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LUDVIG NORMANS BREV TILL 

LUDVIG JOSEPHSON 

JWMPLETTERADE MED UTDRAG UR DEN SENARES SJALV

BIOGRAFI SAMT ANDRA KA.LLOR 

Av HERMAN GLIMSTEDT (Stockholm) 

II. 

det sista av de bi·ev, som Ludvig Norman under sin studie
tid i Leipzig tillsande Ludvig Josephson ·och s_om publicera

des 'i foregaeiide argang av denria tidskrift, -bebadade · den vid 
Leipzig-konservatoriet studer.ande .unge svensken sin aterkomst 
till Stockholm. Hans nasta brev ar ocksa, ett ar senare, av
sant fran hernstaden. Josephson befann sig da .i Paris, ·aar 
ban erhallit anstallning hos bokhand.elskommissionaren Charles 
Reinwald. 

Brevet ar av foljande lyde1se: 

iVIonsieur Ludwig Josepbson 

Paris 

Min gode Ludwigl 

Stockholm ·d. 27 :Mai rn,52. 

Nog ser det bra likgiltigt ut af mig att ··se sa dar med tystnad be
svara Dina meddelanden, jag, som alltid. kommer att med intressc 
folja Dina oden, min gode van; men saken war den att jag erholl 
·din- skrifvelse just i en vefva af de forsta oordningarna innan jag
hlifvit hemmasladd bar i Stockholm. Sa bar da antligen eU tillfalle
erhjudits for dig, att komma ut i Verlden, Du som sa mycket ons-'
kade Dig det, och jag ar saker att Du njuter af allt skont och godt
Paris, men icke Stockholm, bar; denned menar jag visserligen icke,
att det ick.e afven i SLockholm ar mycket att ,·ardera. Jag, som
varit ute i nara nog 4 ar, har funnit vart lif har hemma rnycket
.an gen amt, och jag skulle vetkligen vfl}a hlifva har for alltid 1 :0 om
Sverige vore nagot konstens land, (bvad det icke ar) och 2:o om jag

I 
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har bade nagot · umgange med personer af samma fack och ungefar
ligen samma alder som jag, hvad jag icke har. :Men nu om dig. -
Med noje (!) erfar jag genom Din bror \Vilhelm det Du varit en af 
de arresterade a Cafe Danmarck; det matte vara ratt roUgt att vara 
med om nagonting sadant, och jag tror Du tycker nog sa sjelf. Om 
Du skulle- vilja gifva mig nagra rader annu en gang sa beratta for 
Guds skull omstandligt hela denna bandelse, ty den intresserar mig 
mycket 1• Det rad Du gifvH mig, alt komma till Paris, kan nog vara 
godt, men icke ar det vardt for mig att tanka komma ifran Sverige 
pa atminstone ett par ar; lefver jag tills dess sa skall jag likval 
besoka Paris och det skulle · da fagna mig att derstades traffa dig; 
(jag hoppas att din narvarande anstallning -gifver anledning li11 ett 
liingre vistande i jattestaden.) Tank huru roligt det skulle vara om 
vi tillsammans kunde bese vackra stallen och beryktade platser. 
Fran din resekamrat. fran Stockholm, Albert Rubenson 2, kan jag 
helsa dig, ifall Du inte h6rt nagot om honom. Jag traffade honom 
i Januarii manad i Kopenhamn hvarest vi tillbringade nagra ratt ro
liga dagar tillsammans. Genom_ ett bref fran honom till en musika
Jisk van harstades, erfor jag det han amnade i medio Mai begifva 
sig-till 'iiVien och derifran troligen till Paris, der du saledes ti'affar 
honom. Han ar en person, hvilken jag mycket varderar, for sitt 
okonstlade satt, och sin_.musikaliska na.tur. Na, huru gar det .med 
arbelet pa konstnarsbanan? Hai·. Du, der Dn nu. ar, skrifvit nagot 
dramatiskt slycke? Genom din• svager horde jag att du lemnat efter 
dig ett storre utarbetadt stycke, hvaruti larer finnas atskilligf soni 
ar bra, i synnerhet en maskerad-scen, hvilken ar val tankt och ut
ford. Sa har Du da fortsatt med dina barndomsideer; och det iir 
ratt bra det; jag deremot har helt och hall et upphort att skrifva 
for scenen, men nog roar det mig att lasa igenom gamla opera (sa 
bar jag, bland annat, hemma hos mig f1111nit flera Nmnmer af en 

