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LUDVIG NORMANS BREV TILL 

LUDVIG JOSEPHSON 

KOMPLETTERADE MED UTDRAG UR DEN SENARES SJALV

BIOGRAFI SAMT ANDRA KALLOR 

Av HERMAN GLIMSTEDT (Stockholm) 

I. 

de manga brev till Ludvig Josephson, som aro depo
nerade i Kungl. biblioteket, _befinna sig 16; vilkas avsan

dare ar Ludvig Norman. Det forsta av dessa har skickats varen 
1848 och · det .sista i mars 1_884 - dessa dokumeiit omspanna sa
lunda tiden f:ran Nor�ans ·nyss begynta studievistelse i Leipzig 
anda till aret fore hans dod. Den som vill foreta sig att ·ge ut . 
elier refere_ra samt nagot kommentera dessa brev, inser snart 
nodvandigheten att ratt noggrant genomga det i samma bibliotek, 
likaledes i handskrift deponerade verk av Ludvig Josephson, a 
vars forsta del · 1asas foljande titlar: >> Memoirer af Ludvig 
Josephson. Ideal och Verklighet. Hvad jag upplefvat fran-barn
domen och Min Fyratiodriga Teaterverksamhet jemte anteck
ningar om mina resor i Sverige och frammande lander» .1 Redan 
den om.standigheten att ett flertal brev inforts i sjalvbiografin, 
motiverar begagnandet av denna. Norm.ans i allmanhet tydliga 
stil kan nagon gang bli svarlast, varvid J osephsons tydning -
med ett eller annat undantag som undertecknad utgivare kon
staterat - bor i hans egenskap av mottagare kunna anses vara 
den ratta. Aven om dessa brev i sjalvbiografien ej forsetts med 
noter · eller kommentarer, kan vidare det sammanhang vari de 

1 Denna sjalvbiografi, som i det foliande betitlas Ideal och Verklighet, fore
tinnes i Kungl. bibl- aven i koncept, vars sista del gar nagot langre fram i 
tiden an motsvarande del av det rensluivna, har och var omredigerade verket. 
Till delta har ett register utarbefats av S. H -d (Sune Hildebrand). 
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enligt kronologisk ordning aterges ibland vara sakligt upplysande. 
Ocksa finner man, att litet varstans i memoarerna aro instrodda 
rippgifter, som ge mer eller mindre kanda bidrag till Normans 
biografi. 

Emellertid hann Josephson ej infria det i titeln givna loftet 
att ge en skildring av hela sin >> Fyratioariga. Teaterverksamheb; 
fore sitt 1899 timade franfiille hade ban, sa brett och detaljrikt 
som verket anlagts, i och med den 15 :de och sista delen blott 
natt fram till 1875-76. Da sasom namnts Normanbrev aven 
av senare data existera, blir det nodvandigt att i och for en del 
onskvard belysning utnyttja aterstaende i Kungl. bibl. befintligt 
handskriftmaterial av samma proveni.ens. Detta utgores dels av 
den namnda brevsamlingen i ovrigt, dels av en kartong med pa
skriften » L. Josephson. Biographica)), i vilken senare kollektion 
f:imias ·sjalvhiografiska uppgifter aven fran aren efter 1875-76.1 

Flertalet Normanbrev voro avsedda ·rnr _publicering, eftersom 
sjalvbiografin var det. I nagra korta ))Sjalvbiografiska antecknin
gan2 fran 1890-talet skriver Josephson: »Besok af bokforlaggare 
Widstra11d, som eftersande en kartong af mina memoiren3 samt 
» Besok af . Hasse Tullberg om utgifvandet af mina memoiren.
Aven omtalas, att Knut Michaelson - davarande brukspatronen,
s:edermera chefen for Dramatiska teatern - till genomlasning
lanat na'gra delar av samma verk. I detta sammanhang torde
·aven- ·rn1jande vara av intresse: i · ett » Tillagg)) till ))·sjalvbiogra-:

fiska notiser»,4 vilka · daterats januari i897, skriver Josephson,
�> att jag fortfarande flitigt arbetar: pa mitt stora memoirverk
'Ideal och verklighet', byarpa jag redan hunnit med· afslutningen
af min verksamliet i Kristiania. som i manuskript skall ligga
fardigt vid Teaterutstallningens 6ppnande. 5 Fortsattningen,

1 Flertalet omslag till de olika gmpperna av dessa Biographica ai-o forsedda 
med nummer. 

2 l!lgaende i Biographica. 
3 Namnde bokforlaggare i firman Wahlstrom & Widstrand, forklarade sig i 

ett brev av 23 mars 1896 (i K. B:s samling) tvungen ai.t avsta fran forlaggandet 
av arbetet, som betecknades sasom ,Jallt for stort och -vidlyftigt anlagdt>. 

· 
4 Nr 2 i Biographica. 
5 Vid Allmiinna konst- och industriutstallningen i Stockholm 1897 var aven 

anordnad en Teater- och musikutstallning. ,,Direktor Ludvjg .Josephson, out
trottlig i sina stravanden for den svenska . dramatiska konstens ,,ackelse och 
helgd, gav forsta uppslaget d�rtill - skriver Harald ;\folander (sid. 252) i en 
over allmanna utstallningen utgiven Officiell berattelse. Sid. 256 o.ri:rnamnes 
bland utstallda forem&l endast >Jett antal handskrifna mise-en-scener af Joseph.:. 
son>. 

Bland 
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innehallande hela Nya Teaterns tio a.rs verksamhet, och hvad 
jag sedan vid kungl. operan med mera for teatern_ utrattat, skall 
jag snart borja behandla». Sasom ovan namnts, kom Ideal och, 
Verklighet ej att erhalla den i utsikt stallda fortsattningen. 

Innan ordet overlanmas till Ludvig Norman, skaU med hans 
gamle vans ord forutskickas nagot om de bada stockholmsbar
nens tidigaste bekantskap. I » Anteckningar efter brev fran mig 
sjelf»1 skriver Ludvig Josephson:

)>1844. -September (till Jakob) 2 
- � - Vi h_a haft en teater 

pa Djurgarden, dar vi ha spelat hela sommaren. Ludvig Nor
man var teaterdirektor och tillika aktor. Jag har spelat Esmeral
das roll3 och dansat efter samma melodi som fru Wilson4 och 
sjungit efter Ludv. Normans komposition och herr Bergstroms 
ord och fick mig tillkastad en blaklintkrans, �om af Phoen'us 
sattes pa mitt hufvud. Phoebus var_ unge Glosemeyer.[j .Jag 
har spelat flere andra roller. - - -)> 

Sjalv har Josephson efter ordet Djurgarden tillfogat en not, 
varav foljande ma citeras: » En samling jemnariga gossar hade 
i ·Sturms egendom bredvid Franska vardshuset, medan Norman 
var inackorderad i samma gard hos bankokommi�sarien Berg
strom, en af hans beskyddare, upprattat en feater i en stor ved
bod (.eller .sjobod) der vi sarskildt hade lagt an pa en fin rida af 
hlatt olifantpapper med svenska riksvapnet, begge delarna ut
forda av min broder Wilhelm och den unge gravoren Anton 
Salm.son; och under scenisk ledning af Bergstroms soner Alrik 
och · Uno Skoglar, hvilka vexelvis fungerade som direktorer och 
regissorer - - -. )> 6 

1 Nr 4 i Biographica. 
2 Brodern, tonsattaren .Jakob Axel J. (1818-1880), som da for studier uppe

holl sig i Leipzig. 
3 I »Ringaren i Notre-Dame», dar samtidigt, enligt Ideal och Verklighet, 

Norman innehade Claude Frollos roll. 
4 Georgina Wilson, f. \Viderberg, hade spelat Esmeralda, da namnda pjas i 

borjan av 184-4- for forsta gangen gavs pa Nya Teatern. 
6 Enligt vad grosshandlaren A. V. Glosemeyer benaget meddelat, bor den 

har namnde G. vara identisk med hans iarbroder, Theodor G. (1832-86, 
stadsarkitekt i Norrk:oping), som var sangare och teaterintresserad och vilkens 
foraldrar vid angivna tid under somrarna bodde pa Djurgarden. 

r. Har ma erinras om, att Normans far, bokhandlaren Johan N. (1794-
1840), »eiterlamnade vid silt tidiga franffille - - - enka och flere barn i 
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Tva ar framat i ti den forflyttar oss Josephson, da han i sitt 
memoarverk.1 skriver: »Se har en del af en kritik af den 14-arige
Ludvig Norman ofver ett arbete af den 14-arige Ludvig Joseph
son. Handlingen rorde sig om Gustaf vVasas afventyr i Dalarne 
och hans utnanmande till Sveriges konung». 

Att sluta av aldersuppgifterna, harror sig »kritikeil)) fran YJVar
sasongew> 1846, da Norman, fodd i augusti 1831, och Josephson, 
fodd i januari foljande ar, kunde kalla sig jamnariga. Dar fram
hallas, 111.ed hanvisning till Fryxells historia, »flere osannolik
heteP, en: >)reminiscens fran Musketorerna» patalas, ))Gustafs 
l\fonolog )> sages vara )>vacker, ehuru metern ar felaktig och tan
karne ej utredda», etc. Detta den strange kritikerns domslut 
aterfinnes pa en papperslapp,. som bifogats de i Kungl. bibl. be
fintliga breven och pa vars baksida Josephson gjod ·en med me
moarerna overensstammande anteckning om sin och Normans 
:cUder. Den sistnamndes bokstaver aro barnsligt stora, skiljande 
sig fran den sammantrangdliet som utmar�er stilen redan i 
hans forsta brev till Josephson. 

l\fycket utforligt skildrar Josephson i forsta delen av Ideal och 
Verklighet sin barn- och ungdomsvanskap med ·Ludvig Nor
man. Ehuru ej av musikhistoriskt overvaldigande bety-delse, ma_ 
citeras en nojsam. passus, utvisande hurusom :Meyer beers )> Robert 
af Normandie», som haft sin stockholmska premiar 1839, var den 
indirekta anledningen till Normans och Josephsons bekantskap. 
J. berattar: »Da jag gjorde hans forsta bekantskap, satt han be
drofvad pa destillator Lundbergs vattenkarra pa garden; han grat
ofver att ej fa bevista en forestallning af den nya opera, 'Robert af
Nonnandiet', som lat sa mycket tala om sig. Jag deltog i hans
sorg, och vi blefvo fatt vanneP.2 _1 konceptet till memoarerna har
- ------

sma omstandigheter -- - ->> (.J. A .. Josephson i Teater och Musik, 1876, 
n:r 8. _ - I det -vasentliga likalydande ar den bicigrafi, J. publicerade i Bio
grafiskt lexikon. Ny foljd, Sthlm, 1875-77.) -- "Normans >)beskyddare», 
bankQbokhallaren Axel Bergstrom (1786-1853), var en av stiitarna av Har-

