalkatalog fra Theodora Cormontans leiebibliotek kjennes ikke. Men 
i Aust-Agder kulturhistoriske senter i Arendal er rundt 270 bind eller hefter 
bevart. Da arkivet laget en liste over innholdet i leiebiblioteket, skrev de – til alt 
hell for oss – også opp bibliotekets originale numre.   
 
Det ser ut til at Theodora Cormontan bestemte alt fra starten av at 
pianomusikken skulle ha nummerserien 1–10.000, sangmusikken 10.000-serien 
og kammermusikken 11.000-serien. Det høyeste kjente nummer i 
pianoavdelingen er 8279. Meningen var nok å fylle serien helt ut, og om hun 
virkelig gjorde det, er usikkert fordi så mye av biblioteket er tapt. 
Sangmusikken som starter med nr. 10.000 har høyeste registrerte komposisjon 
nr. 11.950. Vi kan ut fra dette anta at hennes leiebibliotek har vært betydelig 
mindre i omfang enn 11.950 bind, kanskje rundt 11.000 bind. 
 
De fleste av Cormontans biblioteknoter var utgitt i Sverige, Danmark. Tyskland 
og Russland på 1870-tallet, noen i 1881 og noen 1884. Det er da nærliggende å 
tro at leiebiblioteket startet samtidig med hennes forlagsvirksomhet, altså på 
slutten av 1870-tallet. 
 
Theodora flyttet som nevnt til USA 1887. Men katalogen fra Aust-Agder 
kulturhistoriske senter inneholder noter som beviselig ikke ble utgitt før 1890, 
1896 og ca. 1900. Disse notene – 14 i tallet – har intet leiebiblioteksnummer. 
Forklaringen synes ganske enkel: det er en senere eier som har føyd dem inn i 
biblioteket uten å bry seg med å fortsette noen nummerering. 
Hvem denne nye eier var, vet vi ikke. Biblioteket – eller restene av det – kom til 
Aust-Agder kulturhistoriske senter i 1962. 
 
Theodora Cormontan var også en flittig komponist og de fleste av hennes 
arbeider kom ut på hennes eget forlag. En salmemelodi komponert 1877, Høyt 
fra det himmelske høye, utgitt langt senere, synges fremdeles, likedan hennes 
tonesetting av Aftendæmring. 
 
 
Komposisjoner: 
4 Sange op. 2 /Hvad jeg elsker (H C Andersen), Warmuth 1875 
Blandt Fjeldene op. 3 (p2), Warmuth 1875 
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3 religiøse Sange op. 5 /Dyb Sne (2s-p), Warmuth 1877 
3 Sange op. 4 /Aftendæmring (H C Andersen), Warmuth 1877 
4 Sange op. 6 /Holder du af mig (Bjørnson), Warmuth 1879 
4 Sange op. 1 /Det døende Barn (H C Andersen), Cormontan c 1880 
Hvad ønsker du mer op. 8.1(F W Krummacher) (2s-p), Cormontan c 1880 
Fred til Bod for bittert Savn, Fantasie-Transcription (p2), Cormontan 1883 
Herre Jesu Christ, Fantasie-Transcription op. 36 (p2), Cormontan 1885 
Honnør-Marsch for norske Turnere op. 44 (p2), Cormontan 1885 
Kjærlighed er Livets Kilde, Fantasie-Transcription op. 42 (p2), Cormontan 1885 
La Eleganza, Menuet op. 10 (p2), Cormontan 1885 
Norsk Konge-Polonaise op. 43 (p2), Cormontan 1885 
Norske Turneres National-Festmarsch op. 46 (p2), Cormontan 1885 
Til Kirke op. 8.2 (s-p), Cormontan 1885 
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Jac. Andersens Enke-trykk, desember 1863. 
 

 
 

Trondheim 
 
 