1 Den asyftade episoden "har Josephson roande och med en omstii13:dlighet, 
som horde ha tillfredsstallt Norman, berattat i sitt memoarverk ddeal och 
Verklighet» I: A, sid. 177 ff. Det forholl sig i korthet sa, att franska rege- · 
ringen efter den av Louis Napoleon i dee. 1851 verkstiillda statskuppen hyste 
misstanksamhet mot framlingar overhuvud, och en obehagUg erfarenhet ha.ray · 
erhollo de skandinaver, som en al'ton i mars foljande ar ihhrnnit sig pa sin 
vanHga samlingsplats, det vid denna tid pa Rue S:t Honore hefintliga Cafe 
Danemarc. Arresteringsorder utfardades mot hela det fredliga, for politislrn. 
stamplingar frammande siillskapet, inalles ett attiotal personer, bland vilka 
jamte Josephson iiven, sasom denne tror sig minnas, hefunno sig malaren Palm, 
gravoren Ruben och arkitekten Langlet. Forst efter en nalts och ·en dags 
vistelse i polisfangelset skedde frigivandet, tack vare · ingripande av svenske 
ministern greve G. C. F. Lowenhjelm. 

1 Albert Rnbenson (1826-1901), var, enligt uppgiit i Josephsons »Biograp
hica:,, dennes ressallskap, dock endast till Ystad, dar han lamnacle Tysklands
baten for att fortstitta till Kopenhamn; darstades hade R. redan -tidigare stu
tforat for Gade. 
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» Theater--Udning», hvarlil vi voro Hidrer, och n:Ir jag beh6fver
blifva glad, (och det ar Gud nas ofla nog) da lager jag fram den
trostarn). 1 Dina pjeser har clu .forseglat, sa att ingen menniska
kommer at dem; jag skulle bra gerna vilja lasa vara gamla snille
foster. - Har har ,ra:rit mycket Concerter och Soareer i vinter i den
genre som Slockbolmaren tycker om; jag kan icke forena mig med
Stockholms musikaliska smak, men det gor ingenting, jag varderar
desto mer de manga goda menniskor bar firmes. Pingsten instundar,
och jag bade gerna tillbringat den i Upsala om icke det -vore sa
dyrt; men kanske far jag iinda dit. Men tiden ar kort och papperet
ar slut, lef derfor val for clenna gangen, jag lofvar att skrifva ut
forligare en annan gang Ml jag bar mer att beralta. Min mor later
hel�a dig. De Dina befinna sig alla val. Tank emellanat pa

Din van 
Ludvig Norman. 

Ater traffades de bada vannerna sqmmaren 1853. Josephso1_1 
som till fots Y�mdrat enlstor- del ·av ya.gen lill Leipzig beratlar 
i sina rnemoarer (I: B, sid. 68) om det lika oformodade som 
glada sammanlraffandet vid ditkomsten: 

»Hans gladje var ej mindre; ban bade ingen aning om hvar
jag vistades. Han. hade reda1:i for lange sedan slulat sina studier 
dar, bodde aler i Stockholm ocb bade nu gjort en resa ofver K6-
penhamn for att balsa pa sina. vanner och traffa en musikf6r
laggare i Leipzig. - - - Vi besago tillsammans Ge--wandhaus, 
den gamla konserlbyggnaden, horde en motett sjungas i Tho
maskirche och gjorde visit hos en af bans studiekamraler, en 
ung Rahdecke (sedan musikdirektor) som nu l_ade sista handen 
vid sina studier i Leipzig :i.» Bland »de originella gaster>), som 
de bada svenskarna sammanlraffade med under sina restaurang
besok marktes »profe�sor 0. vVenzel, en av Normans gamle 
la.rare, som fattat varm vfinskap for bonom». 

