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FORORD
I 1985 fikk Ringve Museum en stor og unik gave av direktør Henrik Jørgen Huitfeldt i
Oslo: musikkhandlerfamilien Warmuths private brev, dokumenter, regnskapsbøker,
attester fra tyske og norske politimyndigheter, teaterprogrammer, forlagskataloger,
tegninger, dikt, avisutklipp, fotografier, autografer, notetrykk og diverse annet – alt i
original. Både når det gjaldt omfang og innhold må samlingen kunne karakteriseres
som enestående, med dokumentasjonsstoff som ikke finnes andre steder.
Med min musikkfaglige bakgrunn ble jeg svært interessert i samlingen og forsto
umiddelbart hvilken verdi den hadde som historisk kildemateriale. I mitt arbeid med
musikkhandelens historie i Norge (påbegynt 1975) ble jeg tidlig oppmerksom på det
betydelige firma Carl Warmuth, og jeg kjente godt til det omfattende firmaarkivet som
finnes i Nasjonalbiblioteket i Oslo, med firmaets brevsamling, leiebibliotek, notetrykk i
tusentall og diverse andre samlinger som dekker de rundt 70 år Carl Warmuths firma
eksisterte. Tanken om å skrive en egen bedrifts/personalhistorie lå fristende nær, og
jeg så at det nye kildematerialet åpnet for å gi denne historien en ny dimensjon: et
dypdykk i et stort handelshus der det var mulig å gi liv til menneskene bak bedriften.
Jeg måtte vente med å ta fatt på oppgaven til jeg hadde avsluttet arbeidet med
musikkhandelens historie (dette omfattet nettutgave av Notekatalogen, en katalog
over samtlige noter trykt i Norge mellom 1811 og 1909 og Musikkhandelens historie i
Norge frem til 1909, den siste også i papirutgave), og av forskjellige grunner skjedde
dette først i 2010. Det er derfor først de siste fem-seks år jeg har kunnet arbeide mer
konsentrert med Warmuthene.
Arbeidet med denne boken har vært en reise rett inn i 1800-årenes Christiania. Jeg
har kunnet fortelle detaljert om en families dagligliv, boforhold og
forretningsvirksomhet. Menneskene er kommet oss nærmere, og det gjør historien
enda mer spennende at Warmuthfamiliens medlemmer viser seg å ha høyst
forskjellige karakter, intellekt og moral.
Takk til mine gode venner og hjelpere: min mann Håkon Sivertsen, professor
emeritus Halvard Bjørkvik, forlagskonsulent Jan-Henrik Ingebrigtsen og professor
Arvid O. Vollsnes.
Lillesand januar 2017
Kari Michelsen
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Carl Warmuth 75 år gammel malt av Andreas Haavin i 1886. Riksantikvaren
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PROLOG
CARL WARMUTH SENIOR (4. februar 1811 – 22. februar 1892) kom til Norge som en
omreisende musiker. Ikke kjente han noen her og ikke hadde han noen penger. Før tre
år var gått, hadde han ikke bare skaffet seg en tilfredsstillende bolig for seg og sin
tilkommende, han hadde også startet det som skulle bli landet største og et av
Skandinavias betydeligste musikketablissementer.
Portrettene viser en alvorlig, litt streng mann, som ser ut som om han er arbeidsom og
nøysom. Det er ikke mye lettsinn eller humor å spore i dette ansiktet.
Carl Warmuth visste tidlig at han ville ut i verden og bli noe. Hans “indre stemme”
hadde fortalt ham det den gang han var 15 år og bondegutt i en liten landsby midt i
Tyskland. Han var musikalsk, han ville bli musiker. Men ikke en omreisende musikant,
han ønsket noe fast. Det viste seg å være vanskelig. Først etter ti år på landeveien, kom
sjansen i Christiania, i Norge – langt hjemmefra. Sjansen var å satse på å etablere en
musikkforretning, slik som de hadde mange av i Tyskland, men ikke i hans nye
hjemland.
Carl Warmuth gjorde ikke noe halvveis. Han lærte seg norsk på rekordtid, ser vi av
brevene. Han må ha vært mer enn alminnelig begavet. Han hadde omfattende
kjennskap til musikkliv og musikkomsetning fra hjemlandet, og han hadde mange
personlige kontakter. Han var disiplinert, utholdende og sterk. Han hadde ikke minst
anlegg for handel og både sansen og evnen til å omgås penger.
Warmuths forhold til penger var ikke helt enkelt. Man kan gjerne kalle det pietistisk.
Han kunne gjerne gi bort noen kroner til bursdager og markedsdager, men da
svigersønnen ba om et større lån, var det blankt nei. Selv da svigersønnen nektet
familien sin å omgås ham, myknet ikke gamle Warmuth.
Orden og system dannet grunnlaget for Carl Warmuths tilværelse. Orden i familien, i
forretningen, i gården, i regnskapene. Han likte å kle seg ordentlig. Han kunne gjerne
more seg – med kortspill, på Tivoli og på Bygdøy badeanstalt. Han likte god mat. Men
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han likte ikke å reise. Han var ikke religiøs og ikke selskapelig anlagt. Men han var
familiekjær og oppmerksom. Og klassebevisst – tiggere var tiggere mens han selv var
borger av byen Christiania.
Senior hadde ett meget svakt punkt: sønnen Bernhard. Her gjaldt plutselig ingen
moralske anfektelser. Bernhard fikk det han pekte på, han ble beskyttet og unnskyldt i
så stor grad at familien og vennene reagerte.
Carl Warmuth var et arbeidsjern. Han traktet ikke etter fagre ord og berømmelse. Han
gjorde det han hadde bestemt seg for og gjorde ikke stort vesen av seg selv. Det var da
heller ikke noe oppstuss da han døde – slik som da sønnen døde bare tre år etter.
Denne boken forteller historien om Warmuth.
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1. OPPVEKST OG LÆREÅR. ALTONA
Barndomshjemmet
Carl Gottlob Friedrich Warmuth ble født i landsbyen Thalebra rett sørøst for Göttingen
i landskapet – senere delstaten – Thüringen 4. februar 1811. Familien var som alle de
andre i landsbyen bønder og hadde vært det i generasjoner. Miljøet var preget av ro
og stabilitet og hardt arbeid. Faren var jordbruker Christoph Gottfried Warmuth (17621844) og moren Barbara Friedrike, født Rhodius (1778-1844).

Gården til venstre er barndomshjemmet i Thalebra, foto ca. 1928. Privat eie.

Gården fra østsiden.

Fra denne lille og uanselige landsbyen, med et par hundre innbyggere rundt 1810,
reiste vår Warmuth som femtenåring. Fjorten år senere, i 1840, kom han til Norge der
han og hans virke skulle få grunnleggende betydning for landets kulturelle liv. Det var
virkelig en klassereise.

5

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 1: Oppvekst og læreår

Utsnitt av kart over post-reiserutene i Tyskland i 1833:
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De vanligste reisemåter var med diligence eller med karjol: Diligence var en stor,
lukket, firehjulet vogn, trukket av to eller flere hester, som i fast landeveisrute
befordret passasjerer, bagasje og post.
Karjol var en liten, åpen, tohjulet vogn, trukket av én hest. Det var ett sete for én
person, ofte var det et sete for en skyssgutt bak. Dette var raskere transport enn med
diligence.
Carl var nummer fire av fem søsken. Han var den eneste som brøt med den gamle
landsbykulturen og flyttet ut og den eneste som ble musiker, de andre ble hvor de var
og hva de var.
Søskenflokken har mange etterkommere i dagens Tyskland – en av dem bor til og med
i det gamle barndomshjemmet i Thalebra.
Vi har ingen opplysninger om at noen i familien spilte noe instrument. De musikalske
impulser må ha kommet andre steder fra, mest sannsynlig fra kirken. Den var
landsbyens stolthet, bygget så tidlig som 1392. Her var det orgel og organist, og her var
det musikalsk aktivitet.
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Kirken i Thalebra rundt 1928. Privat eie.

