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Ludvig Norman
LudvigNorman (1831–1885)var en central gestalti svensktmusiklivfrån
1850-taletfram till sin bortgång. Ävenom samtideninte alltid uppskattade
hans initiativ,värderasNormans insatsermed rätta högt i musikhistorieskrivningen. Som tonsättare, dirigent, pedagog,skriftställareoch konsertarrangör
bidrog LudvigNorman kort sagt till att förnyasvensktmusikliv.
Norman var stockholmare.Redan i unga år undervisadeshan i pianospel
av VilhelminaJosephsonsom var vän till familjen,senareav eodor Stein
och Jan van Boom. Norman tog ocksålektioneri musikteoriav AdolfFredrik Lindblad.Han fortsattesina studier vid Musikkonservatorieti Leipzig,
där han hade lärare som Ignaz Moscheles(piano),Moritz Hauptmann (kontrapunkt) och JuliusRietz (komposition).Intrycken från åren i Leipziggav
Norman viktigamusikaliskaimpulsersom han efter hemkomstenarbetadeför
att sprida.
Tillbaka i Stockholmförsörjdehan sigsom pianolärare,men framträdde
ocksåsom pianist. Han skrevmusikkritik utifrån den estetiskaståndpunkt
han vunnit i Leipzig.1858blevhan lärarevid Musikkonservatoriet(komposition, instrumentation och partiturläsning),en sysslahan med vissaavbrott
upprätthöll till 1882. Norman börjadedirigeraHovkapellet1861och utnämndes till hovkapellmästareåret därpå. Som ledareför denna orkestersatsadehan
energisktpå konsertverksamhet,detta parallelltmed operaföreställningarna.
LudvigNorman börjadekomponerai unga år och kunde efter studieåren
verkasom en mycketvälutbildadoch för sin tid modern tonsättare. Hans produktion kom att bli omfattande och fördeladpå många verktyper.Normans
tre symfonierär viktiga verki svensksymfonik,samma ställning har hans sex
stråkkvartetteri svenskkammarmusik.
© GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.Justeringarav bågar,förtecken,
accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har företagits
utan kommentar.
Förlaganär utgivenav Carl Gehrmans musikförlag,Stockholm,C.G. 43.
På omslagetstår: ”Till Musikföreningeni Stockholm/ Det guddommelige
Lys/ Digt af / J. S. Welhaven/ componeretfor / Chor a capella/ af / Ludvig
Norman / Op. 53 / Stockholm/ Carl Gehrmans Musikförlag”.
Tillkomstår:1880.

Ludvig Norman
LudvigNorman (1831–1885)wasa key gure of the Swedishmusicscene
from the 1850suntil his death. Evenif contemporarymusic-goersdid not
alwaysappreciatehis initiatives,his contributionsare highly valuedby music
historians.As a composer,conductor,teacher,author and concert arranger,
one could saythat LudvigNorman helpedto bring freshlife to the Swedish
musicscene.
Norman wasborn and bred in Stockholm.As a young boy he wastaught
piano by VilhelminaJosephson,who wasa friend of the family,and later by
eodor Stein and Jan van Boom. He also took lessonsin musictheory for
AdolfFredrik Lindblad.He continued his studies at the LeipzigMusicConservatory,wherehis teachersincludedIgnaz Moscheles(piano),Moritz Hauptmann (counterpoint)and JuliusRietz (Composition).
e impressionthat these yearsin Leipzigmade on Norman gavehim important musicalinspirationthat he endeavouredto spreadon his return to
Sweden.
Backin Stockholm,he made a livingas a piano teacherand a performer,
and wrote articlesof musiccriticismfrom the aestheticperspectivehe had
gained in Leipzig.In 1858he becamea teacherat the RoyalConservatory
of Musicin Stockholm(composition,orchestrationand score-reading),an
occupationthat he pursued, with the exceptionalbreak, until 1882. Norman
started to conduct the RoyalCourt Orchestra in 1861and wasappointed hovkapellmästare(‘ChiefConductor of the RoyalCourt Orchestra’)the following
year.As director of this orchestrahe investedconsiderabletime and energyin
concert performancesalongsideits opera obligations.
LudvigNorman started to composeas a young man and wasableto work
as a consummatelytrained and for his time modern composerafter completing his studies.His oeuvrecame to be an extensiveand variedone. Norman’s
three symphoniesare important inclusionsin the Swedishsymphonygenre, as
are his sixstring quartets in Swedishchamber music.
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Trans.Neil Betteridge

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with
commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustmentsto slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot
aected the reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby Carl Gehrmans musikförlag,Stockholm,C.G. 43.
Text on the front page:”Till Musikföreningeni Stockholm/ Det guddommeligeLys/ Digt af / J. S. Welhaven/ componeretfor / Chor a capella/ af /
LudvigNorman / Op. 53 / Stockholm/ Carl Gehrmans Musikförlag”.
Yearof composition:1880.