J. Andersen → J. Andersens Enke → A. Brun → Ragnhild Lange 
 
Jacob Andersen ble født i Holstein 1752. I 1790 åpnet han en bokhandel i 
Trondheim i Fjordgd. 26. Den gikk godt, han var blant annet eneleverandør av 
bøker til Videnskabsselskabet, Leseselskabet og til flere skoler. Andersen døde 
allerede i 1812 og enken Bolette fortsatte under navnet Jacob Andersens Enke 
helt til 1861. Bolette var både fremsynt og foretaksom. I 1826 startet hun også 
musikkhandel og forlag. Avertissementer i Adresseavisen lokker med musikk 
“af de nyeste Componister”. Etter en brann åpnet butikken 1846 i nye lokaler i 
Dronningensgd. 16. En slektning, Anton Jacob Heiberg (1837–1920), var 
utdannet i Hamburg og gikk inn i firmaet i 1860. Da Bolette døde året etter, 
overtok Heiberg ledelsen, i 1864 eierskapet. I 1873 ble Andreas Brun medeier – 
“Heiberg & Brun, Bog- og Papirhandel”, nå i Kongensgd. 10. 
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I 1876 delte Heiberg og Brun firmaet mellom seg: “A. Bruns Boghandel” og 
“Jacob Andersens Enke (Ant[on]. Heiberg)”. Heiberg solgte forlagsrettighetene 
til musikkforlaget til Warmuth i 1877, men fortsatte bokhandelen trolig til 1880. 
Han begynte da som musiker i Trondheim, 1881–83 i Dramatiska Teatern, 
Stockholm, fra 1883 var han musikkdirektør og organist i Ålesund.  
 
 

Forlaget 
På Jacob Andersens Enkes forlag har jeg registrert 17 utgivelser i perioden 
1860–67, hvorav 13 er komposisjoner av trønderen Martin Andreas Udbye, 
mest romanser og sangbøker. Fra Bruns forlag kjenner jeg bare 1 tittel, også den 
av Udbye.  
 
Andreas Brun averterte sin bok-, musikk- og papirhandel en rekke ganger på 
1880-tallet. Han solgte konsert- og teaterbilletter og januar 1897 sto denne 
annonsen: 

 
I et Musikhandelen tilstødende Værelse findes et godt Pianoforte, paa hvilket de 
ærede Kunder har Anledning – enten selv eller ved en ved Musikhandelen ansat 
musikkyndig Dame [kanskje Ragnhild Lange] – til at faa prøve den Musik, der 
ønskes kjøbt. 
 

Året etter åpnet han en egen pianoavdeling. I 1899 ble Ranghild Lange ansatt i 
musikkhandelen og i 1901 overtok hun ledelsen av den. Bokhandelen fortsatte 
fra 1905 som F. Bruns Boghandel og forlaget under navnet A. Bruns 
Boghandel.  
 
Ragnhild Lange (1869–1950) arbeidet i flere år som journalist i Duluth, USA 
før hun kom til Trondheim og ble tilknyttet Bruns musikkhandel. I 1914 flyttet 
hun sin forretning til egne lokaler i Ths. Angellsgd. 18. Lange utgav også noen 
få notetrykk tidlig på 1900-tallet. Alfhild Wisløff ledet firmaet 1937–57 under 
navnet “Ragnhild Langes Eftf.”. 
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Lange-trykk, 1906. 
 
 
 
 

Olaf T. Ranum 
 
8. desember 1899 ble det åpnet en forretning som skulle få vidtrekkende 
betydning for Trondheims musikkliv, Olaf T. Ranum. Firmaet startet som papir- 
og instrumenthandel med et lite trykkeri i Erling Skakkesgd. 1. De produserte 
også postkort og drev et reisebyrå, blant annet var de årene 1907–14 agent for 
Hamburg-Amerika-linjen, senere for Thos. Cooks reisebyrå. 
 
I 1901 flyttet firmaet til Nordregd. 18 og utgav det første trykk, Ranums 
gitarskole. Man begynte også å selge noter. Christian Rian var ansatt 1907–
1934, og forretningen ble en ren musikk- og instrumenthandel. Olaf T. Ranum 
senior sa i et intervju i avisen Nidaros 1924: 

 
Da jeg begyndte min forretning fantes det ingen specialforretning i musikbranchen. 
Man kombinerte forretningen enten, som jeg, med en papirforretning, eller med en 
tobaksforretning. Da jeg gik over til å specialisere mig i musikkbranchen, måtte man 
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først og fremst ta op konkurrancen mod Kristiania; det var den gang skik næsten 
overalt nordenfjels at musikvarer skulle hentes fra Kristiania. 
 

I 1916 flyttet forretningen for godt til Olaf Trygvasonsgd. 18. En egen 
radioavdeling kom i 1924, konsertbyrået i 1934. Året etter ble Magda Ribers 
musikkhandel tatt opp i firmaet, og notehandelen kom for alvor i gang. Olaf T. 
Ranum junior (1914–2004), musikkhandler, impressario og mesén, gikk inn i 
frmaet i 1937, og ledet det fra 1942 til 1973 da sønnen Torkel overtok. Firmaet 
ble avviklet i 1987.  
 
Olaf T. Ranums musikkforlag utgav mange komposisjoner av Christian Rian, 
det kom en mengde opplag av gitarskolen samt en melodibok for harmonium. 
 