En indre stemme
Warmuth forteller selv at han flyttet fra sine foreldre til Ellrich 23. juli 1826.
Avskjeden var hard, jeg gråt, foreldre og søsken gråt, ja, jeg så mange i byen som gråt.
Hvorfor gjorde de det? Jeg var alles yndling, jeg var deres kjære lille Carl Warmuth.

Moren var mye syk og han måtte ofte pleie henne. Og likevel reiste han – fordi, skriver
han: “En indre stemme drev meg ut i verden”.
Ut i verden betød i første omgang en reise 40 km nordover til Ellrich, en liten by med
omtrent 2.000 innbyggere i år 1800. Stadsmusikanten i Ellrich ble Carls læremester,
her ble han i første omgang i fem år, fra juli 1826 til 1831. Han fikk da attest som
“gesell”, altså svenn. Denne attesten er datert 1. august 1831, skrevet på lerret,
storslagent utformet og med seks undertegneres segl: stadsmusikanten Daniel
Friedrich Meineke selv, en annen stadsmusikant Wilhelm Meineke (en bror, kanskje),
svenn Friedrich Wilhelm Hahn, kantor W. Müller, G. Müller og Carls far G. Warmuth.
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Stadsmusikantattesten, Ringve Museum

Attesten lyder slik:
Jeg underskrevne stadsmusikant Daniel Friedrich Meineke i Ellrich bekjentgjør herved
at Carl Gottlob Friedrich Warmuth fra Thalebra er utdannet i instrumentalmusikk hos
meg. Han har alltid vært ærlig og flittig … Jeg anmoder derfor alle mine kolleger om å
ha full tiltro til dette dokumentet og være nevnte C.G.F. Warmuth behjelpelig på alle
måter.

Utdannet i instrumentalmusikk betød at nå kunne han spille først og fremst
blåseinstrumenter som trompet, valthorn, trombone og obo, men også fiolin. En
grundig utdannelse.
De neste 5 år, fra han var 20 til 25 år gammel, ble også tilbrakt i Ellrich. I løpet av
denne tiden ble Carl kjent med Julia (Juliane Fredrikke Christine Henriette), datter av
kongelig fogd Johann Andreas Köhler (som arbeidet som skatteoppkrever og politi) og
hustru Johanne Marie Sophie. De ble kjærester, men måtte vente i over ti år før Carl
selv mente at han hadde fått en sikker nok inntekt til å kunne gifte seg. Julia hadde for
øvrig fem søsken.
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Braunschweig og Rojahn
Warmuth reiste videre til Gandersheim – i dag en del av Kassel. Her ble han nesten ett
år, til april 1837, og her traff han Johan Friedrich Gottlieb Rojahn – et møte som skulle
få vidtrekkende konsekvenser.
Gandersheim var i 1803 blitt innlemmet i hertugdømmet Braunschweig.
Hertugdømmets sentrum og midtpunkt var byen Braunschweig, en stor by – 35.000
innbyggere i 1831, med en rekke solide kulturinstitusjoner og et sofistikert musikkliv.
Mange av tidens operaer ble oppført her, også musikk av Johann Strauss d.e.
Hoffkapellet hadde flere meget begavede musikere. Blant dem var de fire brødrene
Müller som hadde en strykekvartett av europeisk format med omfattende turnéer,
blant annet til Danmark. En annen av musikerne i orkestret var bassisten Johan
Friedrich Gottlieb Rojahn (1798-1852).

Slottet før brannen i 1830. Wikipedia.

Vanstyre – opprør – brann!
I 1815 ble Karl II (1804-73) hertug av Braunschweig. Hans regime var preget av
vanstyre og korrupsjon, og da også uår inntraff i 1830, ble situasjonen dramatisk.
Folket gjorde opprør – slottet ble satt i brann og hertug Karl måtte flykte.
Dette gjorde levevilkårene meget vanskelige også for hoffkapellets musikere. Rojahn
gjorde kort prosess, sluttet ved hoffkapellet i 1830, og sammen med andre musikere,
deriblant vår Warmuth, stiftet han samme år et lite, ambulerende orkester som de
kalte Harzmusikverein eller Harzverein etter fjellområdet i Thüringen.
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De omreisende musikkapellene dukket opp på et tidspunkt da stadsmusikantene var
på vei ut. Stadsmusikantvesenet kjenner vi i Europa fra 1200-tallet av. De var som de
øvrige håndverksgruppene organisert i laug med en mester, svenner og læregutter. På
sitt beste var de fremragende musikere. Laugsmedlemmene hadde enerett til de
tjenestene de kunne gi, for eksempel hadde en lokal spillemann ikke lov til å spille i
brylluper eller ved andre festligheter. Rettsprotokollene i Norge er fulle av stridigheter
mellom stadsmusikantens folk og “fuskere”. Etter hvert som samfunnet forandret seg,
døde stadsmusikantembetet ut i løpet av 1800-årene – det hadde overlevd seg selv
mens hoffkapellene og private musikkselskaper hadde vokst frem. Hoffkapellet i
Braunschweig talte 32 musikere – til sammenligning hadde Haydns orkester i
Eisenstadt vel 30 mens Musikselskabet i Bergen talte 29 musikere i 1827. De
omreisende musikkapellene kunne av praktiske grunner ikke være like omfangsrike –
Harzverein talte 9-12 musikere. Besetningen varierte, men stort sett var det én fløyte,
to klarinetter, to valthorn, fire fioliner, én bratsj, én cello og én kontrabass – et svært
anvendelig instrumentarium. Carl Warmuths hovedinstrument var valthorn.
Kapellet dro fra by til by – til Braunschweig, Hannover, Mecklenburg, Gandersleben,
Goslar – og gav konserter. Warmuth hadde imidlertid slett ikke tenkt seg en tilværelse
som omreisende musiker, og i et litt oppgitt brev til forloveden Julia i Ellrich, datert
Goslar 11. mai 1838, gir han klar beskjed om hva han selv syntes om denne
tilværelsen:
Da jeg reiste fra Ellrich, trodde jeg at jeg sikkert ville få en god stilling. Men det ser ut til
å bli vanskeligere enn jeg hadde tenkt ... Neste tirsdag fortsetter vi mot Hamburg.
Hvem vet hvor Gud da vil føre meg.