- moniska sallskapet och intresserad aktiv medlem av ::-ifazerska kvartettsall
skapet. Sonerna Uno och Skoglar, av vilka den senare ar identisk med
den for sin originalitet kande k. sekretetaren och amanuensen vid Kungl.
bibl., voro redan vid ifragavarande tid »unge man i verken». - Ludvig
Jusephsons bror WHhelm (1827-1907) kom _ej sasom man av en del Nor
manska brevutt�landen skall kunna tro, att bli sangare till professionen, utan 
agnade sig at en grosshandelsfirma. · 1 a. a. I: A, sid. 76-

2 a. a. I: A, sid. 15. 
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J. tillagt: » Sa har han da fatt sitt lystmate sedan! - Och jag med.
Nar vi slutligen inofvade denna opera tillsammans, tankte jag
Jifligt pa den lilla episoden pa garden vid Skomakaregatan. » 

1 

Sasom framgar aven av de forut gjorda citaten. forenades de 
bada pojkarna av ett teaterinfresse - eller lat oss saga teaterfluga 
- som ocksa tog sig litterara uttryck. Bekantskapen hade gjorts, da
ankefru ,Beata J osephso;ns och bokhandlare Normans familjer
kommit att bo i samma hus vid Skom.akaregatan (i staden inom
broarna) .2 >>Alla hade vi - i ungdomen atminstone - borjat trak
tera nagot instrument -'-'-- - -», skriver J osephson3 om sig och
sina syskon, vilkas hem vid musikstunder blev samlingsplats for
atskilliga franistaende personer ur musikvarJden. Ludvig Nor1nan
kom sorn. sagt att ho i sanuna hus, dar » manga av gasterna - -
- lockades av det underbara pianosp·el, som denne gosse lat hora.
Min broder vVilhelm, narmast fore m.ig i alder, var den af oss
som forst uppm.arksammade honom vid hans spel».4 Och: »Hade
man hort honom fantisera vid pianot, sa var man Hitt fiingslad.
af hans person .och originella satt att vara. - Ludvig Norman
var som gosse bade skamtsam och allvarlig och hade tilltag i la
ter och atl)order, som vackte icke liten uppmarksamhet for dess
komiska sidor. »

5 ·pa ett annat stalle,6 talar Josephson om den
>>hum:or, som. hos Norm.an fick ett naturligt och sant med:fodt
uttryck: Ett alskligt drag, som han alltid bibeholl! » 

Josephson erinrar om att hans syster \Vilhelmina, »redan i 
mycket unga. ar en skicklig och beromd pianist»," gav Norman 
den forsta mer ordnade undervisningen i pianospel och att det 
var hon som forde honom till A. F. Lindblad i och for studier 
i harmonila:ra. 8 

» Hans framsteg i m.usik for min sysfer voro sa 
1 Konceptet till Ideal och Verklighet I, sid. 20. 
2 Enligt Stockholms adresskalender 1840 hodde bokhandlaren Norman Sko

maka�egatan 30 samt hade sin boklada Storkyrkobrinken 7. - ·Namnda hus 
vid Skomakaregatan ar numera i Storkyrkoforsamlingens ago. 

3 Ideal och Verklighet I: i\, sid. 23 .. 
4 a. a. I: A, sid. 14. 
5 a. a. I: A, sid. 15. 
6 a. a. I: A, sid. 52.
7 a. a. I: A, sid. 8 - Wilhelmina (Mina) J. (1816-1906) blev senare gi:ft

med pedagogen, fil .. d:r .Martin Schuck. Normans op. 8, Capriccio fur Piano'"" 

iorte iiber Z\vei schwedische Volkslieder, tillagnades henne; (Bagges Forteckntng 
over Ludvig Normans tonverk, sid. 5-J 

8 Jk .J. A .• Josephson, Teater och musik, 1876, n:r 8 samt biografi i HYar 
8 Dag 1910, n:r 44, forf. av B[erna] S[chu.ckt f:s s:ysterdotter-
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stora att han vid 11 ar hunnit utfora en stor del av Sebastian 
Bachs fugor och preludier, och han gjorde det '.som en hel karl' 
enligt min _systers omdome».1 

De bada pojkarna spelade inte blott ivrigt teater, utan skrevo 
ocksa, under 1843-47, sina egna teater- och musiktidningar,. 
vilkas upplasande. om lordagskvallarna vackte mycken munter
het i den Josephsonska familjen.2 Elev Norman i motsats till 
Josephson ej alls skadespelare, gjorde han daremot redan nu 
sina larospan · som kritiker. Sarskilt i de senare »argangarna» 
agnades allt storre uppmarksamhet at konserter. )> Det var 
ocksa att forvanta, sedan Normans musikaliska omdome ytter
ligare hunnit utbildas. Hans recensioner ofver herrar d'Auberts, 
Kiesewetters m. fl :s konserter - - - aro sa till form som inne
hall fullt vardiga att stallas vid · sidan af mangen sadan i vara 
dagar. Likasa ofver Auberts3 opera Sirenen, der Normans fin.a 
ora tjusas af en af hans alsklingsopera-kompositorer».4 Rojer 
sig ej den hlivande musikaliske fackmannen i detta omdome om 
Mille Bergnehr (som gift: Gerlach) i »Donaufrun»: » I forsta akten 
sjong hon ej rent, men det ar ej underligt, ty hon stannar i hafvet 
vid fonden och kan ej riktigt hora orkestern; ocksa ligger det 
nagot hogt, gaende upp till hog a C » . 5 

» Men hvem hat» , skriver J.,6 >>ofver dessa tidningsnummer
skrattat mera an vi sjelfya, da vi, Norman och jag - tack vare
de tidningsnummer, som jag lyckats uppbevara, - ungefiir hvart
tionde ar hestamt nagon dag for att rakas och upplifva vara
barndomsminnen och genomga dessa harliga tecensioner, teater
anmalningar och karaktaristiker ofver pjeser och konstnarer,
som .vi forfattat, som pojkar fran vart elfte-tolfte till vart sexton
.de ar.T Under denna femarsperiod hade Norman hunnit bli

1 a. a. I: A, sid. 16.
' 

2 a. a. I: A, sid. 51.
3 Felskrivning for Azzbers opera etc. 
4 �- a. I: A, sid. 75. - Edouard d' Aubert (1813-73), sasoin namnet senare

skrevs�'. bade 1841 koinmit till Stockholm, dar han genast vann anstallning 
som violinist i hovkapeUet fof att senare avancera till konsert�astare. -
Georg Kiesewetter, tysk violinist, som 1846 och 1847 konserterade i Stockholm. 

6 a. a. I: A, sid. 63. 
' a. a. I: A, sid. 52. 
7 C. F. Lundqvist herattar i Minnen och anteckningar I, sid. 236: >Dessa

uppsatser, som jag och Harald. Wieselgren vid en fest hos Josephson, da han 
fyllde 60 ar, fingo lasa, vittnade om ett lifligt intresse for allt hvad till en 
teater horde och roade os� ofant1igt�. 
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en framstaende pianist med utpraglad kompositionstalang, ja·g 
hunnit sluta skolan, sattas forst i sockerbagarlara1 och sedan 
horja en allvarligare bana i Bonniers2 bokhandel a Norrbro.J> 

Till fullstandigande av vad Josephson haft att fortalja om 
Normans tidigt bemarkta musikaliska begavning ma anforas ut
drag aven ur nagra andra kallor. I Dagens Nyheter lastes den 
31 mars 1885 en artikel, Fran Stockholm.s synkrets,3 av en ano
nym f6rfattare, som. likaledes sager sig ha kant Norm.an fran 
gossetiden anda till hans sista levnadsar; trots att Josephson skri
vit aven i Dag Nyh., kan han ej i detta fall vara forfattaren, redan 
av det ska.let, att han enligt mem.oarerna ej var skolkam.rat med 
Norman. Den livliga skildringen· inledes salunda: 

>>- Se har, gossar, ska' ni fa gora bekantskap _ med lille lw
pellmastaren, sade magister Palmgren en dag i senare halften af 
1830-talet och ledde in en liten vacker pys med lifliga ?gon och 
sprittande rorlighet, en liten brakmakare, som icke lang stund 
kunde halla sig_ stilla, som ej kande sig blyg bland sa manga for 
honom frammande pojkar, de flesta aldre an han sjelf, och som, 
nar han kunde form.as att satta sig, bara satt och smagnolade. 

Det -var min forsta bekantskap med Ludvig Nor man, som, da 
ett barn pa fem eller sex ar, infordes i en enskild skola, som holls 
af 'magister' J.M. Palmgren - - -. Skolan lag vid en af det 
inre Stockholms oansenligaste gator, Tyska Prestgatan - - -, 
m.en hon-stod i ett godt anseende - - -. 

Ludvig Normans far var bokhandlare och forste man i en da 
for tiden mycket kand firma, Norman & Engstrom, som hade 
sin bod i Storkyrkobrinken. I foraldrahuset, der Ludvig var den 
femte i ordning'en af sex syskon - - -, hade han tillfalle att 
hora mycket musik. - - - Jag, som i min barndom ofta · kom 
i den Normanska familjen, som bodde an vid Skomakaregatan. 
an i Stadsgarden, an vid Stora Badstugatan pa Soder, erinrar mig 

1 hos Wilhelm Davidson. 
2 Adolf B. 
3 Artikeln ingar i en samling klipp, omfattande vad som i svensk- press 

sk.revs om Norman tiden narmast efter hans dod, i mars och april 1885. Den 
huvudsakligen av n.ekrologer bestaende samlingen, varav undertecknad fatt ta 
del, ages av tonsattarens systerdotter, frn Elin Abramson, i. Fris, som aven 
l1ait vanligheten att lamna nagra muntliga meddelanden rorande Norman. 
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mycket val, hum den lille Ludvig standigt ville sysselsatta sig med 
musik samt i synnerhet hvilket uppseende som vacktes af hans 
improvisationer pa piano. - - -

Den musikaliska begafningen · var hos honom lika anmark
ningsvard som hans stora liflighet. Den forra utvecklades och 
gjorde honom till en stor konstnar, men lifligheten marktes just 
icke i hans mannaar.» 