�, Den 4 augusti s. a. sander Norman fran Li.i.beck ell brev till 
Josephson som aterger det i sin helhet (1: B, sid. 76). Har ma 
dock nagra utdrag anses �e tillrficklig upplysning om ,Normans 
kalamitet vid hemresan: 

1 Fra.11 forra delen av denna brevpublicering torde Eisarcn erinra sig utfi:ir
liga omnamnande av clenna ))Theater-tidning». 

Den av tva broder Radecke (stavningen nahclecke iir felakUg), som s[L s·en t 
som 1853 avslutade sina studier:i Leipzig, yar Rudolf H. (1829-1893) . .r. 
maste emellertid ha furblandat dem, enar endast Hobert H.. (1830--1911) snm
tidigt mecl Norman besokte Leipzig-konserrntoriet. 
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·>>Kare van!
. Du torde troligen ratt mycket forundra dig ofver alt sa ·snart er

halia underrattelse ifran i11.ig, och formodar kanske att nagot utom::
ordentligt gifver anledning dertill: Du har ej oratt i den formodan. 
Hor nu och harmas med mig ofver de svenske Vederborandes satt 
att ga till vaga emot sina landsman. Efter att hafva nppehallit mig 
i Hamburg (hvilken i parentes sagt iir den roligaste tyska stad jag. 
vet) och amnande mig hit till· Li.'tbeck for att i <lag med 'Gauthiod 
afga ti11 Stockholm, far jag i forstniimnda ort del om svenske Con
sulns kitslighet att rapportera till Li.i.beck och Sverige om utbruten

Cholera i Hamburg, da blott 1 ( ett) Cholera fall intra.ff at, och denna 
patient ater blifvit frisk - - � Nog ar dotta ljusa utsigter; en 
enkom resa till Tyskland for att undslippa dansk Quarantaine, 5 dygn. 
i Liibeck och 6 dygn vid Djurhamnl» 

Sed3:n dTojer det rnanga ar, in.nan nya brev vaxlas, belt for
klarligt, eftersom aven Josephson med tiden ater blev stock
holmarn. Da och da omnamnes emellertid Norman i Joseph
sons memoarer. I nagra dar ·atergivna kaserier som denne ))vid 
tiden for Carl XV:s kroning), skrev till NorrkopingskU:riren om
talas foljande: )>Herr Ludvig Norman lar pa en nyligen gifven 
profkoricert der endast god musik. uppfordes ( ovanligt for vara 
koncertforhallanden), dokumenterat sig sorri en utmarkt diri
gent. Sallskapet, 1 bildadt mestadels af amatorer, har for afsigt 
au under nasta sasong bjuda allmanheten pa Abonnements
koncerteT, av hvilka vi langliga titler varit i saknad». 

Av sarskilt intresse ar den ingaende skildring som (III, sid. 
364 ff.) ges av den strid som foregick tillsattandet av hovkapell
mastare vid K. · tea tern, da kandidaterna voro Norman och 
August Soderman. I Gunnar - Jeansons Sode1:man-monografi 
(sid. 51 ff;) har ett utforligt utdrag ur denna relation Himnats. 

Josephson omtalar senare (III, sid. 405 ff.) den nyblivne hov
kapellmastaren Normans musik till Bernhard von Besko-,vs. 
�Torkel Knutsson», vars premiar agde rum pa K. teatern i 
b01jan av varsiisongen 1862. Betraffande Normans arbete sages. 
att detta, ehuru framstaende i rent musikaliskt avseende, )>icke 
kan jemforas med hvad Aug. Soderman i dylika fall presterah. 
N agrn reflektioner med anledning av N :s forlovning med Wil
helmina Neruda las as III, sid. 428. 