I mai 1838 kom så musikerne til Hamburg. Men her ble det problemer – kapellet kom i
konflikt med stedets stadsmusikant, som fortsatt hadde en sterk stilling i Hamburg
med enerett på alle former for både privat og offentlig musisering i byen. Det ble
rettssak som Harzverein tapte.
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Altona rundt 1850. Wikipedia

Og igjen så kan vi se hvordan tilfeldigheter endrer historiens gang:
Som følge av denne rettssaken dro Harzverein til Altona, den gang en by av betydning,
i dag en del av Hamburg. Før musikerne kunne spille offentlig der, måtte de gjennomgå
en prøve for den lutherske hovedkirkes kantor og organist. Warmuths attest er datert
26. oktober 1838 og han får et fint skussmål som musiker.
Det var dyktige musikere i kapellet Harzverein. I et Tyskland som var oppdelt i mange
små stater med mange små og store fyrstehoff var det stort behov for små orkestre
eller kapeller som kunne bidra til å forhøye glansen rundt fyrsten og hans hoff.
Kapellene var mange og konkurransen skarp, også utenfor fyrstehoffene. Så våre
musikere holdt et høyt musikalsk nivå, tok sitt arbeid meget alvorlig og skrev
reglement. Dette reglementet hadde mange likhetstrekk med stadsmusikantenes. Det
er bevart to utkast til reglement – skrevet nettopp i Altona, og her er reglene klare:
Ved siden av musikalske ferdigheter satte ledelsen klare krav til musikernes oppførsel.
Kom man for sent, uteble uten melding, var beruset, hadde glemt noe eller snakket i
utide, ble det straffet med bøter. Man hadde å rette seg etter gruppelederne, holde
orden i sine noter, og det var forbudt å spille i andre ensembler. Det står intet om
antrekket, men vi kan bruke en illustrasjon fra Wien i 1845 med Strauss senior i sving i
Volksgarten som pekepinn.
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Det stedbundne Musikselskabet Hamonien i Bergen fra 1765 og Det Trondhjemske
Musikalske Selskab fra 1786 hadde også sitt reglement med tilsvarende innhold. Her
ble det for øvrig ingen konflikt med stedets stadsmusikant – i stedet samarbeidet de.

Litografi av Anton Zampis. Wien Museum.

Der beliebte Harz-Verein
I adresseboken for Altona 1839 finner vi Carl Warmuth i Grosse Fischerstraβe 1, som
“Musiker, medlem av Harz-Verein fra Altona”. Her bodde han sammen med to andre
musikere i kapellet, Heinrich Ahl og Wilhelm Zogbaum. Stedet lå sentralt, like ved
Elben.

Det er tydelig at Harzverein var et svært populært kapell. En reisebeskrivelse fra 1839
av Heinrich Schmid gir et vakkert bilde av det “avholdte Harz-Verein” som spilte valser
av Strauss og Lanner ved elvepromenaden.
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Altona var den gang under danskekongens herredømme. Da kong Fredrik VI døde i
desember 1839, ble det innført totalforbud mot alt som het konserter og annen
lystighet, man skulle ikke more seg når kongen var død! Situasjonen ble nå kritisk for
Carl og hans venner.
Det var da Jacob Sanne dukket opp.
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2. HARZVEREIN I NORGE
Christiania får sjokk
Jacob Sanne (1812-63) var dansk av fødsel, skuespiller (et “talentløst subjekt” skrev
teaterhistorikeren Tharald Blanc) og bokbinder med mange jern i ilden.
I 1836 startet han en “boutique” med bokbinderi og leiebibliotek i Grændsegade i
Christiania og utvidet året etter med musikkhandel.
I 1838 traff Jacob Sanne en landsmann, restauratøren Hans Johan Lorange (1810-64),
som egentlig var grosserer og trelasthandler i København. Sammen startet de kafédrift
på det naturskjønne “Dronningbjerget” som lå i nordenden av Bygdøyhalvøya. Men
klasseskille og klassearroganse var godt etablert i de dager. “Man” likte ikke det
folkelige preget Dronningbjerget hadde, og etter to sesonger måtte de stenge. De
måtte finne på noe annet.
Det er sannsynlig at Sanne og Lorange hadde hørt om Harzverein som gjorde slik lykke
i Hamburg og Altona, og enten reiste begge to eller bare den ene ned for å ta dem
nærmere i øyesyn.
Tidspunktet var heldig. Det musikalske Lyceum – Christianias eneste orkesterselskap –
var nylig nedlagt. Stadsmusikantembedet ble formelt avskaffet i 1840 sammen med en
rekke andre håndverksprivilegier. Samtidig som musikken ble en fri næringsvei, førte
forbedrede kommunikasjoner og nye lover for handel og næringsliv til at kafé- og
konsertliv ble en viktig faktor i kulturlivet.

Harzverein-musikerne selv må ha syntes at fremtidsutsiktene så forlokkende ut og
inngikk kontrakt med Sanne og Lorange. Musikerne forlot Hamburg 4. mai 1840 og tre
uker senere, 24. mai, om ettermiddagen i sterk vind, ankom skipet Christiania. Avisene
den gang var nøye med å få med seg hvilke passasjerer som reiste ut eller ankom med
rutebåtene, men denne dagen sto det kun “Musici”. Lite visste Sanne og Lorange
hvilken enorm suksess Harzverein skulle gjøre og hvor stor betydning musikerne skulle
få for landet.
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Allerede tre dager etter ankomsten til Norge var det invitert til “Concert à la Strauss”
med Harzmusikverein i Grünings hage (en stor eiendom hvor i dag Eidsvolls plass
ligger). Ny konsert fulgte neste dag. Etter bare tre konserter skrev avisen Den
Constitutionelle:
Hvad de ti tydske Musici præstere er saa deiligt, udføres med saadan Præcision og
Klarhed, og indeholde derhos de allerskjønneste Sager, saa at man maa være af Steen
for ikke at bevæges ved deres Toner.

Publikums begeistring for Sanne & Lorange fikk et nesten euforisk uttrykk i avisen Den
Constitutionelle 7. juni 1840, som skriver:
Det er en stor Gevinst for vor Hovedstads offentlige Liv, at den har faaet en af saa
dygtige Executeurer sammensat Musik-Forening til Opfriskning af sine
Sammenkomster, og Indvaanerne kunne isandhed ikke vise sig erkjentlige nok mod de
driftige Entrepreneurer, der med saa stor Risico for sig selv, have hentet disse Musici
herop.

Den Constitutionelle skrev 31. august 1840 at bare for tre år siden fantes det ikke noe
sted man kunne gå ut og spise – det eneste var mindre konditorier der man kunne få
punsj og kaker og lese aviser. Det fantes ikke et sted man kunne invitere damer eller
familien til og utenfor byen absolutt ingen steder. Men nå [i 1840] var det blitt
underholdning med musikk både inne i byen og i omegnen, for eksempel i Logen.
Hovedstadens møte med Harzverein må ha vært rent sjokkartet. Aldri før hadde man
hørt et slikt samspill, så rent, så presist! Aldri hadde man møtt ordentlig profesjonelle
musikere, og aldri hadde de lyttet til de nye komponistene kapellet hadde med seg i
notebagasjen.
Det hovedstaden var vant til, var syngespill i mengder utført av amatører som
tilfeldige, omreisende grupper. Konserter fantes, men nesten alltid oppblandet med en
eller annen variant av gjøgleri – flammekasting eller akrobatikk. Og så kom Harzverein.
Publikums entusiasme var like hemningsløs som ved popkonserter langt senere frem i
tid.