Den begavning for improvisation, varom. bade Josephson och 
den nyss citerade forf. talat, omvittnas ocksa av ingen mindre an 
Geijer, som i ett den 26 februari 1841 daterat brev skriver om 
»en liten nioarig gosses fantasier», som han abort vid en musik
s tund hos A. F. Lindblad i Stockholm. » Han heter Norman. -
fattig och faderlos - har spelt for M:sell Josephson nagra vickor
och kanner knapt noterna, men har en sadan musikalisk instinkt,
att han ej kan lagga sina sma hander pa forfepianot) utan att rena,
vackra, val accorderade melodier uppsta. Han ser dervid ganska
f:dmodig ut, sasom vore det hans sprak. Lindblad undervisar
honom for intet. Barnet ser ganska interessant ut.»1 

Sedan den citerade forf. i D. N. pa.mint om faderns dod och 
den m.usikundervisning Norman tack vare gynnare erholl, fort
satter han: »Vid elfva ar gaf Ludvig Norman ut sina forsta ton
skapelser. Pa det lilla musikhaftet stod tonsattarens alder utsatt, 
och det gaf barndomsvannerna anledning att annu under manga 
ar derefter skamta om 'Ludvig Norman vid elfva a.rs alder'.2 Ti
digt gaf han ocksa konserter och var, vill jag minnas, icke mer an 
tretton dr, da han, atfoljd av sin mor, gaf sig ut pa en liten konst
resa och upptradde pa en konsert i Upsala, der hans piano
spel vackte mycket uppseende och skaffade honom stort bifall. » 

Betraffande hans tydligtvis forsta upptradande i Stockholm 
kan hanvisas till en affisch, som inom glas och ram ar 

. aft beskada i Musikaliska akademiens bibliotek. Har lases: 
»Med Hogvederborligt Tillstand och benaget bitrade af at
skilliga Kongl. Theaterns SuJetter och Hrr Ledamoter af Kongl.
Hof-kapellet samt under Hr Concertmastaren Randels3 anfo-

1 Se: Erik Gustaf Geijers brev till hans hlistrn 1808-1846. :\led inledning 
oeb upplysningar utgivna av John Landquist, Sthlm 1923, sid. 390. 

2 Det asyitade debuthaftet, »Fyra sanger vid Pianoforte, komponerade vid 
11 a.rs alder», utkom 1843 hos Abr. Hirsch. Se Bagges Fort., sid. 26. 

3 Andreas R. (1806-64) omtalas bland d.et Josephsonska hemmets m.usik
gaster. 
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rande, gifves till forman for den Fjortonarige Ludvig Norman 
i dag Tisdag den 31 Mars 1846, uti Herr_ De la Croix's salong 
vid Brunkeberg, En Soiree - - -». Programmets 2:a num-, 
mer, »Concert for Pianoforte, med ackompagnement af fullstam
mig Orchester, af Mozart», exekverades av Norman som vidare 
solo spelade Capriccio av Mendelssohn och medverkade i 1 :a 
satsen av Mozarts pianokvartett i g-rnoll. · Ocksa utforde han det 

· 8 :e och sista numret: » Improvisation ofver af Publiken uppgifna
Themata.» - Sasom komponist foretraddes Norman med san
gen )> Farviil till sommaren», som jamte nagra Lindbladssanger
foredrogos av D :Ile Fundin.1 

I Aftonbladet, dar en med affischen likalydande annons varit
inford, lases den 6 april 1846 en utforlig recension av - u -
(C. W. Bauck), som t. ex. betraffande utforandet av Mozartkon
serten (i C-dur) skrev: » Var unge konsertist adagalade har en

. ,p 

vacker uppfattningsformaga, fardigt foredrag, fast och val mar-
kerad rytm, men naturligtvis tillat honom sa val hans estetiska
som fysiska utveckling annu endast att gifva en efterbildning i
miniatyr af det verkliga uttrycket i pjesen -'- - -.- Imedlertid
star var musikaliska allmanhet i forbindelse till Norman, som
varit den forste au introducera dessa verk [pfanokonserter av 
Mozart] pa konsertp_rogrammerna. )> Vidare: >> Uti improvisa
tionen ofver 2 :ne svenska nationalarier, uppgifne vid tillfii.Het, 
begagnade var virtuos - deremot sin frihet med mycket lif och eld, 
men tillika med en sans och berakning, som visade, au han icke 
blott eger lyckliga anlag, utan ock borjat utveckla en reflexions:.. 

iormaga vid deras anvandande, h:vilken i en framtid bor blifva 
honom af stor nyUa>> . Salongen sades vara » ofverfylld af aho
rare, hvilka derigenom lemnade ett vackert bevis pa sitt deltagan
de for den unga, forhoppning�fulla talangen, lwars utmarkta na
turgafvor vi uppriktigt onska all den, vard, som de fortjena - -. » 

>>Pojklekarne»·, sasom Josephson med anspelning pa en av dem
bada skriven » komedi med sang» kallat deras privatsceniska och. 
privatpublicistiska verksamhet, upphorde, da Norman den oroliga 

1 Namnda Normanssang ingar i »Sanger vid Pianoforte. Andra, haftet», 
som hos Bagge, sid. 26, upptages narmast efter det Yid 11 a.rs alder kompo
nerade sanghaftet. 

139 

varen 1848 lamnade Stockholm for- au vid Leipzig-konservatoriet 
fortsatta sin utbildning.1 

Roan de bera.Uar den ovan citerade forf. i Dag. Nyh. om ett 
sammantra�fande n1.ed den 16-arige Norman fore dennes avresa:, 
» En afton i mars 1848 motte jag honom pa Stadssmedjegatan
Gevarssk.ott smattrade. Man skot bredvid, i Storkyrkobrinken.
Det var upplopp i staden, saledes ganska oroligt, till och med 
hemskt, men Ludvig Norman koin lika glad och smagnolande.
Jag talade om aftonens tilldragelser, om atf man ick.e horde vaga
sig fram till brink.en. Ludvig Norman bekymrade sig icke det
ringaste om tumultet. For hvarje gevarsskott gnolade han annu
muntrare. H vad angick det honom aft man stallt · till upplopp
och att soldaterna gafvo eld pa folket ! Han talade om att han
skulle resa tidigt foljande morgon och fara till Moscheles i Leip
zig.2 Aldrig hade jag da hort talas om nagon Moscheles, och
det fann Ludvig Norman oerhordt och hanade mig for min okun
nighet, men jag tyckte att han var bra lattsinnig soin kunde tanka
pa annat an gevarsskotten.»

For att aterkomma · till Ludyig Josephson skriver han ater
blickande: »Det ar lyckligt att till trogen iekkamrat ha haft en 
sa ovanligt begafvad och konstnarligt anlagd gosse som Ludvig 
Norman; och sakert ar att en sadan konstnarsnatur som hans 
redan i ungdomen med konstens spada fron · befruktat vannens 
sinne. Det ar jag tacksam for» .3 

Pojk- och ynglingavanskapen skimrar annu igenom de 
ungdomligt expansiva brev, som Norman sande Josephson under 
den utlandska studietiden; man observere t. ex. det versifierade 
postscriptm:u varmed brevet nr 2 avslutas. 

Artalen for de tva forsta breven aro ej utskrivna, men befinnas 
skola vara 1848. Tva dagar tidigare iin Aurore Ornberg till
skrevs/Jhar · Norman fattat pennan for att delge vannen sina 
forsta utlandsintryck. · En del av vad han: berattar gar helt 
naturligt igen i brevet till nyssnamnda adressat> som dock ej fick 

1 Sasom · ett vittnesbord om namnda_ laroanstalts datida kontakt med vart 
land kan namnas dess annonsering i stockhob:nsk press. Se AftonbI. 17 april 
1847. 

· 
2

. Normans blivande Ia.rare i pianospel ·vid konservatoriet dar. 
s a. a. I: A, sid. 79 .. 
4 :Se SY. tidskr. for musikf.; 1920, sid. 83. 
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hora nagot om de aven. i Tyskland detta ar mark.hara politiska 
oroligheterna. 

Breven ha vid utgivandet numrerats. 

1. 

Hr Ludwig Josephson. 

A.dress. Hr Bonniers Boklwndel.

Stockholm. 

Leipzig d. 19 .Mai. [1848] 
Kare Ludwig! 

Genom nagra medlidsamma resandes tjenstvillighet kommer· jag i 
lillfalle att sanda dig nagra rader, sasom ett bev-is att jag gerna haller 
mina loften, ehuru det kanhanda drager langt om. Det sednare 
sager jag derfore att hela denna tid alltsedan min �fresa, for-efallit 
mig oftast sekelslang, och bade inte nyhetens behag underlattat min 
saknad, sa vete himmelens Gud hur det hade gatt. Ack, om du 
hastigt komme nerkilandes till mig anda, sa hade jag dock en upp
rigtig van har, ty, annu ej sa bekant med spraket som jag onskade, 
kan jag ej fortro mig med nagon och icke heller inge mig i nagra 
sallskaper, utan att forst fraga om deras halt och derefter valja dem. 
Mina forestallningar om utlandet hafva ej .slagit felt; menniskorne aro 
yanliga och goda, ·och man for i allmanhet ett ganska trefligt lif. 
Resan har gatt utan minsta afventyr och sallskap har jag haft nastan 
hela vagen. Jag var nagot angslig i Travemiinde nar folket borjade 
lala plattyska; se sa, i Guds namn, tankte jag, blir det sa har hela 
vagen, sa far jag val lof att sitta stum och ingenting forsta. Men 
det upphorde nar vi kommo till Lubeck. Sadan vacker pas.sage mel
lan Trawemiinde och Lubeck kan du icke forestalla dig; den ljufvaste 
sommar var oss ofverallt till motes; skuggrika alleer, doftande falt, 
och ofverallt pa sidorne dessa tacka villor och landsstallen, som 
:::odern i allmanh-et har sadant 6verfl6d pa. I Lubeck voro vi blott 
ett par timmar. Det ar en un'Udrig stad, med gamla trakiga bus, och 
iyst som doden. Kyrktornen luta nastan alla pa .sned, hvilket ser belt 