Det pa 1860-talet florerande sallskapet N. N. omtalas III, 
1 Harmed asyl:tades det ?\ya harmoniska salls1rnpet som Norman 1860 

stitta(1e tillsarn.mans me(l Jn1ius Gfmther. 
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.sid. 507 _ och 572 ff. Till dess medlemmar horde Norm:;1J?-
r 

Fn\nz 'Berwald, Aug. Soderman
,. 

_Josef Dente, den da:n.ske ¼,0}!1-
portisten Asger Hammerik 9.ch Ludvig Ohlson, bl. _a. bekant 
som innehavaren av ett pian_omagasin. Sasom sall.skape�s. 
»klockare och musikdirigenten funge1:ade Soderm�n, Norman
och Ohlson. En glanspunkt i sallskapets tillvaro var d_�n
Shakespearefest som fir�des den 7 maj 1864, tiil 300-arsminn.et
ay dikt.arens fodelse. Jamte elt »d_ek1amatorinµi>} vartill �-��
siken, komponerat.$. av Berwald upptog programmet bl. a._ �n
tabla, foresHillande »Shakespeares Apotheos»._ F_ore och efter
d�nsamma uppfordes en kantat ,rned text av Ei·nst Wallmal'l{_
och ·musik av Nonnan. 1 

· Sa_ fi'ck J o·sephson uppgjort att han fran och med �osten 1864-
skulle borja som r�gjssor vid K. teatern. Ur memoarerna (V, 
sid. 34) m�; med ta_n1fe pa de tidigare publicerade· ungdoms
?reven, citeras foljande: ))Nastan lika glad som jag sjelf var 
ofver den framgang jag 1-iu ront, var min gamle barndomsvan

,. 

numera den vid ·Operan fastade kapellmastaren Ludvig Nor
man, med hvilken jag saledes i narmaste hand, dii�ekte under 

. teaterns dir_ektor, bade slrnlle ofverlagga om och _gemensamt 
utfora de arbeten, som _pa de1;1 lyriska seen.en skulle komma 
till uppforande. - Var barndomslek med de manga teatrarna 
och de manga repertoarerna blefvo nu en verkligliet - och en 
verklighet, s9m vi val lmappast kunnat dromu1.a . om)). 

SommaTen _ 1864 fore.tog Josephson en utlandsk resa tillsam
mans med Fritz Arlberg

_. 
I Dresden sammantraffade de ofor

modat med Ludvig Norman och konsertmastare d'Aubert (V
,. 

sid. 86). Farden gick vidare genom Mahren, dar Josephson 
tillsammans med skadespelaren och malaren Harald Torsslow 
gjorde nagra dagars uppehall, i Briinn, »for att aflagga ett be
s·ok hos familjen Neruda». 2 

Dar · fun no de ocksa Norman, som rest dit i forvag och -var 
det gamla paret Nerudas gast sasom Wilhelmina Nerudas·fast
man. )>For alla dem», skriver: Josephson V, sid. 97, ))Som 
_ldint Ludvig Norman ar det Hitt att forsta, att ban bland alla 

1 Bagges forteclming upptar, bland outgivn.a verk sasom op. 33: »Musik vid 
Shakespeare-festen)> i sallskapet »N. N. » (soli, manskor och orkester). Den dar
pa Hi.mnade uppgiften, att kantaten komponerats 1869, iir tydligen orimlig. -
I kalendern Norden for 1865 ges en utforlig skildring av festen. 

2 Familjefaclern var Josef N. (1807-75), clomkyrkoorganist i Briinn. 
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dessa lifliga och rattframma menniskor gick dar, ehuru ung, 
relativt som en gammal gubbe, om ocksa hans sma kuriosa 
infall och- sk.amtsamma lynne fick tillfiille alt en och annan 
gang ge ·en liten gastforestallning - - - ». En dilt drastisk 
skildring ges av en bergbestigning: >)svart var det att fa, Nor
man med sig dar vagen var backig och dar Wilhelmina mangen 
gang i all sin ysterhet tyckte det vara trefligare att narma sig 
de ungdomligare vandrarne». Det hela slutade med att gamle 
Neruda vid nedstigningeri resolut bar Norman pa sina stark.a 
axlar. 