16

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 2: Harzverein i Norge

På Ladegaardsøen –
Sanne og Lorange kjøpte apoteker Hans Heinrich Maschmanns løkke Karenslyst på
Bygdøy, innerst i Bestumkilen i juni 1840, og satte straks i gang med å få anlagt et stort
forlystelsessted. De fikk oppført en stor bygning med 2 etasjer – i første etasje en stor
salong og 10 små værelser, i annen etasje også en stor dansesal og 12 små værelser.
Dansesalen var 14 meter lang, 7 meter bred og takhøyden var noe over 5 meter. I
kjelleren var det kjøkken, konditorbakeri og bryggerhus. Utenfor huset er det en brønn
med det “reneste kildevann”. Videre ble det bygget en stor paviljong og anlagt mange
lysthus, det ble plantet en mengde trær (syriner, popler og løvtrær) og blomster og
satt opp 60 bord og benker. Paviljongen hadde flere værelser og var også beregnet for
vinterbruk. Den var plassert på eiendommens høyeste punkt og var omgitt av
blomsterbed med fioler, svibler og resedaer. Her var det Harzverein spilte. En karusell
og dobbel kjeglebane kom til etter hvert. Alt dette kom i tillegg til den opprinnelige
gårdsbebyggelse.
I perioden mai 1840 – august 1841 hadde Harzverein nesten 70 opptredener på
Karenslyst.
Karenslyst hadde et langt mer eksklusivt preg enn Dronningbjerget.
De gode borgeres snobberi gikk så vidt at “den saakaldte elegante Verden” forbeholdt
sig Pavillonen visse Dage imod at overlade den om Søndagene til de lavere klasser.

som en innsender skrev i Morgenbladet. Forbindelsen dit ut ble besørget av en stor
diligence hver dag, mens dampbåten “Jonas Collett” gikk i fast rute to ganger i uken.
Ikke alle var like begeistret for overfarten med dampbåten, og “Aarsagen er udentvivl
den høie Priis og den djevelske Musik af 4 durchdrevne Trompetere, der underholdt
om bord” skrev innsenderen i Morgenbladet 5. juli 1840. Dampskipsselskapet satte
ned prisen, men nevnte ikke trompetistene!
Camilla Collett skrev til broren Oscar om Karenslyst: “Det er en stor Acquisition for vort
fattige Christiania Sommerliv.”
Men Lorange og Sanne hadde satset for stort og for dyrt og slet med driften. De
oppgav boet til skifteretten allerede i juli 1841.
Kontrakten mellom Harzverein og Sanne/Lorange løp ut i mai 1841. Deretter fungerte
Sanne en tid som Harzvereins impresario. I 1842 flyttet han tilbake til København.
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Karenslyst til venstre. Ukjent kunstner. Trolig malt på 1820-tallet, altså før Harzvereins tid.
Oslo Museum.

- Og inne i byen
Om vinteren ble Harzvereins konserter, tre ganger om uken, flyttet til den nybygde,
storslåtte Frimurerlogen inne i byen. Denne bygningen ligger ved Bankplassen og kalles
i dag Gamle Logen. Henrik Wergeland skrev i Tønsberg Merkur 24. august 1840 om
den første konserten her:
I Tirsdags [22. august] begyndte Harzmusikvereins Koncerter i Frimurerlokalet, og det
lod ret til, at denne Spekulation vil lykkes for DHrr. Lorange & Sanne. Den store Sal vr
stærkt besat med smaa Borde, hvorved det talrike Publikum fandt saavel fysisk og
sjelelig Underholdning.

Harzverein fortsatte for egen regning sine konserter vekselvis i Frimurerlogen, i
festivitetslokalet Klingenberg (der Klingenberg kino ligger i dag), og med
friluftskonserter på løkken Bellevue like ved Botanisk have på Tøyen. 23. juni 1841
averterte de:
Da Tiden for den af os med DHrr. Lorange & Sanne ingaaede Kontrakt er udløben, tage
vi os den Frihed herved at underrette det ærede Publikum om, at vi nu kunne
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disponere over vor Tid samt musicere og udøve vor Kunst, hvor og naar man maatte
ønske det.

Frimurerlogen etter et stikk fra rundt 1850. Fra boken Et hus i Europa.

Det må ha vært noen spennende dager og uker for kapellets medlemmer. Ville de klare
å beholde publikum? Ville de klare å overleve – eller måtte de alle reise tilbake til
Tyskland? Dessverre vet vi intet om hvor mye en musiker kunne tjene den gang. Vi kan
bare gjette at det holdt akkurat til det nødvendigste og ikke mer. Flere av musikerne
hadde allerede stiftet familie, men Carl Warmuth senior ønsket et langt mer sikkert og
solid grunnlag for sin fremtid enn det han kunne oppnå som kapellmusiker.
Musikerne må ha blitt overbevist ganske fort. Ikke bare var publikum overmåte
begeistret, det var Christiania teaters kapellmester Reissiger også – som vi skal se
nedenfor.
Konsertene ble gjerne avertert som “à la Strauss”, og her hørte publikum de store
valsekomponistene Johann Strauss d.e., Joseph Lanner og Joseph Labitzky sammen
med utdrag av operaer av Gioacchino Rossini, Carl Maria von Weber, Ludwig Spohr og
flere. Johann Strauss d.e. ble på 1830-tallet hyllet som en konge og trakk mengder av
folk uansett hvor han og orkestret hans kom. Også i Hamburg oppsto det rene
Strauss/Lanner-hysteri.
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Kvaliteten på Harzvereins opptredener må ha gjort et veldig inntrykk. Gjennom sine
mangeårige konsertturnéer i Tyskland hadde Warmuth og de andre også opparbeidet
seg et svært omfattende repertoar.
Halfdan Kjerulf var i juni 1840 på “en stor Fest i Anledning af Bogtrykkerkunstens
firehundreaars Jubileum ... hos Sanne og Lorange i Grünings Have” og han forteller
videre at gjestene “i en overmaade munter Stemning adskildtes over Midnat under
Harzmusikens Toner”.
Den kjente bokhandler Johan Dahl gir i sine “Minner om samtidige” (utgitt 1943) nok
et glimt fra en Harzverein-konsert 8. november 1840:
En Aften i Frimurerlogens Bygnings mindre Concertsal, var jeg kommet for at bivaane
en Instrumental Concert, som av Værten var blevet arrangeret. Under en av
Afdelingerne, kom jeg henimod et av Sideværelserne som benyttedes til
Læseværelse,hvorfra den bekjendte afd. Cantor i Christiania, Lars Roverud kom mig
imøde, med et af Vrede tindrende Ansigt, og med Udraabet: “Den forbandede
Drukkenbolt fornærmer mig, og vil ikke lade mig i Ro!”

Drukkenbolten var Henrik Wergeland.
Det er ikke umulig at det var Carl Warmuth som var den organisatoriske leder for
Harzverein i årene som fulgte. Et avertissement i Morgenbladet 16. januar 1844 kan
tyde på det:
Bestillinger til Harzmusikverein blive modtagne hos Hr. Musikus C. Warmuth i
Malermester Caspersens Gaard i nedre Vollgade. Ligeledes averteres, at det er
arrangeret saaledes, at vi spille i mindre Orchester ved Familieballer.

Harzverein figurerer i kildene som selvstendig kapell helt frem til februar 1848, fra 17.
mai 1847 som “Der neue Harzverein”.

