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Ingeborg von Bronsart
Det förvånaratt Ingeborgvon Bronsartär ett mer ellermindre obekant tonsättarnamn. Hennes produktion och hennes samtida berömmelsetalar för en
plats i musikhistorien.Men hon var kvinna och hon passardessutominte in i
musikhistorieskrivningensnationellaramar.
Ingeborgvon Bronsart(elleregentligenBronsartvon Schellendorf)föddesi
S:t Petersburg1840 som IngeborgLena Starck.Hennes föräldrarvar svenska:
Otto Starckoch hans hustru Elisabeth(f. Åkerman).Fadern var hovsadelmakare, verksami staden vid Neva, en verkligtkosmopolitiskmiljö. Den unga
Ingeborgundervisadesi piano av Nicolasvon Martino och AdolfHenselt, i
kompositionav Constantin Decker.Redan av dessauppgifterkan man se att
hennes bana var utstakad och att hon skoladesi musikenmed föräldrarnas
stöd. Hennes debut som pianist skeddeenligt uppgift vid 11 års ålder.Hon
fortsattesina pianostudiergenomatt som 18-åring åka till Weimarför att ta
lektionerför Franz Liszt.
I Weimarlärde hon känna Hans Bronsartvon Schellendorf,pianist och dirigent, sprungen ur en ocersfamilj. Paret gifte sig1861.Ingeborgvon Bronsart, som hon hädanefter kalladesig, fortsattesin musikkarriär,i förstahand
som konserterandepianist i era europeiskaländer.När maken blevintendent
för den kungligahovteaterni Hannover 1867,tvingadekonvenansenhenne att
upphöra med framträdandena.Hon koncentreradesigiställetpå komponerandet, men höll ocksåmusikaliskasalonger,ofta med prominenta medverkande.
Paret ck en son och en dotter. Familjenyttade 1887 till Weimarsedan
Hans Bronsartblivitintendent vid hovteaterndär. 1895 bosatte sigparet i
München, men hade ocksåen bostad i byn Pertisaui Tyrolen.Hon avledi
München 1913.
Redan hennes karriär som pianist är värd en egen historieskrivning,synnerligenuppskattad i viktigamusikmetropolersom S:t Petersburgoch Paris.
Men än märkligareär tonsättaren Ingeborgvon Bronsartsom på musikdramatikensområde nådde längreän någon annan kvinna tidigare hade gjort
på tysk mark. Hon börjadetidigt att komponera,i förstahand för sitt eget
instrument. 1863 uruppfördesen pianokonserti Hannover med tonsättaren
som solistoch med JosephJoachimsom dirigent. Verkethar dessvärreförkommit. Från mitten av 1860-talet börjadehon att skrivasånger,för att därefter
komponeramusikdramatiskaverk.Hennes förstasceniskaverkvar Die Göttin
vonSaisoderLinasund Lianesom ck sitt enda uppförande1867 vid hovet i
Berlin.1873 framfördeshennes sångspelJeryund Bätelymed stor framgång
i Weimar.Hennes störstakompositionsprojekt,operan Hiarne, uruppfördes
i Berlin1890. Hennes sistamusikdramatiskaverkblevenaktaren Die Sühne
som speladesförstagången i Dessau1909.
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Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigaretryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.Justeringarav bågar,förtecken,
accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har företagits
utan kommentar.
Förlaganär hämtad från samlingenSångprogrammet,sidan 14, publiceradav
Abr.Lundquistsförlag,Stockolm,Abr.L. 2676.
På omslagetstår: ”Sångprogrammet/ ValdaSånger/ med / piano / af / de
förnämsteTonsättare/ Stockholm/ Abr.Lundquist”.
Tryckår:1891.

Ingeborg von Bronsart
It is surprisingthat Ingeborgvon Bronsartis more or lessunknown as a composer.Her creativeoutput and the renown she receivedduring her lifetime
speakfor a placewithin musichistory.However,she wasa woman, and she
does not t into Sweden’snational frameworkof musichistory.
Ingeborgvon Bronsart(actuallyBronsartvon Schellendorf)wasborn in
St Petersburgin 1840 as IngeborgLena Starck.Her parents, Otto Starckand
his wifeElisabeth(néeÅkerman)wereSwedish.Her father wasa royalsaddle
maker who workedin the city along the Neva River,verymuch a cosmopolitan environment.YoungIngeborgtook piano lessonswith Nicolasvon
Martino and AdolfHenselt and compositionfrom Constantin Decker.Even
from these factsone can seethat her path wasmapped out and that she was
educatedin musicwith the support of her parents. Accordingto sourcesshe
debuted as a pianist at age11. When she was18, she travelledto Weimerto
continue her studies,taking piano lessonsfrom Franz Liszt.
In Weimarshe met the pianist and conductorHans Bronsartvon Schellendorf,who wasborn into an ocer’s family.e couplemarried in 1861.
Ingeborgvon Bronsart,as she now calledherself,continued her musical
career,primarilyas a pianist concertisingin severalEuropean countries.In
1867,when her husband becamethe managerof the royalcourt theatre in
Hannover,she wasforcedby conventionto ceaseperforming.She concentrated instead on composing,and also held musicsalonsthat often included
prominent contributors.
e couplehad a son and a daughter,and the familymovedto Weimarin
1887 whereHans Bronsartbecamethe managerof the royaltheatre. In 1895
the coupleresidedin Munich and also had a housein the villageof Pertisau
in Tirol. Ingeborgvon Bronsartdied in Munich in 1913.
Her careeras a pianist is worthy of its own placein musichistory,sinceshe
washighly regardedin important musicmetropolisessuch as St Petersburg
and Paris.However,the composerIngeborgvon Bronsartwasevenmore
remarkableas she achievedmore within the eld of musicaldrama than any
other woman had done on German soil.Shestarted composingearlyin her
life,mainly for her own instrument. In 1863 her piano concertowasperformed in Hannover with the composeras soloistand JosephJoachimas conductor. Unfortunatelythe work has been lost. From the middle of the 1860s,
she began to write songsand thereafterto composedramatic musicworks.
Her rst stageworkwasDie Göttin von SaisoderLinasund Liane, which was
performedonly once in 1867 at the court in Berlin.In 1873,her comicopera
Jeryund Bätelywasperformedin Weimarwith great success.Her largest
compositionalproject,the opera Hiarne, waspresentedin Berlinin 1890. e
one-actworkDie Sühnewasher last musicaldrama, which wasplayedfor the
rst time in Dessauin 1909.
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About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitions are
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