Varterminen 1866 spelade K. teatern langre an vanligt, anda 
till juli manads utgang, pa grund av den Konst- och Industri
.utstallning s0111 anordnats i Kungstradgarden. Till hogtidlig
heterna vid invigningen bidrog K. teatern med en av Joseph
son anordnad · serie tabla.er kallade Nordiska Bil�er, )>hvaraf 
den forsta med dialog och sang samt nagra forestallai1de de 
fornamsta tilldragelserna ur Stockholms historia, till hvilket 
allt Nor man skrivit en sardeles vacker musib (VI, sid. 77). 1 

Sommaren 1866 hade baron von Stedingk eftertratts av hov
marskalken af Edholm. )>Det musikaliska», skriver Josephson 
VII, sid. 64, )>lag ju i Ludvig Normans, Josef Dentes och Aug. 
Sodennans hander - - -. pet hande ibland pa s. k. repertoar
komiteer i direktorens - embetsrum, der vigtiga radslag och af
goranden behandlades mellan chefen, de begge kap�llmastarne 
och mig sasom regissor att fragor framstalldes och forslag 
gjordes af chefen, af den art att, nar Normans och min a blickar 
mattes, vi maste utbrista i skratt hur dampadt det an blef af 
egard mot chef en.)> 

.A.ven Josephson bidrar med en del Edholmiana, i stil med 
dem s0111 berattas i Alterlings »Falluckan» (1868). Har skall 
blott anteclrnas en av historierna som anknyter I sig till ett av
Norman framstallt forslag att vid hovkapellet skulle · inforas 
den s. k. normalstamningen. Teaterchefen gick in harpa, men 
da han erfor att delta skulle bli en ganska dyr historia upp- · 
stallde han )) det vilkoret, att man sa smaningom, efter ·hand, 
tid och rad skulle anskaffa de erforderliga instrumenten, det 
det ena efter det andra». Man for star alt Josephson raknar 
delta forslag bland >) muntrationerna». 

1 Detta divertissement upptages hos Bagge lilancl outgivna verk, utan opnstal. 
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Aven berattas (VII, sid. 122 ff.) nagra anekdoter fran olklub
l)en Fallan som huvudsakligen bestod av artister fran K. 
teatern och vars sammantraden hallos pa den vid Osterlang
.gatan belagna kallaren Freden. En av de ivrigaste medlem
marna var Norman, _som sages har ha visat· stg pa sitt basta, 
bumoristiskt' satiriska lynne. Vid de emelfanaf firade sarskilda 
festerna (sasom »julfalla,>, ·»paskfalla» · och »fmntimmersfalla») 
utdelades presenter. »Sa fick t. ex. Ludvig Norman en gang 
ett par verkliga skidor for att nagot fortare an vanligt (han 
var kand' for sin langsamhet) kanna tillryggalagga vagen efter 
-entreaktens slut fran operans foyer ned till orkestern; en annah
gang en flera famnars grof lina for att rycka i till ridatecknet,
derfor att han sa ofla ryckte sa sakta pa klockledningsstrangen, ·
.att arbetarne pa teatervinden icke horde det. - - ---- Av Fritz
Ahlgrenson1 fick Norman en kortlek hvars alla kart bestod av

· hara ruter, med onskan att ocksa 'hara ruter' skul]e visa sig i
hans atgarder. och f6reta_glinom teateTn.»

En helt kort, odaterad skrivelse som aterg.es i memoarerna 
(IX, sid. 5) ror det eventuella framforandet av .Anbers »Marco 
.Spada)>;-. premiare·n agde rum hasten 1867. 

En annan i K. B:s samling befintlig, odaterad biljett som 
:aterfinnes i memoarerna torde vara av nagot tidigare datum. 
Den ar av foljande lydelse: 

Intendenten Herr Josephson. 
Kgl. Theatern. 

Mycket angelaget. 