Vals og wienervals
I Norge gav Harzverein minst 340 selvstendige konserter, flest i perioden mai 1840 til
september 1841. De medvirket dessuten ved solistkonserter og kirkekonserter i

20

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 2: Harzverein i Norge

Christiania, og turnerte somrene 1842-45 til flere norske kystbyer. Det er et
imponerende antall konserter. Det gav publikum et nytt, spennende og annerledes
musikktilbud, både fordi dette orkestret var det første i landet som henvendte seg til
andre grupper enn bare overklassen, og fordi det var det første orkester som
utelukkende besto av profesjonelle musikere.
Repertoaret var meget stort: en opptelling av konsertene mellom 27. mai 1840 og 25.
mai 1841 viser et antall av 226 ulike komposisjoner fordelt på 55 komponistnavn (pluss
“anon” nevnt 6 ganger), med til sammen 510 oppførelser fordelt på 105 konserter. 105
konserter på ett år – 363 dager – gir konsert omtrent hver tredje dag, en imponerende
innsats i seg selv.
Egentlig vidtfavnende kan en ikke si repertoaret var. Først står Johan Strauss d.e. (86
oppførelser = 16,8 %), deretter kommer Rossini (51 = 10 %), Lanner (46 = 9 %), Auber
(37 = 7,2 %), Labitzky (23 = 4,5 %) og Bellini (22 = 4,3 %). Opera- og syngespillpotpourrier dominerte altså sammen med ouverturer og danser – ikke minst valser. Og
dermed kommer vi til wienervalsen.
I Europa ble valsen utviklet mot slutten av 1700-tallet. Men fordi den var pardans og
ikke den mer “anstendige” rekkedans, ble den mange steder ansett som syndig og
møtt med sterke protester. I Norge var det imidlertid ikke uvanlig med pardans i de
større byene, og vals møtte lite motstand her. Da den raskere utgaven, wienervals,
kom, ble denne umåtelig populær. Før Harzverein kom i mai 1840, var det på norske
forlag til sammen utgitt så mange som 75 valser. Wienervals finner vi allerede i 1828, i
1836 og i 1837. Den nest-mest populære dansen, galopp, dukker opp første gang i
1831. Og Harzverein førte wienervalsen til de store høyder.
De mest populære valsekomponistene i Christiania synes å ha vært Joseph Lanner og
Johann Strauss d.e. Den enda mer berømte Johann d.y. var vel å merke bare barnet
ennå, siden han var født i 1825.
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Vals anno 1816, i E. Bakka: Europeisk dansehistorie.

Wienervalsen sto øverst på repertoarlisten til Harzverein med hele 17 %. Galopp fulgte
med 6 %.
Det var mange undervisningstilbud i Christiania i tiårene rundt 1800, men det var
undervisning i dans som var mest populært. Vi finner både norske og utenlandske
lærere, kvinner og menn. Til og med den berømte danske koreograf og danser August
Bournonville gav undervisning i dans i Christiania, i 1853. Så vi kan regne med at det
ble danset både vals og wienervals og andre danser i private hjem og i mer offentlige
lokaler.
Harzverein-musikeren Heinrich Ahl komponerte og fikk oppført flere verker, som En
Sommerdag i Christiania, Grand Potpourri comique & bourlesque, Die Normänner og
Ouverture. En annen harzvereiner, Carl Herwig, var representert med Begrüssungs
Walzer, Zeitgeist-Walzer og Grand Variations brillant for fiolin og orkester. Den unge
norske begavelsen Waldemar Thranes ouverture til syngespillet Fjeldeventyret ble
oppført hele 10 ganger.
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Teatret

Arkitekt H. C. Groschs fargelitografi av Christiania Theater i 1838. Oslobilder.no.

I 1840 ble Friedrich August Reissiger ansatt som instruktør for Christiania Theaters kor
og orkester. Teatret ved Bankplassen åpnet 1837 og var forgjengeren til
Nationaltheateret, som ble innviet i 1899.
Koret og orkestret hadde ingen faste oppgaver, men ble kun benyttet når operaer,
syngespill eller andre musikkdramatiske verker skulle settes opp. Som utdannet tysk
musiker så Reissiger raskt behovet for å styrke orkestret, og i august 1841 ble hele
Harzverein inkorporert som medlemmer. Noen av dem ble i mange år. Den første
oppgaven var operaen Jægerbruden av Carl Maria von Weber. Et innlegg i
Morgenbladet 9. september 1841 viser at publikum var fornøyd med de nye
musikerne:
Publicum maa isandhed være Theaterdirectionen erkjendtligt for at den har optaget
Harzverein i Orchesteret, da der i dens Midte gives enkelte meget duelige Musici ...

Det hadde gjennom årene vært en del utskifting blant musikerne i Harzverein. De som
kom til Norge i 1840 var: Lederen for ensemblet Johan Friedrich Gottlieb Rojahn og
hans to sønner Friedrich Wilhelm og Ferdinand August Rojahn, det var Adolph Herwig,
Carl Otto, Heinrich Ahl, Wilhelm Zogbaum, Georg Meyer etterfulgt i 1843 av Johann
Spiess, videre Fritz Arnstädt, Wilhelm Rieche og Carl Warmuth – 11 musikere.
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Harzvereins medlemmer
Carl Wilhelm Adolf Herwig
(1805 i Holzminden i fyrstedømmet Braunschweig –1879 Christiania), fiolinist, var
ansatt som førstefiolinist i teaterorkestret til 1878, bortsett fra noen år fra 1846 da han
var “Musikdirekteur” i Selmers dramatiske selskap i Trondheim. Et hefte i
notesamlingen til universitetsbiblioteket i Trondheim antyder at Herwig var i
Trondheim til 1851: “Nodebog for Violin begyndt hos Herwig i 1848 og senere hos
Musikus Alstad begyndt 27de December 1851”. I Christiania spilte han også i Det
Philharmoniske Selskab og drev som pianostemmer. Han giftet seg desember 1840 i
Christiania med Elisabeth f. Rausth (f. 1819 i Altona). I 1859 bodde han i Akersveien 59,
1865 i Prinsensgate 8 med hustru og fire barn. I 1875 var adressen Hospitalsgaten 8.
Yngstesønnen Karl Herman Alfred (1857-1921) ble som niåring presentert som
vidunderbarn. Han etterfulgte sin far i teaterorkestret og fortsatte i Nationaltheatrets
orkester. Av Warmuths private regnskapsbøker fremgår det at han hadde hyppig
kontakt med “der alte Herwig” og blant annet hjalp ham økonomisk.

Johan Heinrich Christian Otto
(1811-71), fiolinist fra fystedømmet Schwarzburg-Sondershausen i Thüringen, gift med
Sophia f. Gaade, (f. 1812 i Kiel), to barn, Rosalie (f. 1842) og Adolph (f. 1845, var i 1865
fiolinist i Christiania og flyttet senere til Trondheim). Otto bodde i Christiania til 1848
da han dro til Tromsø, og Nils Ytreberg forteller i Tromsø bys historie:
Den nyansatte stadsmusikus Otto kom til Tromsø i 1848, og var utvilsomt “en meget
heldig akkvisisjon”. Sammen med ham kom en fløytenist Spiess på kort besøk. Om Otto
skriver avisen at han trakterer sitt hovedinstrument fiolinen med presisjon og
delikatesse, og anbefaler til gjengjeld publikum som “smakfullt og skjønnsomt”. Etter
Ottos første konsert skrev Krogh at en på en slik kveld følte seg hensatt til de lykkelige
steder der god musikk stadig er å høre. Illusjonen ble bare brutt når det iblant var
nødvendig å fire ned lysekronen for å pusse lysene.