�1nkeligt ut. Har kopte samtlige resande tyska coq�arder, for att 
blifva battre bemotta. Med en bequam diligence fardades vi· till Ham
burg; ty varr kunde jag ej se dess lage, ty vi ankommo kl. 11 pa _afto
nen - Hamburg - det hade da kommit sa langt att jag verkeligen 
hefann mig i Hamburg, denna kopmannernas stad. Har var jag 
3 :ne dagar, -ty jag . skulle val ocksa nagonting se. Om Du kunde gora 
dig begrepp om dessa skyhoga · palatser, dessa breda trottoirer och 
snygga gatorne, dessa utomordentligt skona promenader, Qetta ))Jung
£ er-nstieg» hvilkens make jag icke tror finnes till. Du skulle vara 
med och se detta hvimmel middagen kl 1 pa. Borsen, detta sorlande 
�f minst 15 000 menniskor. Du skulle finna utropararena pa gator
ne, afven det, egendomligt, du .skulle se dessa elegante bazarer med 
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dito butiker, dessa prydliga hoteller Hitt bredvid hvarandra, och du 
skulle utropa! Hamburg ar dock en herrlig stad. En afton var jag 
afven pa Stadt Theater och sag ))Den Stumma uon Portici», med den 
1er6mda tenoristen Titchaschek, 1 som Masaniello. Enligt min tanka 
bar var svenska theater gifvit den battre; flere scener voro har ute
slutna och flera betydligt forandrade. Vidare skall du som jag hop
pas, och om Gud vill, en gang fa hora mundtligen. Du skulle till och 
med 6nska att fa fara med jernbanan en gang; jag ar nu redan matt 
derpa, och jag kan ej saga att jag nagonsin funnit mig road deraf. 
I Berlin var jag blott en dag, och hann verkelig-en ej se mycket deraf. 
Folket gingo bevapnade, och hvarje publik byggnad omringad af ett 
L�lrikt borgaregarde. Konungen var for tillfallet i Potsdam. Har 
horde jag a Opernhaus Webers Oberon, dervid jag fick tillfiille och 
beundra den praktiga Orchestern. Ouverblren maste spelas· Da Capo, 
det hande minsann ej i Stockholm, att man skanker den en sadan 
uppmarksamh-et. Salongen var mycket prydlig; hvad som mest frap
perade mig var de 18 oxogonen; 3 rader pa hvarje sida, men i dessa 3 
var tre i rad sa att det blef aderton. Och nu ar jag har, ma.let for 
resan, hvad jag bar tanker och gor kan du h6ra af bror din, Ma
gistern, 2 till hvilken jag ock skrifver. Messan ar ej sa liflig, som 
foregaende aren. Anda sedan jag reste fran Stockholm hafva vi haft 
solskensdagar och foljaktligen afven mycken torka. I gar kom andt
ligen en liten sku::, atfoljd af ta.ta blixtrar utan dunder, men i dag 
tycks det ater blifva vackert. Har ar faseligt varmt, och jag bar r-e
dan for flera dagar borjat bada (det ar nemligen redan 17 grader i 
vattnet). Ofta sitter jag och tanker pa hemmet, och. da onskade jag 
val att dessa aren red an vore for bi, men man maste straf va nagot 
har i verlden, om man skall komma fram. Sa ska' det vara har i 
verlden, sa' Kolmodin.3 Na, hur star det till vid Kungl. Theatern. 
Ni ha.Ila val som bast pa med Robert.4 Allt detta torde du vara 
snfill och snart underratta mig, ty om du visste huru glad jag blir 
nar jag far bref hemifran, skulle du sakert med omgaende ga mina 
onskningar till motes. Helsa din goda mor och dina syskon, och ur
sakta mig hos dem, att jag icke tog afsked, men du vet val forhal
fa�det, att jag icke visste forran samma dag kl. 10 att jag skulle resa, 

1 Felstavning for Tichatschek, (1807-86), som senare ocksa gastspelade i 
StockholJI].. - Senare har Norman utforligare berattat om samma forestall
ning; se hans Musikaliska uppsatser och kritiker, Sthlm 1888, sid. 65. 

2 Jakob Axel J., som nu hemkommit fran sin utlandsvistelse. Se sid. 132. 
3 I J. Jolins skadespel » Master Smith eller Aristokrater aro vi alla»� som 

1847 hade sin premiar pa Kungl. teatern, forekom en av forf. sjfilv spelad 
smedsgesall Kolmodin, vilkens staende, ibland nagot varierade uttryck var: 
»Sa ska det vara i verlden ja.> 

4 Denna »Meyerbeers markvardiga skapelse> (Afton:l:>l. 20 maj 1848), varom 
Norman i brevet till Aurore Ornberg gor utforligare forfragan, hade efter kort 
vila ateruppforts 15 maj s. a. med samma framgang som tidigare. 
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·och da hade jag sa mycket att utratta. Lef val, och skrif snart (bed
afven Wilhelm 1 gora det) till

2·. 

din tH!gifne Wan 
Ludvig Norman. 

Dem Herrn L. Josephson. 
W ohlgeboren. 

Stockholm. 
Pr A.dr. Hr Bonniers Bokhandel, 

Bazaren a N orrbro. 

Leipzig d. 29 Augusti. [1848] 
Min baste van, Ludvig! 

Nog horde jag skammas infor Dig, som nu ordentligt emottagit 
lrenne br-ef fran Din hand och forst nu svarar; men som jag icke 
har nagra -andra orsaker, an lattja och drumlighet, .sa ar det hast. att 
lysta ner hela den saken, och tala: om andra roligare saker. Jag har 
Gudsk-elof varit frisk sedan Du sist skref, men det torde redan vara 
dig· bekannt, det jag f orut haft frossan en langre tid, men ar nu sa 
:'Herstalld att jag lika ifrigt som forr, skoter mina studier:� i saval det 
ena som det_ andra hanseendet. I gar fyllde· jag ·mina 17, och till fi. 
randet deraf, roade jag mig med att tanka pa hemmet, hvilket ofta 
uppmuntrar :mig till fortsatt strafvande, men afven f6r6kar min 
langtan. Hvad nyheterna Du berattar mig betr:affar, sa glader det 
mig lika mycket sori1 det forundrar mig, att det midt i sommareh ar 
c-n italiensk opera,2 och dertill i Stockholm, som om sommaren an-
11ars har sa liten befolkning, emedan alla som hafva rad vanligtvis 
plaga flytta at landet. Hur gar det da med Deland och hans trupp ?3 

Def vor:e skada, om bans utmarkta suj-etter skulle lida af utlanningar-
1.1e. Jag har Gudnas · inget serdeles nytt att beratta dig, mitt falt 
ar · sa aflagset fran alla ting, dem Du skulle finna intressanta, att jag 
redan ar matt pa· allting., Visserligen har man har en· god theater, 
som utvecklar en enorm produktivitet, i det man satter upp icke 
mindre an 4 Operor i veckan, men som jag icke ar en Crcesus, ar 
Jag ej ofta der. Har ar tyst och ode anda tills nu da man .snart hop
pas fa . de med sa mycken fortjusning upptagna Gewandconserterna 4 

i gang;_ delta kommer _ likval troligen icke att ske, forran Gade ·ater
kommit, ty af honom- -bar man annu ej hort nagonting.5 Jag hal-

Wilhelm Josephson, se sid. 132. 
2 V. · Gallis · operatrupp, som spelade pa Mindre Theatern.
3. Fredrik Deland och hans pa Djurgardsteatern spelande trnpp. 
4 Skall vara: Gewandhauskonserterna. 

· 5 Gade (1817-1390)_ hade iran 1844 verkat som dirigent for namnda kon
serter. :i>I Foraaret 1848 forlod han Leipzig. Det ·s]esvig-holsteinske Opr.0r, 
stottet Ira Tyskland, var Aarsagen cl.ertil. Hans regte danske Sindelag maatte 
paavirkes st::erkt ai denne Begivenhed, og den kunde ikke andet end fore ti1
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ler mig helst for mig sjelf, och vill icke skaffa mig manga bekanta, 
det gor att jag af stora verlden vet -ingenting.. Mitt storsta noje aT 
om jag laser i tidningarne nagot om Sverige, eller att nagon Svensk 
resande anlandt; det sednare hander dock bra sallan, och hvad noti
serna om Svedge· betraffar, sa ar det ej alltid vardt att lita pa deras 
sannolikhet, ty jag har fatt en hel mangd befangda uppgifter, som 
satt mig i mycken oro, och ·tin slut varit blott dikt. Emedlertid har 
Jag hopp att snart fa se Walin _-och Wolke har och det-. roar mig 
mycket att tanka pa.1 Hur mar din goda Mamma, _dina syskon.
Har din bror Jacob aterkommit till staden, om han det har sa sag 
honom, att det Gudskelof- gar ratt bra for mig, och att jag fatt mera 
uppmuntran an jag vagade hoppas. Helsa Norrbro ifran mig och 
glom dervid icke - Hrr Lindroth etc. med en vanskapsfull spark, ty 
�tt tanka mig Norrbro utan dessa herrar ar for mig omojligt.2 · Jag
liar redan sett myck-et af verlden, men var herrliga hufvudstad ar 
kronan for alla stader. Hamburg har hvad elegansen betraffar gjort 
mesta i-ntrycket, men » jag vill ej lefva och do» der anda, och torde 
saledes ej vara i Jolins smak.3 I Berlin va,r jag blott en dag, och 
fick emedan den just infoll pa en Sondag, ej se mycket deraf, men 
den stora _staden forefoll mig ej treflig. Har ar allt ganska bra, ehuru 
jag ej ratt kan Iida stader, som sakna vatten. · Denna flod Pleisse 
ar som en liten vattpuss, och sinar · emella-n_at ut; nej tacka vill jag 
Stockholm, se det ar en stad, som utan palatser och .. statliga bygg-

hans Beslutning om som dansk ·at opgive Stillingen· i tysk 1iusikliv.> (W. 
Behrend, Niels W. Gade. K.0benhavn. 1917, sid. 65.) 

1 Walin - med storsta sannolikhet operasangaren Rudolf W., som i ►Ideal 
o�h Verklighet» I: A, sid. 17, omnamnes bland de musikaliska gasterna i 
Josephsons hem och som enligt afiischen medverkade vid den fQr _Norman 1846 
givna konserten. .Jfr bre'vet nr 6. - Vern VVolke var, har utgivaren ej lyckats

.fa reda pa. 
2 Violinisten i hovkapellet A. F. Lindroth _(1824-95) omnamnes upprep·ade 

ganger i )> Ideal och verldighet», bl. a. I: A, sid. 22, dar foljande herattas fran 
sondagsmatineer hos brodern Eduard: »Naturligtvis saknades aldrig vid dessa 
tillfallen vannen kammarmusikus Lindroth, -bade som exequerande kvartett
spelare och -van i huset». - Normans 1875 utgivna op. 32, violasonaten, har 
tillagnats »seinem Freunde A.. F. Lindroth» (Bagges Fort., s. 11). 