Min mor ar mycket sjuk. Jag kan ej lenma henne. St1.g M Dente,
som kanner Operan, sa leder han nog repetitionen. 

�-, 
Hasteligen 

Vannen Norman. 

Ludvig Normans mor avled den 19 april 1867. mira iill 
hands· Jigger antagandet alt skrivelsen avsants kort foi'e denna 
tidpunkt. 

Normans sista daterade brev fran denna period vilkei aYsants 
den 2 mars 1867 meddelar alt han ))ar iJlarnaende af biod:
congestion at hufvudet» och darf6r hindrats ljanstgorfl. 

1 F. A. Ahlgrenson (1838-1902), dekorationsrrn'Uare Yid E. Teatrnrna. 

5 - 322293. 
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Med svidande hjarta var det Josephson i och med varsason
gen 1868 lamnade K. teatem dar hans sista samarbete med 
Norman agde rum fore premiaren av Gounods »Romeo och 
Julia». 

Ur memoarernas tionde del ma anforas nagot som kan be-
traktas som ett vanskapsbevis fran J osephsons sida. Vid en 
av de forsta popuHira sondagskonserter som pa den av honom 
ledda Mindre teatern gavos under anforande av Bernhard Fexer 
upptog programmet bl. a. en sats ur Nonnans F-dursymfoni. 

I . memoarernas trettonde del beroras pa nagra sUillen Nor
mans koniroverser med Fritz Arlberg, varjamte. hans namn har�
liksom 1 aterstaende delar, forekommer i nagra andra samman
llang, dock av mindre intresse. 

Forst 1882 skri ver Norman ater till J osepbson, me11 da i 
nftgot utforligare brev som har aterges. Det behaver endast for
utst�ielrns att J. jamte Victor Holmqvisl, sedan 1879 var ledare 
av Nya (senare kallad Svenska) teatern. 

Waldemarsudde 23 Aug. 1882. 

Ivlin baste Ludvig Josephson! 
Lange ha.de jag onskat att satta mig · i forbindelse med Dig an

gaende Lycko Pehrs resa. Men Du reste sjelf bort och jag visste 
icke . hvarthan jag skulle adressera ett bref. Det utlofvades att jag 
snart efter vart sammantraffande· (i borjan af Juni) slrnlle fa del af 
manuscriptet for att lninna pfanera nagot sa. nar och med forfattaren 
uppgora Jwarest och huru mycket musik :fom borde ifragakomma. 
Detta, liksom orkesterns tillokning gjordes af mig till vilkor huru
vida jag slrnlle kunna at.aga mig arbetet, soni ar ga11ska drygt och 
tidsodande. Emellertid gingo bade Juni och Juli forhi utan alt jag
horde nagot af manuscriptet, och jag begaf mig da och da enkom i 
denna angelagenhet till staden for att i min vaning derstades fa 
rnigon upplysning. Forsf den 10 Augusti fann jag der ett kort bref 
af Hr Strindberg, deri han fr:lgar om jag komponerar musik till 
stycket, och hvart han skall sanda det. Jag m;.\ste samma afton resa 
till Oslergotland och besvarade brefvet dagen efter(d.11)fran Norrkoping 
till den -adress I-fr S. uppgifvit. Jag bacl honom i cletta mitt svar 
meddela Dig att da jag blifvit sa i afseende pa tid manquerad, jag 
icke kunde ataga mig arbetet. Huruvida detta mitt meddelande 
konunit honom tillhanda och om han varit i tillfiille att delgifva 
Dig situationen, jag vet det ej. Da jag nu bort att Du till Stock
holm ftterkommit, har jag trott mig bora la.ta Dig . veta dels au jag 
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funnit mig fornarmad af en sadan godtycklig behandling, hvilken jag 
fatt rona, dels att da d�t fornamsta villkoret for mitt lofte icke in
friats, jag icke langre anser mig bunden af deUa lofte, och medde1ar 
min asig·t redan nu, pa det Du (da stycket enligt Din egen utsago 
skalt ga redan i medio af November) matte finna en Himplig person 
som ptt denna korta lid hinner verkstalla sitt arbele. 