Otto ble organist i Tromsø, senere organist i Kristiansund 1861-70. Han bygget også
fioliner i flere prisklasser, det viser et brev datert 8. mai 1863 fra E. Steinbrecher i
Wernigerode, ikke langt fra Ellrich. Steinbrecher hadde nettopp mottatt en fiolin fra
Otto og var svært fornøyd med den.
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Johan Friedrich Gottlieb Rojahn
(1798-1882), bassist, var født i Siewershausen i hertugdømmet Braunschweig som
sønn av linveveren Johan Rojahn og hustru Marie. Han flyttet til Gandersheim (10 mil
østover) og giftet seg der med Dorothea Schunnemann (f. 20. januar 1802), trolig i
1818. Rojahn var som vi har sett ansatt ved hoffkapellet i Braunschweig før han
sammen med Carl Warmuth og andre musikere stiftet kapellet Harzverein. Rojahn
spilte i teaterorkesteret i Christiania til rundt 1870. De fikk 8 barn og av dem ble to
kjente musikere i Norge: Friedrich Wilhelm og Ferdinand August.
I 1865 var adressen for Rojahn, hans kone og en datter Stranden 3, i en gård med hele
68 beboere. I 1875 hadde de flyttet til Grüners gate 8. Warmuths regnskapsbøker viser
at han – på samme måte som med Herwig – tok seg en del av “den gamle Rojahn”.
Sine siste år tilbragte Rojahn hos sønnen Ferdinand i Kristiansand.
Gamle Rojahns sønn fiolinist Friedrich Wilhelm Rojahn (1820-86) var født i
Gandersheim og virket som militærmusikkinstruktør i Fredrikstad 1846-57, deretter
som organist og musikklærer i Moss 1857-61, så i Skien til sin død. Han giftet seg første
gang 1845 med Else Pauline Aslesen (1825 i Oslo – 1873 i Skien), og andre gang 1875
med Elvira Mathisen, f. 1842 i Stavern, d. 1895. Han hadde 11 barn med sin første
hustru, ett med sin andre.
I boken “Skien før branden i 1886” forteller forfatteren James Borchsenius:
Ved siden av Plesners hus [i Skien] lå organist Rojahns på hjørnet av Kobbersmauget.
Dette hus hadde nr. 178, og Rojahn kjøpte det i 1868 av A. J. Schiøtt. Rojahn var
egentlig tysker, og var kommet til Norge som medlem av det kjente musikkorps
“Harzverein”, hvortil bl. a. hørte komponisten Reissiger, organist Arnold, Jehnigen [feil,
han var ikke medlem av Harzverein] og Zogbaum. Han var en utmerket musiker, og
trakterte det svære kirkeorgel med stor ferdighet. Han var dertil en original, og som
sanglærer ved Latinskolen velkjent av byens ungdom, som nok ofte muntret sig over
hans noe gebrokne sprog. Når vi så gjorde skøierstreker (eller “gærninger”, som det
het på skiensk) i hans timer, kom han og slo oss med fiolinbuen i skolten. Dog førte han
fiolinbuen med større virtuositet på fiolinstrengene. Han var en ledende skikkelse i
byens musikkliv. Rojahn døde et par dager efter den store brand. Han hadde flere
sønner som er kommet i gode stillinger, og en datter.
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Broren, Ferdinand August (1822-1900), også født i Gandersheim, fiolinist, studerte
musikk i Hildesheim og Hamburg, der han var elev av Carl Schwencke. Han ble medlem
av Harzverein først 1841 og var medlem av teaterorkestret 1841-45. Han giftet seg
1859 med Birgitte Cornelia Gulbrandsen (1839-1928) fra Bergen. Han virket som den
siste stadsmusikant i Fredrikstad 1845-53, var organist i Kristiansand 1853-54, og
bodde så noen år i Bergen der han var kapellmester for Den Nationale Scene 1854-57
og for Musikselskabet Harmonien 1856-58. Deretter, i 42 år, var Rojahn domorganist i
Kristiansand. Blant de 8 barna ble Ferdinand (1860-1928) og Ingarth (1869-1956)
musikere.

Heinrich Ahl
bratsjist og klarinettist, var født i Malchin i Nord-Tyskland i 1817 og døde i Christiania
allerede 1846, 30 år gammel. Han komponerte noen ouverturer, og flere av hans
arrangementer for blåsere ble brukt av militærmusikken, som hans variasjoner for
klaffehorn fremført i 1844.

Carl Gotthelf Herr
født 1821, tubaist og fagottist, var fra Sachsen og kom til Norge i 1844. Herr medvirket
ved konserter og hadde soloopptredener i Frimurerlogen. Han ble også med i
Christiania Theaters orkester. I 1850 averterte han seg som pianostemmer. I 1848
giftet Herr seg med Karen Margrethe Echtell (f. 1812), datter av fiolinist og komponist
Hendrich Echtell. Herr døde i Christiania 1858.

Wilhelm Heinrich Zogbaum
(1813–1890), cellist, var født i Hannover og giftet seg i september 1840 i domkirken i
Christiania med Rosalie Esselbach (f. 1820 i Altona).
I 1843 ble han direktør for Kongelige Norske Marines Musikkorps, som først holdt til i
Fredriksværn (nå Stavern). I 1851 ble marinens hovedbase med korpset på 16
musikere og leder Zogbaum flyttet til Horten. Familien, som da hadde åtte barn, bodde
her til 1875 og flyttet så til Christiania. Da mannen døde i 1890, dro Rosalie – da 68 år
gammel – sammen med den yngste datteren Kathrine til New York.

26

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 2: Harzverein i Norge

Wilhelm Heinrich Zogbaum. Årsskrift for Borre historielag 2002.

Marinemusikken gav årlig konserter i Christiania i Gamle Logen eller i Hotel du Nord.
Disse konsertene var svært populære, og Zogbaum mottok medaljen Pro literis et
artibus for dette. Sønnene Gustav og Oscar ble også musikere – blant annet var Oscar
organist i Porsgrunn en tid. Far Wilhelm og barna Gustav og Lizzy fikk utgitt små
komposisjoner. Zogbaum var det tredje medlem av Harzverein som Warmuth søkte å
hjelpe økonomisk – her som garantist for et lån. Da Zogbaum ikke klarte å innfri lånet,
ser det av brevene ut til at både Warmuth og to andre garantister måtte tre til.

Johann Georg Christian Spiess
(1820-1882), fløytist fra Almenhaus i Schwartzburg-Sonderhausen etterfulgte fløytisten
Georg Meyer i 1843. Han var musikklærer i Mandal en tid fra 1848 og organist i
Drammen 1856-64, deretter musikklærer, instruktør og organist i Ålesund. Spiess giftet
seg med norske Gunhilda (f. 1830), og de fikk tre sønner, Kristoffer, Karl og Oluf. Spiess
var en svært dyktig musiker. Han spilte flere instrumenter, ledet kor og
instrumentalgrupper og hadde selv mange solistoppgaver. Blant hans elever var Per
Bolstad.
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Fritz Edvard Arnstädt
(1815-63), Klarinettist, var født i Leipzig. Arnstädt var en tid konstituert stadsmusikant i
Trondheim etter Andreas Bergs død i 1844, før han ble instruktør for militærmusikken
og fra 1847 leder for Trondheim nye musikalske selskap. Samme år giftet han seg med
Eulalia Gylche (f. 1822), og de fikk tre barn før de emigrerte til Amerika i 1862.

Det lille kapellet Harzverein kom, spilte og vant. Dets høye musikalske nivå forbløffet
og begeistret tilhørerne, for aldri før hadde man hørt noe lignende.
Da musikerne, de aller fleste av dem, senere slo seg ned i Norge som pedagoger og
utøvere, fikk de stor og avgjørende betydning for musikklivet i Tromsø, Kristiansund,
Fredrikstad, Moss, Skien, Kristiansand, Bergen, Stavern, Horten, Mandal, Drammen,
Ålesund og Trondheim foruten Christiania, der Carl Warmuth som den eneste grunnla
en musikkhandel.
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3. MUSIKKHANDELEN I NEDRE VOLLGATE
Kanskje var det den foretaksomme Jacob Sanne som skaffet musikerne i Harzverein
husrom da de kom til Christiania i mai 1840. Det tok i alle fall ikke lang tid før Carl
Warmuth flyttet inn i malermester Johan Caspersens hus i Nedre Vollgate 13. Vi vet
ikke hvilken del av huset Warmuth leide, men vi kan anta at malermesteren og hans
hustru selv hadde den beste leiligheten – den i første etasje mot gaten.