3 .-lter har Norman erinrat sig en pias av Jolin, namligen dennes drama
,tiska debutverk En komedi, som 18-!5 haft sin premiar pa "Kungl. teatern. 
Axel Vapenskold, studenten och teaterentusiasten, som spelades av forfattaren, 
harmar i forsta akten bl. a. ))en handeisexpedit som varit utomlands», och 
som pa tal om tyska_ stader sager att :i>det ar sa helvetes toujourt i Hamburg.> 

Han sjunger sedan >3:dje turen i Polkan» med en text, Yars andra sh-of ·bor� 
_jar. sa: 

Nej, i Hamburg, der ville jag fofva och do, 
-':"- fast der ar ju sa toujourt, sa man vill ju -aldrig do 
skall jag gifta mej, tar jag i Hamburg· en mo. 
der a' flickorna sa smala om. lifyet som ett spo. 
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nader och gator, likval eger foretrade, framfor allt hvad jag hittiUs 
af utlandet sett. Det kan rigtigt forarga mig, sadant begrepp man 
har har om Stockholm, och i allmanhet om Sverige. » Der ar val 
hara trabyggnader etc.,, Jag bor mycket vackert, i den vackraste · 
c:1:elen af staden, vackra tradgardar rundt omkring mig, och har har 
jag i allmanhet bra; mitt lilla rum ar visserligen ej ett masterstycke 
1land kamrar, men mer an tillrackligt hvad jag behofver; det enda, 
som ar mig lite genant ar att jag ej har egen utgang, utan standigt 
mast-e ga g-enom andras rum. Man vill visst liten smula lagga band 
pa mig, ·Och ar sardeles nyfiken pa hvad jag gor och hvart jag 
gar, men det later jag mig ej illa bekomma, da jag for 6frigt har 
sa god vard. Du finner saledes att det gar mig serdeles bra, men, 
oss emellan sagdt, finge jag sjelf rd, och hade rad, icke blef jag 
mer an ett ar i Leipzig, utan nog kilade jag antingen till Dessau, �n
der Musikd. Schneiders ledning -eller till Pariser Conservatorium, ty 
anstalten har ar ej mycket med, ryktet och ropet ar mera, lararne 
resa bort midt under t-erminen, och ingen annan besatter deras plats. 
sa att lectionerna aro ode, men mera derom framdeles, . och jag vill 
afven af din bror Jacob taga rad i det fallet. Kors att ni hafva ett 
&a superbt Tivoli; det roar mig att hara att nagot blir af i Stockholm, 
�om ej ar talt om i hundrade ar f6rut;1 riksdagen ar val lyckligen 
och val slutad, hoppas jag, och Hans Majestat Konungen till hufvud
staden ankommen, sa vida han icke annu ligger ner i Skane, och 
J>bedrifver fredsunderhandlingar», som val tjugo ganger varit af
hrutna2 Medan jag kommer ihog d-et, sa helsa Philip Jacobsson, 
och bed honom i sin ordning helsa v. Boom, att jag snart skall 
�krifva till honom.3 Kan Du afven forma Wilhehn att vid ett-eller an
r.at tillfiille skrifva nagra ord, sa vore det mig mycket kart. Jag 
hoppades sa visst pa nojet att se Randel 4 .snart har, men det tycks som 
c,m resan krypit i skrinet tillika. med svar pa mitt nu sedan 4 mana
der skrifna bref till honom. Vet Du nar jag tanker pa den tid som 
redan f orflutit, sa tycker jag det var helt nyligen jag lemn:ide Stock
holm; jag minns, huru nar jag blott var en 3 veckor i landsorterna, 
huru jag langtade till Stockholm igen. Nasta gang jag skrifver sker 

-------

1 Sommaren 1848 hade vid Norrtullsgatan oppnats det s. k. Norra Tivoli, 
som atminstone foljande var »var ganska talrikt besokt, da der gafvos konserter 
i flere afdelningar, och Mozart tick vara med bland Lundbye, w· eller och 
Lanner - - -.» Se Claes Lundin och August Strindberg, Garala Stockholm, 
sid. 118. 

2 Norman agde ej an.nu kannedom om stillestandsiordragen 2 juli och 26 
aug. 1848, som voro resultaten av att Oscar I efter utbrottet av det schleswig
holsteinska upproret hade i Malmo personligen skott fredsunderhandlingar. 

· 
3 Philip Jacobsson (f. 1830 i Sthlm, t 1886 i Trondhjem) omtalas i Ideal 

och Verklighet II sid. 41, dar han bl. a. sages ha varit »en utmarkt skicklig 
pianist och elev a'f van Boom.» - J. van Boom (1807-1872) hade en kort tid 
undervisat Norman i pianospel. 

4 Andreas Randel, se sid. 137. 
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det enligt din goda principals tillatelse genom Hr Kohler.1 Farviil 
Jtiin gocla, saknade vii.n, ma Du hibehalla samma vanskap med mig, 
c,ch 1rn\ vi begge besinna ))att i Enighet ligger Styrkall. 

Din tillgivne van och 
medhjalpare 

Ludv. Norman. 

P. s. \Ville Du hafva godheten la.ta inneliggande lilla breflapp
:komma lyckligt till sin adress, sa tackar jag Dig pa forhand, skrif 
mart igen till mig, glom ej de dina saint Mad. Ornberg med hjertliga 
nelsningar fran min person. 2 

3 

Lefue Gustaf 1V asa! 
3 

Att skiljas ar val svart, och helst for tvenne vanner 
Som alltid varit sams, i lycka som i nod. 
Det vet jag att Du kannt, jag ock det lifligt kiinner 
Jag glonuner aldrig dig,. ej forran vid min d6d. 

* 

Lef derfor wii.l min van, och ser jag dig ej filer 
Sft blir ditt minne dock hos mig en saker trost 
Va.rt ode ar besfamdt, men visst ar alt det later 
��mm dock mangen gang mig hora fa din rost. 

Hogadle 
Herr Ludvig Josephson. 

Stockholm. 

L. Norman.

Leipzig d. 14 Mai 1849. 
Min hedersbroder! 

Stor tack for dina bref, som jag alla bekommit och som gora mig 
·:c::lt stort noje att ia besvara nu, du jag genom din pdncipal bar s:'i
godt tillfalle dertill. Det var nu en langre tid sedan jag skrifvit

M• - ----- -- •--

' 1 Grnndaren av bokhandelsspeditorsfirman K. F. Kohler i Leipzig, med vars
boksandningar till Adolf Bonnier brev fran N. till J. ha kunnat medfolja . Forbin
•delsen med Kohler torde forklara, att N: kallar sig .J:s lbokhandels]medhjalpare.

2 Aurore Ornherg (1816-1907; gift 1857 med Emil von Qvanten), sid. 139
omtalad som brevmottagerska, boende i Operahuset i Stockholm. Enligt 1849
a.rs mantalsuppgift gav hon »lektioner i Pianospelning at nybegynnare)). Hon
gjorde sig kand som flitig oversattarinna samt forfattade under pseudonymen
·Turdus l\Ierula bl. a. » l\Iusikerns dotter. Romantiserade bilder fran Carl XIV
.J ohans tid», som bl. a. beror en del musikaliska foreteelser. Norman, som i
det till henne stallda brevet betygat sin »vordnad och utomordentliga tack
.samhet» samt tackat for ett erhallet souvenir, tillagnade » Fraulein Aurore Orn
berg» sitt 1850-51 komponerade pianohafte op. 2; se Bagges Forteckn., sid. 3.

3
1 

Anspelning pa Josephsons sid. 133 omnamnda stycke, som kritiserats av 
-Norman?
10 - 312212. 
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dig till, men tro icke derfore att jag alldeles glomt bort dig; · nej 
lvertom, jag tanker dagligen pa dig, sasom. en af de Hl mina jem.n
itriga bekanta, som ihogkommit mig sedan jag lemnade hemm.et. Du 
redogor i synnerhet utforligt for Theatrarnes verksamhet, det gor 
mig ondt att jag icke kan betala dig med samma mynt, som. man 
!:'ager, emedan jag sallan bes6ker Thalias tempel har uti den goda 
staden Leipzig. Den ar en af de fa har uti Tyskland som oaktadt 
<le beklagansvarda politiska f6reteelserna haller sig uppe. Jal afven 
i Leipzig hafva nyligen excesser och or-oligheter infunnit sig, och 6-
man af conununalgardet hafva blifvit offer derf6r, for att icke rakna 
de manga sarade fran folkets sida. Messan maste derf 6r sa till vida 
af stadna,' att alla stand pa off entliga plats er blefve forbjudna, sa att 
lifligheten ar totaliter forbi. Gud vet hvart allting skall taga vagen; 
for konster och vetenskaper ser det forbannadt m6rkt ut, och fa vi 
ofverallt republik, (som ar att forutse), sa torde de icke konuna att 
existera i framtiden. Jag har en tid varit sa fortviflad att jag fattat 
ett beslut, som jag med Guds hjelp hoppas fa realiseradt. Hvad jag. 
under detta mitt forsta ar harstades utstatt det hoppas jag icke mera 

H\. vidkannas ; lmfvudsaken ar emedlertid att man far-. sig nagonting. 
Jag har nyligen ater igen varit framme pa styf va linan 111.ed en 
Ouverture., som Abr. Hirsch nu har med sig hem, for att f 6rs6kas· 
af ·Kongl. Hofkapellet. Fa se huru den slar an derhemma. Blir den 
spelad pa nagon konsert sa underratta mig hvad du tyckte om den.i 
--· Annars gar allting sin jemna gang med mig, bar ar dodt och tra
kigt som i Sodertelje. - Hur kommer det sig till att icke din hror 
componisten svarar pa mitt href, han har atskilliga ganger skrifvit 
till Hartel,2 och bar nyligen skickat hit en af sina arbeten som han 
, ille h�f va tryckt, meri till mig inte en enda rad. Som jag for
nummit, farer ban vara temligen saker om platsen i Upsala efter 
Guhben N ordblom.3 Eduard amnar ju etablera sig sasom musik
handlare i Stockholm, gratulera honom dertill ifran mig, och re
kommendera mig till det basta, om han afven ernar anfagga en for
lagshandling.{{ l\fosiken star nu stilla alldeles har, och konstnarer
na. aflagsna sig for att pa andra orter forsoka sin lycka. Detta oak
Ladt vackes jag nastan hvarje morgon med musik af de sa kallade 
,>Bergmusikanten» som blasa alldeles forskrackligt falskt och till pa
kopet vilja bafva penningar derf or, i sanning en sallsynt blygsamhet, 

1 Bland de kompositioner, varmed No1;man upptradde vid Leipzigkonser
yatoriets offentliga provningar, marktes »en ouvertgr for orkester i A-dur.»