Biiste Ludvig Josephson. 

Din gamle van 
Ludvig Norman .. 

Hurn stor eller liten lust jag an matte hafva att skrifya musik till 
Slrin9.bergs stycke, - jag maste afsta derifran alldeles, till foljd af 
en fik mig Hniad tilldragelse. i dessa dagar. Hor och Du skall finna 
alt jag gor ratt. - ·Vid senaste sammankomsten j Mnsikaliska Akade-· 
mien inlemnade jag min afskedsansokan fran kompositionsplatsen 
pa grund af sjuklighet oc�1 oformaga att prestera lwad man begar 
af mig. Ansokan beviljades, och motion vacktes derom alt jag for 
mina atersiaende dagar skall erhftlla af staten .ett arligt understod 
sbm skulle gora for mig 1mojligt att clraga mig iillbalrn fran -offent
liga varf for att i ro kunna egna mig at komposilion. Denna motion 
tycks hafva funnit bifall, och beslut Hirer hafva fattais att oford,roj
ligen inga till Kgl. Jfj:l med anhalian om proposiljon vid Riksdagen 
i deUa syfle. 

Hos Konungen slar jag ej alldeles val, men skall jag alldeles for
derfva med honom i samma ogonblick jag beh6fver honom genom 
att lana min hand at ett s�Tcke hvari konungamakten sa afgjort f6r-
16jligas? Du -maste finna: detta gar icke an, och Du skulle handla 
som jag_ om Du vore i mina klader. Jag atersander manuscriptet 
harjemte, och beklagar om jag genom att qvarhalla det sa lange, 
ui1danskjutit dess ·uppforande. Slutligen tackar. jag Dig for clet for-
1roende Du visat mig. -

Jag bed.er Dig gomma det fortroende jag visat Dig, da jag med
delat Dig lwad s0111 annu ej ar officiellt, och salunda ej delgifva 
styckels forfatiare det egentliga ska.let for mitt afslag. 

Gamle vannen 
Ludvig Norman. 

Sthm 3 Oct. 1882. 

Aveni nagra av de brev som August Strindberg sande Joseph
son och' · som likaledes aro deponerade i K. B., dryftades fragan 
om n,1usiken till »Lycko-Pers resa». Nar Norman stallt sig 
avhojande, skriver Strindberg, Kj1mmendo 13 aug. 1882, bl. a. 
foljande: ,,En svag trostegrund har jag: jag har aldrig lroU att 
Norman, som, fortjust i '\Virsens poesi, satt musik till den-
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samma
1 

nu skulle vilja salta musik till parodien pa den: Han

forefaller mig ha begagnat ett gynnsamt tillfiille att slippa ifran,

utan att sara. » N agra rad er langre fran.1 i samma brev heteir

det dock: »Har herr Josephson nagot hopp om Normans ater

vinnande?» 
De tva N ormanbreven pakalla ej manga kommentarer. Till

brevet av den 3 okt. 1882, dar Normans avgang som kom

positionslarare sanit den vantade propositionen till rik.sdagen

omlalas, skall fogas paminnelsen om. alt 1883 ars riksdag be

viljade honom ett tonsatlargage av 2,000 kr. - Norman slapp

komponera musik till Lycko-P�rs resa, ,rid vars premiar, den

22 dee. 1883, Richard Henneberg svarade fifr det musikaliska

. inslaget. 
Det sista av de i K. B.-depositionen befintliga breven, son1

Norman skrivit till Josephson., ar avsant den 3 mars 1884. Det

ror sjg om en forfragan som Josephson gjort om ett forkommet

manuskript till en av bonom f6rfaHad operatext »Neck.ens

polska». Brevet slutar med nagra ord som vittna om ett trots

foregaende fortretligheter forefintligt intresse for det till en

succes blivna Strindbergsstycket: » Kan Du lyckliggora budet

med ett par biljetter i hojden i:ill dagen� Lycko-Pehr, desto

battTe.)) 
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