Nedre Vollgate 13 fotografert i 1898 av tannlege Jensen. Oslo Museum.

Kollegaen, hornisten Wilhelm Rieche, fikk også husrom hos malermesteren. Der har
nok de to hornistene mange ganger sittet og diskutert situasjonen. For den var ikke
bare enkel. Etter de første, bejublede konsertene trappet Harzverein ned
konsertvirksomheten – ikke minst etter høsten 1841 da de fleste av dem fikk
engasjement i Christiania Theaters orkester. Den slitsomme konsertvirksomheten gav
ikke de jevne, solide inntekter som en familie kunne leve av. Å være orkestermusiker
var heller ikke trygt nok, oppgavene var tilfeldige, og kunne variere mye fra sesong til
sesong.
I brevet som Carl skrev til sin forlovede Julia i Ellrich i mai 1838 sier han helt tydelig:
“Jeg gifter meg ikke på usikkert grunnlag, du vet at jeg er altfor forsiktig til det.” Han
måtte finne noe annet, noe stabilt.
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Hva var vel da mer nærliggende enn å utnytte den kunnskap og de ferdigheter, de
bekjentskaper og forbindelser over store deler av Nord-Tyskland han allerede hadde
skaffet seg som utøvende musiker?
Hvordan var situasjonen for de musikkinteresserte i Christiania ved starten av 1800årene? Hvem var de?
Frem til rundt 1850 var Norge et standssamfunn med skarpe skiller mellom de sosiale
lag. Øverst sto overklassen som besto av embetsmenn og storkjøpmenn og utgjorde
omtrent 2 % av befolkningen. Middelklassen omfattet bønder, håndverkere, offentlige
tjenestemenn og mindre kjøpmenn. Nederst finner vi tjenestefolk, husmenn og
arbeidere. Mot slutten av århundret gikk denne faste sosiale lagdeling gradvis over i et
nytt klassesamfunn med andre sosiale grupperinger. Nye håndverks- og handelslover
og industrialiseringen av samfunnet førte til at skillene mellom de sosiale lag ble
mindre skarpe og nye grupper vokste frem.
Embetsstanden dominerte både det politiske og kulturelle liv i Norge frem til langt inn
på 1800-tallet. Deres idealer om den klassiske dannelse preget også musikklivet - både
den private og halvoffentlige musisering. Det var for eksempel ikke bare akseptert,
men nødvendig for en ung pike av standen å kunne danse, brodere, tegne, synge og
spille presentabelt, men hun måtte for all del ikke bli profesjonell – man skulle ikke
tjene penger på sin kunst! Man skulle behage!
I mange embetshjem dyrket hele familien musikken og hadde små husorkestre. Til
egen og venners fornøyelse, ikke noe mer.
Dette fordret instrumenter, noter og en viss utdannelse. Avisene har mange annonser
om undervisning i dans, sang, pianospill, fiolin, bratsj, fløyte og en rekke andre
instrumenter.
Hvilke instrumenter fantes rundt om i embetshjemmene i tiårene rundt 1800?
Her er de beste kilder de bevarte notesamlingene og leiebibliotekskatalogene.
Leiebibliotek var en innretning der man for en liten sum kunne leie noter (det fantes
også leiebibliotek for bøker – faktisk var de langt mer utbredt) i stedet for å kjøpe dem.
Mange private holdt slike noteleiebibliotek, men mange musikkhandlere fant det også
formålstjenlig. Det var jo gode muligheter for at kunden ville kjøpe noten etter å ha
måttet levere den leide tilbake. Det første noteleiebiblioteket i landet dukket opp i
1822. De ble etter hvert mange, og de utgjorde en viktig del av det private musikkliv på
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1800-tallet. Leiebibliotekskatalogene er inndelt etter instrument, deretter etter
komponist. Her ser vi at pianoet dominerer repertoaret, to- og firhendig. Så kommer
piano med fiolin eller cello eller fløyte eller kanskje kornett eller harmonium.
Vokalmusikk med piano var også en stor gruppe. Slik kan vi gå ut fra at det i de først og
fremst velsituerte hjem fantes både piano og noen andre instrumenter.
Hvordan skaffet man seg noter og instrumenter og strenger og annet
forbruksmateriell? Det var flere muligheter. Fra gammelt av skaffet man oftest noter
fra utlandet. Man handlet når man var i utlandet eller man skrev direkte til
musikkfirma i først og fremst Danmark eller Tyskland. Det var hele tiden et klart behov
for å være à jour – kjøpe det som var moderne akkurat da. Dette gjaldt både i de privat
hjem og i de halvoffentlige og offentlige musikkselskaper og senere teaterorkestre.

Herman Neupert 1873. Ukjent fotograf. Oslo Museum.

Det fantes også en rekke musikere, instrumentmakere, bokhandlere og privatfolk i
Christiania som skaffet både noter og instrumenter. Det lille av musikkhandel som
fantes kunne selvsagt spørres. Det var Hans Thøger Winther, Guldberg & Dzwonkovski,
Emilie Tøttrup, Edvard Winther og Herman Neupert. De tre første befattet seg
overhodet ikke med annet enn noter og andre papirvarer, mens Neupert begynte med
noe import av pianoer i 1846. Guldberg & Dzwonkovski hadde solgt instrumenter i sin
musikkhandel, men ikke mye, og deres virksomhet var stort sett forbi da Warmuth
kom inn på scenen. Bokhandlerne kunne også en sjelden gang skaffe instrumenter, og
selvsagt kunne de som laget instrumenter skaffe dem – pianomakere, orgelbyggere og
felemakere. Før 1850 var en rekke pianomakere i virksomhet i Christianiaområdet,
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orgelmakere også. I tillegg kommer snekkere, kunstdreiere og den store gruppen
“instrumentmakere”. En nokså uoversiktlig gruppe er felemakerne, som det nok var
mange av. Men utvalget var begrenset og kunne være vanskelig tilgjengelig.
De billige instrumentene kunne man i de dager kjøpe hos en helt annen gruppe
handlende enn bok- og musikkhandlerne: isenkremmere og nürnbergere. Betegnelsen
isenkram er sammensatt av “isen”, tysk for jern, og “kram”, varer av liten verdi, og
omfattet “de simple musikalske Instrumenter”, altså enkle, billige instrumenter.
Betegnelsen nürnberger går tilbake til den tid da Nürnberg var kjent som Tysklands
“leketøyhovedstad”: “De simple Trævarer, saasom Daaser, Æsker … Borde, musikalske
Instrumenter”.
I Christiania var det rundt 1845 tre navn som dominerte dette markedet, nemlig
Stephan Rumi, Johan Hendrik Schmelck og Peter H. Schreiner – her fikk man
presangartikler, leketøy, jernvarer og kjøkkentøy og de enkle, billige instrumentene.
For folk den gang var det altså naturlig å henvende seg til isenkremmerne og
nürnbergerne når de skulle anskaffe et instrument – de rimelige, ikke de særlig
kostbare og forseggjorte. En instrumentmaker skrev i Morgenbladet i 1842 om sine
instrumenter at de var “udførte med megen Omhyggelighed og maa ei sammenlignes
med almindeligt Nürnbergerkram”. Gode, kostbare instrumenter var det dessuten fullt
mulig å få kjøpt i utlandet.
Tilbehør til instrumenter var en annen ting – strenger, stemmeskruer til
strykeinstrumenter og harpiks. Tarmstrenger som ble brukt den gang hadde mye
kortere levetid enn strenger av metall som blir brukt i dag, så det gikk med store
mengder, og det var ikke enkelt å få tak i dem. De beste tarmstrengene ble laget i Italia
og ble kalt “romanske”. Orkestermusikerne hadde stadig behov for nye strenger,
stemmeskruer og andre forbruksvarer. Men Christiania manglet altså et sted hvor man
kunne få kjøpt både instrumenter av god kvalitet og tilbehør som strenger til fiolin,
bratsj, cello, kontrabass, gitar, harpe og flere.
Her var det da en nisje i markedet: instrumenter av god kvalitet uten å være
uoverkommelige i pris, og tilbehør av alle slag. Denne nisjen var det Warmuth grep fatt
i.
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Hvorfor ble Carl Warmuth musikkhandler? Hans kolleger fra Harzverein fortsatte alle
som musikere. Jeg tror han både hadde oppdaget sitt talent for handel og at han
egentlig ikke var så interessert i å spille selv. Der det har vært mulig å få klart svar på
dette, i regnskapsbøkene hans fra 1870- og 80-tallet, oppdager vi at han nesten ikke
gikk på konserter og ikke deltok i noen musikalske aktiviteter. Carl Warmuths yrkesliv
ble handel.