(.J. A. Josephson i Teater och l\fosik, 1876, n:r 8). Denna av musikiorlaggaren 
. .\.br. Hirsch hemrorda, men aldrig utgivna och sa vitt bekant ej heller offcnt
ligt spelade uvertyr blev, enligt Bagges Forteckning, sid. 29, komponerad 1849. 

2 ):agon av de tYa broderna H. i musikforlagsfirman Breitkopi & Hartel. 
3 Hedan den :3 mai 184-9 hade J. A .. Josephson erhallit beiattningen som 

director musices. 
4 Ludvig .J:s sid. 1-1-3, not 2 namnde bror Eduard (1825-82). X:s 1852 

komponerade Sorgmarsch utkom s. a. pa dennes forlag; se Bagges Fort., sid. 23_ 
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som man icke nog kan satta Yarde pa.i ,'.\fyen har under messan en 
hel mangd beridare och sadant mer varit har deribland. A.lex. Guerra

som du fonnodligen kanner till namnet. Jag har nu visserligen deu
na gangen icke sett hans trupp, men sa mycket ar sakert, att alla 
vackra flickorna aro borta, och blott en, Dem. Krem:::.ow som skall se 
nagorlunda bra ut.2 Dessutom visas har jattar och dvergar, lejon och 
apor och ant mojligt. Panoramor 6fver slagen i Schleswig-Holstein 
etc. sattyg. - Apropos! de stackars Danskarne de fa nog pa Imden 
ofverallt hva� de vaga_ titta fram; ocksa skryta tyskarne mycket ofver 
sina segrar. Svenskarne Iara val noga akta sig att ga ofver till Fyen igen. 
och plocka blommor,3 och pa det viset Hirer val S. Holsteinska 
krigets utgang vara nastan gifven till tyskarnes forman. - Har ta
Jar :i;nan ryktesvis i dag -om att koleran skulle hafva utbrytit har, men 
jag tror annu ej derpa, har har den atminstone aldrig forr visat sig. 
Uti Bergen skall den ju rasa ohejdadt, Gud late den hara icke komma 
!ill Sverige, hvilket vore mycket varre an bar, emedan menniskorna
Jerhemma aro mindre mattliga i mat [och] dryck an har i utlandet. -
:11en adieu for denna gang min gode van kl. ar ½ 11 pa aftonen
och nattvaktarn bar redan uppmanat att ga till sangs, ocb jag ar sar
<leles benagen att folja bans rad. Inneliggande rader till "\V'ilhelm
torde du vara beskedlig fortskaffa, ·och helsa din goda moder och
alla dina syskon, Schiickens 4 etc. etc.

Adieu 
Din tillgifne »medhjelpare» 

Ludvig. 
1 Till forklaring av ordet Bergmusikanten kan utgivaren endast - tack vare 

papekande av 6verkantor Felix Saul - hanvisa till klaverutdraget av \Vebers 
»Friskytten)); enHgt scenanvisningarna till forsta aktens introduktion skall visa
sig »Bohmische Bergsmusik», som uUor den efter koren foljande marschen
(»Bauernmarsch»). Kanske det 'var kringvandrande bohmiska musikanter som
storde den unge Normans morgonsomn.

2 Tillsammans kunde :Norman och Josephson ha sett Guerras trupp, som 
upptradde 1845 pa·Djurgardsmanegen. »Den omtyckta truppen - - - firade 
18f8 nya triumrer med Madeleine Krembsow - -. ::.> (Se : DjurgardeU: forr och 
nu. Skildrad av Gunnar Bolin, Nils Ostman och Tor Hedberg. Sthlm_'l925, 
sid. 191). - Sitt populart musikhistoriska intresse ager foljandc Josephsons 

uppgift � »Anteclrningar efter bref fran mig sjelf», ingaende i Biographica: 
»1845 September (till Jakob) - -- Med konstberidaren Guerra hade till Stock-: 

holm anlandt kapellmastare Schnotzinger fran \Vien, forste och dirigerande
· :medlem av den beromda Lannerska orkestern och uppforde hos Davidson
stora tradgardsfester i likhet med den av -Strauss och Lanner i ,vien arrange
rade - - -» I en not erinrar Josephson om att >>Schnotzinger stannade
manga ar i Sverige och gav sjelfstandiga konserter i olika festJokaJer i Stock
holm. » 

· 
3 En del av en svensk-norsk armekar bade sasom hjaJpsandning overforts 

till �yn. 
4 Forutnamnda d:r :\Iartin Schuck och bans maka \Vilhelmina, f . .Josephson. 
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4. 

Herrn Ludwig Josephson. 
Dizrch Giite. W ohlgeboren. 

Stockholm. 

Broder Ludvig! 
Leipzig d. 6 Augusti 1849. 

Du borjar val tro, att jag ar bade dod och begrafven, -som amrn 
icke svarat dig pa ditt sista bref oc.h tackat for de valkomna skan
k.erna. Jag ar pa det hogsta ledsen ofver, att jag ej traffade Hr 
:Meyer, som var sa god och medtog paketet till mig, men tro icke alt 
5kulden ar min, och annu mindre att jag var liknojd att traffa ho
nom, men morgonen derpa,. da jag kl. 8 gick att besoka honom, var 
han redan rest sina fiirde;1 jag begaf mig da till Hr Kohler, hvilken 
sade mig att han inom trenne dagar skulle komma tillbaka till Leip
zig, hvilket likval icke skedde. Du ser saledes_ haraf, att Du gor oratt 
att gora mig forebraelser i denna sak. Sedan dess har jag gjort en 
liten resa till Dresden och det saxiska Schweitz, hvilket gjort u'iig 
mycket noje. Ett herrligt vader hade jag, ett godt resesallskap, och 
god helsa, hvad kan man da mera onska sig for att antrada en tref
lig resa, penningar oberaknadt? Jag var tvenne hela dagar i det herr
liga Dresden, och vandrade i en dag igenom half ten af det saxiska 
Schweiz. .Tag tankte manga ganger pfl dig, och onskade att Du vore 
med, Du skulle sakert icke angrat dig. Dresden ar en vacker stad, och 
paminner emellanat om Stockholm. Den storsta och intressantaste 
.rn.arkvardighet ar malningsgalleriet, det mest storartade i sitt slag, 
som man _kan tanka sig, efter detta kommer porslinssamlingen i Ja
panska palatset, och slutligen den pr-aktiga hoftheatern, hvarest jag 
a.horde Lortzings )> Wildschiitz,>. I saxiska Schweiz uppnadde jag 
fiistningen Konigsstein, -och det gentemot befintliga hoga berget Li
lienstein, hvarest jag klattrade upp pa hogsta h6jden., och der man 
ha:r en utsigt 6fver hela Elben, och de schlesiska hogbergen, i f jer
ran Dresdener kyrkotorn. Ja det var skont, och gar ej sa latt ur min
net. Kan man under 4 dagar hafva ha.Ure omvexling och en angena
mare resa, med sa lit-en kost-nad? - Sedan jag kom.mit hit- till Leipzig 
igen, har jag maste lemna min goda Madam Flathe och det skona 
Reichelsgarten; mitt fordna rum stod ej mera till min disposition, 
c:ch jag bor nu midt i staden; min adress skall jag skrifva upp i sln
iet af brefvet, sa att Du ej mer adresserar mina bref till Reichels
garten. Jag kan forsakra dig att jag bor snyggt, och ar med min 
,-Ii.rd, en landtbrukar-e vid namn Schrecker, mycket tillfreds och be
lMen i alla hanseenden. Jag hade nylig-en bref fran din bror Ma
gistern, och svarar honom, sa fort jag vet att ban ar i Stockholm 
igen; (bans bref var nemligen skrifret Linkoping och Sa.by). Skulle 

1 I >Ideal och VerkligheV>, I, sid. 130, talar Josephson om en av sin.a »aldre 
kamrater i Bonniers bokhandel, den rikt begafvade och snillrike forfattaren 
Philipp Meyer», senare utiorligt behandlad i memoarerna. Jfr brev. n:r 5. 
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Du snart traffa honom, eller skrifva hon.om till, sa helsa och t_acka 
honom sa mycket fran mig. I de musikaliska forhallandena har 
kommer helt sakert snart en revolt att ske. Kapellmastar Rietz lem -
nar Leipzig och Lortzing far hans plats vid theatern, till anforare i 
Gewandhaus concerterna har Gade blivit utnamnd, efter hvad man 
sager, fa se om han kommer.1 Hur sakerna derhemma konuna att
sta, ar ej sa godt att bestamma, da man till Kapellmastare fatt denna 
italienare, och till pa k6pet en man, som icke har nagot namn eller 
rygte. Jag tanker att 'Kapellisterna icke just tycka om valet, och 
{_let undrar jag icke heller pa. Gar saken aterigen ut ifran H. l\I. 
Konungen, sa ar det ett nytt hevis pa bur litet fortroende man a

hogre ort har till den inhemska skickligheten, liksom vi icke skulle 
hafva manner nog, som skulle kunna ma.ta sig med den herrn. 2 

Lindblad, Randel, Ahlstrom m. fl. for att icke tala om din bror, hvil
ken dock befinner sig battre 111.ed den platsen ban i Upsala fatt.3 

- Jal 
ja ! det star illa till med konsten i vart kara Sverige, och annu samre 
blir det, sa lange man icke uppmuntrar de fa inhemska konstnarer 
som der finnas. Tordes jag hedja dig vara god ombesorja innelig
gande bref, glom ej af mig utan kom nu nasta gang med ett langt 
J.1ref, helsa din goda mor och syskonen, Ahr. Hirsch m. fl. 

onskar 
Din tillgifne 

Lud�ig Norman. 
Adr. Leipzig, »Reichs.c;trasse, Dammkirsch 3 Treppen».

1 Julius Rietz (1812-77), som 1847 blivit teaterkapellmastare i Leipzig och 
foljande ar eftertradde Gade sasom dirigent for Gewandhauskonserterna, um
gicks verkligen 1849 med planer att lamna namnda stad, men stannade kvar. 
- Lortzing (1801-51), vilkens opera Wildschiitz omtalas i detta brev, hade
en korl tid verkat som kapellmastare vid Leipzigteatern, men ville, da Rietz
stannade, ej vai"a >>:l'emte hjulet under vagnen». (Se: G. R. Kruse, Lortzing,
Leipzig 1914, sid. 55). - Betraffande Gade besokte denne Leipzig ater forst 1850,
men om det, sasom gissats, redan da underhandlats om att han skulle aterta
ledningen av konserterna, blev dar::;.v: intet. Sen.are, 1852, kom han att dirigera
10 sadana (Se Behrend, a. a., sid. 68 ff.). - Det kom salunda tiJI sist ej att
ske nagon »revolt» i Leipzigs musikaliska forhallanden.

, 
2 »Den herrn» var Jacopo Foroni (1825-58), dirigenten vid den i brevet

n:r 2 omnamnda italienska truppen. Nar Norman vid sin aterkomst tlll Stock
holm 1852 sjalv la.rt kanna Foronis dirigentskap, uttalade han sig mycket er

. kannsamt harom, sasom framgar av ett i Sv. tidskr. for musikf. 1929, sid. 201 
publicerat brev. Se a.yen uttalandet vid .Foronis dod, darsammastades sid. 206. 

8 A. F. Lindblad (1801-78), i-edan namnd som Normans la.rare, .framtradde 
veterligen aldrig, atminstone offentligt, som dirigent. - Randel daremot fick 
i sin egenskap av hovkapelle-ts iorste konsertmastare ofta dirigera operor och 
konserter; det ma aven erinras om att Randel dirigerade vid den forut om
namnda soare, som gavs tlll forman for den 1--1-arige Norman. - J. N. Ahl
strom (1805-57) var 1842-54 verksam som kapellmastare vid l\-Iindre teatern 
i Stoc_kholm samt skrev musik till en mangd teaterstycken. 
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5. 

Hogadle 
Herr LudYig Josephson. 

Stockholm. 

Leipzig Mai 1850. 

:Min kare van! 

.Stor tack for dina flera href, pa hYilka jag, min stora drummel, 
ic:ke svarat, men hvem skulle nu borja med den gamla langesedan 
utnotta visan om kar vanskap men - aldrig svar pa bref, du kanner
mig for val, for att inse att jag ar densamme som forr, oaktadt det 
ianga drojsmalet. Hr Meyer traffade jag denna gangen ehuru · 1nycket 
kort, och jag tyckte ofantligt mycket om honom, och fick genom 
bonom reda pa mycket saker som jag onskade veta. Ja min gode 
Ludvig, ,>allting forandras, allt gar omkulb sager. var ododlige Bell
man, och sa gick det med min gode beskyddare Braunerhjelm, som 
jag upprigtigt beklagar; jag _hoppas emedlertid att saken icke ar af 
sa omtalig natur, som man i 1 :sta borjan trodde, likval gor denna 
affar ett streck i rakningen for mig, och jag ar sjelf verkeligen oviss 
('ID mitt ode, om jag kommer att ater-vanda hem eller om det hlir 
tillfalle for mig att fortsatta mina studier; den gode Gubben Berg
strom har nu som alltid fordom antagit sig min sak, och jag vet han 
har inflytande i Stockholm.1 Till min mor har jag skickat ett betyg
fran Conservatorium; kanhanda afven det kan hidraga till mitt qvar
s:tadnande har i Leipzig, som jag onskar vore sa langt som mojligt. 
Ja, jag vore nastan heredd att fraga, kunde jag har fa mig en natt 
anstallning, och hade min mor och mina syskon har, sa ville jag icke 
rd1.gonsin hem till Sv-erige om icke pa en slang, hvad sager du om 
cienna opatriotiska sats? Mina studier ga traget framat, jag har 
componerat nagra sma stycken for claver, som jag hoppas att fa en 
forlaggare for.2 Annars ar det i nmsikalisk vag ty.st ooh stilla i det 
_£2nnars i denna vag sa lifliga Leipzig; concertsaisonen ar langesedan 

1 »En valvillig gynnare egde Norman i loitnant C. G. Braunerhjelm· som
jemte den for honom verksamme bankoregistratorn Axel Bergstrom satte 
honom i stand att till fortsattande af sina studier resa till Leipzig (1848)> 
(J. A. Josephson i Teater och Musik, 1876, n:r 8). - A. Bergstrom (se sid. 132) 
fick sig den 1848 komponerade och 1852 utgivna violinsonaten, op. 3, »verehr
ungsrnll gew.idmet.» - C .. G. Braunerhjelm (1821-62) hade redan 1846, som 
underlojtnant, tagit avsked ur kr.igstjansten; agde fideikommisset Sandemar, 
dar Norman aven efter sin aterkomst fran Leipzig skaU ha varit gast. Op. 7, 
Drei Clavierstiicke zu Yier Handen, som komponerades 1851 och utgavs 1858, 
tillagnades Braunerhjelm. Dennes mor Aurore B. bade fatt sig den 1847 ut
givna polkettan L'Aurore dedicerad; uppgitten harom och att den komponerats 
nagra ar tidigare (av »en 13-14-ars gosse))) lamnas ej af Bagge, men i nekrolog 
i Nya Dagl. All. 28 mars 1885. 

2 Ar 1850 komponerades op. 1, Zwei Charakterstiicke fiir Pianoforte, som 
samma ar utkommo hos Fr. Kistner, Leipzig. Se Bagges Forteckn., sid 3. 
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�lutad och sedan <less hafva vi icke haft en end a musikalisk af ton, 
om man icke vill rakna Meyerheers ))Prophet» som i gar gafs for 
·1jugonde gangen.1 »Denna propheb, sager en hmnoristisk tidni:ng
·ha.r, gor mera spektakel af sig, an samtliga Herrarne Jeremias och
:Hezechiel i lifstiden gjorde.,> Den innehaller manga vackra nurnrner,
E-huru uppfinningen i de musikaliska motiverna pa langt nar icke
kan jernnforas med Robert och Hugenotterna, men i det hela gjor
den effect, na, skridskolopning, solupp.gang, kroning i kyrka, det
..skall val packa 2 det stackars publikum; denna Prophet fortjenar
ses bara for markvardigheten och praktens skull. Na nu ett ord
om Stockholm, huru lefver man der nu, ar Jenny Lind hernrna?3 

och huru ser Kron-Calle 4 ut som fiistman, har du sett bans tillkorn
mande fru? Tacka Wilhelm for hans karkonma bref, och sag ho
nom att nar jag kornmer hem, vantar jag att han sjunger hela Bert
ram 5 utantill. Det paket, hvarorn du narnner, och hvilket -du ville
hafva godheten sanda mig (sasom du i brefvet sager, en panorama
.af Stockholm) har annu icke kommit mig tillhanda, emedan Meyer
1 este landvagen, och maste lemna sakerna qvar, hvilka nu fonnod
_iigen komma sednare. Med honom har jag uppgjort affaren med
korrekturlasningen, och beder jag dig till Hr Bonnier framfora min
iacksagelse. Sknlle du skrifva till Jacob, eller kanhanda han sjelf
Tara i Stockholm, sa helsa honom sa mycket och hjertligt, sag ho
nom att Schumanns Opera ,>Genoveva» blev instuderad, och att jag ut
forligen amnar .skrifva honom derorn nar den blifvit gifven.6 Jag
hinner icke mera nu, jag har annu ett bref att skrifva till Ahr. Hirsch.
Jielsa din mor och dina syskon, framfor allt Martin Schiicks fran
mig. Skrif snart, jag lofvar dig harmed bestamdt att genast svara.

Din tillgifne 

Ludvig Norman. 

P. S. Gode Ludvig! Sorn jag vet att Ahr. Hirsch bar mycket att 
gora och ar nagot glornsk av sig, sa stat pa honom att ban med om
gdende skickar mig de portratter jag hedt honom om. Det ar myc
ket nodvandigt att de kornma mig tillhanda.7 

1 »Profeten» hade haft sin premiar i Paris 1849.
2 Norman synes ha glomt att det tyska packen maste oversattas, t. ex. med 

_gripa, f�n.gsla. 
3 Eftersom namnet har forekommer, ma erinras om att for K ormans vistelse 

l Leipzig >>visade ocksa Jenny· Lin'd med frikostig hand sitt deltagande». (J. A.
.Josephson i Teater och �Iusik 1876, nr 8).

4 I avskriften i Ideal och Verklighet har den ·rnnvordiga benamningen, 
:syttande pa den blivande Carl XV, utbytts mot: Ifronprinsen. 

6 
i »Robert ay Normandie». 

_ 
6 25 juni 1850 blev operan med ringa framgang for 1orsta gangen girnn 

Dresden. 
7 Det Yar kapellmastaren Rietz, som onskade portratt m· s,·enska. kompo

nister. .Hr Normans brev till Hirsch, S,r. tidskrift for musikf., 1920
,. 

sid. 85. 
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6. 

Herrn Ludwig Josephson. 

Durch Giite. Stockholm. 

A.dr. Hr Bonniers Bokhandel.

Kare Ludwig! 
Leipzig d. 23 Mai 1851. 

Ditt bref af den 8 denna manad har jag genom din principal, Hr 
Bonnier emottagit; det gor mig stort ·noje, att Du annu tanker pa 
mig, da jag visat mig sa likgiltig med att skrifva; jag gor nu harmed. 
afbon och ber Dig forlata det skedda. Drojsmalet med skrifvandet 
till min mor 1 harror af manga orsaker, som jag har ej kan anfora,
riog af, lat om oss tala om nagonting annat. - Af ditt br-ef inhemtar jag, 
att dina tankar mycket sysselsatter sig med Leipzig och en condition 
harstades; jag ville just icke rada dig hartill; Leipzig ar ej den ort, 
l1vara man just i denna ·-dig kan profitera nagot sardeles; jag rader 
Dig att for det forsta icke lenma Din plats hos Din Principal som 
belt sakert ar mycket forekommande emot Dig; en sadan som 'frnn 
far Du svarligen har i Leipzig; jag hoppas vi kunna i Stockholm

mundtligen tala om saken, ty i November hoppas jag vara der till
Eaka till min systers hrollop,2 tills dess radgor Dig med min 3 prin-
cipal som, ( oaktadt den tystnadsed, Du i din skrifvelse tilldelat ri1ig_i 
,·et om saken och talade med mig derom. - Om har icke vore s:1. 
fult vader, skulle allt Bonniers haft roligare,4 men det regnar se
dan fjorton dagar, som om himmelen var oppen; ofver huf-n1d ar 
messan dalig; och s:1val in- som uppkopare heklaga sig svarligen 
ofver daliga affiirer - Ditt bref lenmar hvad nyheter betraff ar myc
ket att onska; men detta Jigger i sakens natur; i Stockholm ar nu 
pa sommaren (skall man namna det sommar?) mycket tyst och 
stilla kan jag tro; nagra narmare detaljer om din mor och syskon 
skulle likval hafva intresserat mig; ha.Isa dem sa mycket fran mig; 
fran Eduard hade jag genom :\Valin nagra rader som gjorde mig 
mycket noje; hvad det anda kannes godt, att fa spraka med gamla 
hekanta om hemmet, da man sedan 3 :ne ar varit borta derifran; jag· 
langtar mycket att fii se Er allesamman och vill hoppas att allt a.r
pa den goda foten, nar jag kommer. Till - Din syster Mina, till hvilken 
jag har sa manga Obligationer och hvilken sa mycket bar haft moda 
·med mig, framfor Du mina hjertliga halsningar� helst som lwn icke
glomt mig med sadana. - Fran Abr. Hirsch har jag annu ej hod
nagot, och finner detta n:igot besynnerligt, nylig-en skickar han tin
----------

1 Fredrika Amalia Xorman (180-!-1867). 
2 Hanna Norman gifte sig 15 nov. 1851 med grosshandlaren Gustaf Fris. 
:i Bor enligt sammanhanget sta din, vartill originalets min ocksa rattats r 

den i memoarerna beiintliga avskriiten. 
4 I den i memoarerna befintliga brevavskriften star genom forbiseende 

Bonnier (utan -s pa slutet). Enligt vad bokforlaggaren Karl Otto Bonnier 
benagel meddelat, bes,ikte Adolf Bonnier vid angivna tidpunkt Leipzig i sfill
:;;kap rnf-d !'.in hustru. 
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Leede 1 en .stor kista, och inget ord till mig! Jag ville gerna hora
om m.ina sma compositioner annu ankommit, men vet ingenting der
cm; till Wilhelm horde jag skrifva, men har denna gang icke till
falle dertill; man har mycket herattat mig om hans sangtalent, och 
jag ar hog.st begierig au hora nagot af honom; sag honom att han 
hereder sig pa Caspers stora Aria ur Friskytten, eller nagot dylikt� 
som han kan sjunga for mig. Af din hror, Musikdirectorn, har jag 

�mskaffat mig ett ha.He ,>Nya Sanger» utkonma hos Eduard; till ho

nom vill jag ocksa -skrifva. Ha.Isa dem. alla. - Och nu till Dig sjelf; hur 

mar Du, och lwad gor Du? Du har vnxit mycket, som Bonnier sade 

mig. Af dina bref sluter jag mycken god forandring pa ditt sinne

lag; det skulle hlifva roligt att spraka med dig; jag har afyen blifvit 

rnycket Hing och har hlifvit allvarlig sasom de flesta saga; i musi

kaliskt hanseende gar det bra for mig; realiserar sig min plan, sa 

hor jag i medio September vara i Kopenhanin och, om Gud vill, i 

November tillbaka i Stockholm.2 Till dess lef val, och tank fortfa-

rande pa Din van 
Ludvig Norman. 

P. S. Till min mor her jag Dig framfora de varmaste helsningar; 
sag henne allt mojligt, alldeles som om jag varit sjelf; det ar till 
storsta delen hennes skull hvarfore jag bestamt mig redan i host 
atervanda hem; sag henne det. Lef val. - J\1anga helsningar till 
!tlla, alla bekanta. Densamme. 

7.

I J osephsons memoarer har ej atergetts ett helt kort brev av 

den 24 juni 1851, vari Norman endast rekommenderar »innehaf

varen af dessa rader, Her Schuster», som )> foret:iger resan till 
Stockholm for att derstades utstfilla ett lager blasinstrumenter
- - - ». Norman )> onskar den unge mannen all n1.ed

gang - - -. Sa vare han alltsa harmed rekommenderad». 3

8. 

Durell Giite. 

Herrn Ludwig Josephson. 
Wohlg. 

Stockholm. 

Leipzig d. 22 Augusli 1851. 
Min baste Ludwig! 

Ater har en lemlig Jang tid forflutit sedan vi sprakade tillsam
:mans, __ men denna gang Jigger icke skulden a .min sida, och alt jag

1 C. F. Leede. musik.handel i Leipzig.
_2 Enligt J.· A. Josephson (Teater ocb :\Iusik, 1876, n:r 8) aterkom Norman 

lorst 1852 till Stockholm. 
3 »Fabrikanlen Schuster. Dresden, Hotel du Commerce», upptages i .Utonb].

bland »Anmalde Resande» den 8 juH 1851. 
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nu for andra gangen fattar pennan for att skrifra Dig till vittnar 
om det Intresse jag har for Dig och det noje lIYarmed jag ta
Jar med Dig. Du far i alla mina utgjutelser pa papper mindre se pa 
innehallet ii_n pa den go.da -viljan, ty man kan icke alltid skrifra sa
.som man kanner och Yill, och de doda bokstaverna saga pa langt 
nar icke det hvad munnen gor; mycket skola -vi hafra att saga hvar
��ndra nar Yi traffas vare det sig i ut- eller inlandet, trenne ar under 
-var alder gor en markhar forandring pa sinnelaget, och hoppas jag 
till Ditt basta, att Du hlifvit som Du var; minns Du annu den sorg
i'ria tiden, da vi spelade Theater tillsammans, och skrefvo pjeser, den 
tna gudomligare an den andra, och huru vi om aftnarne for hela 
den talrika Josephsonska familjen faste hogt ur var Tidning for 
,,Theater och Musik»; jag har icke glomt af det, och har mangen 
_gang har i Tyskland tankt deruppa, och onskat nu genomlasa dessa 
manuscripter, hvilka ega stora bade fel och fortjenster. I dag liar 
pg sa mycket sysselsatt mig med dessa kara minnen, att jag kaml�r 
ett behof af att .skrifva Dig till; ma Du nu betala mig med lika mynt 
-och sa snart som mojligt la.ta mig fa ett utforligare bref. At!,. Du
dugtigt tagit ut stegen pa den bana Du fatt Dig forelagd ar jag sa
ker kunna antaga, din principal var nar jag traf fade honom har i

Leipzig mycket nojd med Dig, och afven fran andra hall hor jag
alt Du ar en skicklig man i ::i.llt lwad bokhandel heter; detta kan
jag afven Hitt hafva · forestallt mig, att sluta af ditt fordna liflig�
,-asende och raska tankegang. Afven jag forsoker att gora mig gal
fande, sa vidt krafterna racka och hoppas val en gang fa lonen for
mina modor och strafvanden. Jag har for mina arbeten en palitlig
cch alskvard forlaggare 1 och honoraret for desamma ar nu det enda
J•varigenom jag uppehaller mig for narvarande. Intressant .skall det
hlifva for mig att se och hara lwad de hemma i Stockholm komma
att saga om dessa produkter, jag vantar just icke mycket darifran.2 

I alla hanseenden kommer jag nu hem till vintern for att helsa pa
mina narmaste, vanner och hekanta, fa se om det gifves tillfiille for
rnig att stadna, eller om resan omigen galler utlandet. Helst skulle
jag naturligen vilja stadna hos min mor, om man i Stockholm kun
-de garantera mig goda inkomster genom lectioner, annars nodgas
jag Mifva qYar har tills hattre utsigter visa sig. - Jag har nyligen
gjort en fotresa g_enom Harzgehirge och ar alldeles f 6rtjust af den
1�errliga trakten derstades; 6frer hufrud har jag stallt mig till ma.I
att resa och se mig omkring huru mycket soni mojligt ar; skada
Uott att de forh. finanserna icke medgifva det. Om den plan jag nu
har realiserar sig, vore det for mig av utomorde1itlig nytta; da lem-
11ar jag Leipzig och slar mig ned-er nagonstades hvarest man bade kan
ltfva utan hekymmer och fortjena penningar till pft kopet. - Men

1 Kistner, Leipzig. 
2 Nastan ordagrant lika pessimistiskt hade Norman uttryckt sig i ett redan 

!oregaende ar till Abr. Hirsch skrivet breY. Se Sv. tidskr. for musikf. 1920
sid. 86.
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jag har nu alltfor lange talat om mig sjelf och mina planer, ofver
_gar derfore nu till nagonting annat. Som jag ar alldeles utan bref 
hemifran sedan en langre tid, och icke heller ar i stand att har i 
Leipzig fa en Svensk tidning, sa far jag harmedelst bedja Dig vara 
god att snart skrifva mig ett utforligare br-ef med nyheter fran Sve
rige; resande landsman hafva denna sommar varit har i massa, men 
de sta vanli-gen forst annonserade i de harvarand-e hladen sedan de 
aro resta. En ibland dem hade ett intresse for mig, emedan han va
_tit i resesallskap med Almquist, utan att veta af att denne for all
.Lid lemnade faderneslandet.1 

- Om din Familj, dina syskon, der
iuunder foretradesvis fru Schuck, Musikdirectorn och Wilhelm 
·-ville Du vara god gifva mig narmare upplysningar, till Fru Scbiick
skulle jag vid tillfalle .skrifva, det ar en skam det jag annu ej gjort
det. - Harjamte foljer ett bref, som jag af en [av] mina vanner blifvit
·t,mbedd besorja; jag tviflar deruppa, att adressen ar riktig, ehuru
bref skrifvaren pa.star det; nag on » Schenevik» finns savidt jag ratt
minnes ick-e i hela Stockholms stad. Emedlertid var god och gor
Ditt basta. Och nu min gode van, lef val och helsa alla vara be
.kanta.

fran 
Din tillgifne 

Ludvig Norman. 

Helsa Din Mor, och Syskon, och skulle ✓Du se till min Mor eller 
11agon af de mina sa gor lika ledes. Skrif snart annars vete Gud 
om brefvet traffar mig i Leipzig. 

Ovanstaende ar det sista av de i Kungl. bibL deponerade brev, 

:som Norman fran Leipzig sande Josephson. 

1 C- J. L. Almquist hade den 11 juni 1851 flytt fran Stockholm.
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