Nå kan du komme, Julia!
Beslutningen må ha kommet høsten 1842, og Warmuth må ha vært sikker på at dette
var fremtiden, for 8. desember sendte han klarsignal til Julia: Kom til meg i Norge.
I brev skrevet 4. april 1843 er situasjonen helt klar:
Tidligere var det en håpløs kjærlighet – det så helt umulig ut at det kunne bli noe
ekteskap. Men nå som min stilling er ganske annerledes, kan jeg tenke på deg med
glede!

I dette brevet gir han også et lite norskkurs:
Overhoved du maa være ret flittig i at lære, derfor du forstaar norsk, at du kan gaa i
Theatret, thi vi faae fri Billets. Forundre dig ikke over den merkværdige Stilling af
Ordene thi den Construction i dette Sprog er ganske anderledes.

Etter bare tre år i Norge er dette ganske imponerende. Juli 1843 ankom Juliane
Friedrike Christine Henriette Köhler. Da hadde hun først reist et døgn med hest og
vogn, postvognen, på dårlige veier og ikke noe gummihjul fra Ellrich via Braunschweig
til Hamburg. Så var det ifølge avisen hele tre uker med dampbåt fra Hamburg til
Christiania. De forlovet seg 29. juli og giftet seg i Domkirken i Christiania 15. august.
Forloverne var de to vennene fra Harzverein, Adolph Herwig og Christian Otto. Julia
flyttet inn i Nedre Vollgate 13, og barna kom på løpende bånd:
Carl Wilhelm Gottfried ble født 27. mai 1844, Julie Marie 3. juni l845, Bernhard
Friedrich John 23. desember 1846, Sofie Christiane Elisabeth 29. desember 1848, og
Johan Axel Nicolai som ble født og døde 1859.
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Nedre Vollgate 13, gårdsrommet. Akvarell av Peter Andreas Blix 1898. Oslo Museum.

Kun to måneder etter giftemålet åpnet Carl Warmuth sammen med kollegaen i
Harzverein Wilhelm Rieche (Richardt) en meget beskjeden musikkforretning i Nedre
Vollgate 13. Grunnleggelsesdatoen regnet Warmuth selv som 24. oktober 1843. Den
første avisannonse kom først 13. november 1844:
Ægte romanske Violin-, Violoncel- og Guitar-Strænge ere hos Undertegnede tilkjøbs for
meget billige Priser. W. Richardt, i Maler Caspersens Gaard i nedre Vollgate.

Wilhelm Rieche flyttet tilbake til Tyskland sommeren 1845, og Carl overtok hele
geskjeften.
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2. juli 1845 kom Warmuths første egne annonse og viser en både energisk og
selvbevisst forretningsmann som nå hadde utvidet sortimentet med instrumenter:

Da Undertegnedes Reise til Udlandet nu er bestemt til førstkommende Løverdag, saa
vil jeg herved have Dem, der forhen have talt med mig om Instrumenters Besørgelse,
anmodet om snarest mulig at give mig Besked i saa Henseende. Jeg tror saameget
bedre at kunne anbefale mig, da jeg selv har Anledning til at probere Instrumenterne.

Han reiste 5. juli og kom tilbake 21. august, og en måned senere er forretningen for
alvor kommet i gang:
Musikalske Instrumenter.
Jeg anbefaler herved mit Udsalg af: Violiner, Guitarrer, Kontrabasser, Klarinetter,
Fløiter, Vald-, Klap-[klaffehorn, en type brukt før ventilhorn] og Tenorhorn, VentilTrompet; Buer til Violin, Violoncello og Bass, samt ægte romanske Strænge til Violin,
Guitar, Bratsch, Violoncello, Harpe og Bass, saavel som simplere Sorter; ligesom jeg
ogsaa er assorteret med alle andre til Musikhandelen henhørende Artikler, hvilke
samtlige ere af mig, som musikkyndig, med særdeles Flid udvalgte ved de første
Fabriker i Udlandet. Alt sælges til billigst mulig beregnede Priser, og skulde
Rekvisitioner fra Udenbyes med Nøiagtighed og Paalidelighed blive prompte
expederede.
Christiania, den 23de September 1845.
Musikus C. Warmuth,
Nedre-Vollgate No. 13.

Dette var altså instrumenter Warmuth visste det var behov for i den tids Christiania,
både blant profesjonelle musikere og amatører.
Datidens handlende i det tysk-dansk-norske språkområdet skilte nøye mellom de ulike
grener av det som i dag oppfattes som musikkhandel: det var notehandel,
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strengehandel, instrumenthandel, forlag, pianolager. Ordet musikkhandel betød den
gang notehandel og ikke noe annet. Denne ordbruken var temmelig konsekvent
gjennomført gjennom hele første del av 1800-årene og også senere. Men når
Warmuth i denne annonsen bruker ordet “Musikhandelen” mener han instrumenter
og instrumentutstyr – det er intet som tyder på at han handlet med notetrykk før flere
år senere. Jeg tror at han bevisst valgte dette ordet for å unngå at hans forretning
skulle bli assosiert med isenkremmerne og nürnbergerne.
Instrumentutvalget ble etterhvert utvidet, med munnspill i 1847, salmodikon i 1850 og
trekkspill i 1851. Munnspillet ble konstruert bare 25 år tidligere, i 1821, og trekkspillet
var nettopp satt i masseproduksjon. Han fulgte med!
Warmuth senior var kritisk og kvalitetsbevisst; han testet instrumentene ved
fabrikkene før han kjøpte dem, og han spant gjerne strengene selv. I 1851 var
instrumentutvalget temmelig rikholdig: fiolin, bratsj, cello, kontrabass, gitar (“med og
uden Mechanik”, altså stemmeskruer), tenor- og bassbasun, alt- og tenorhorn,
trompet, kornett, valthorn, signalhorn, “alle Sorter Clarinetter og Fløiter”, munnspill
(12- til 48-stemmige) og trekkspill.
Sommeren 1854 reiste senior igjen til Tyskland for å gjøre innkjøp. Den tids reisende til
utlandet måtte få pass av politimesteren, der det ble forsikret at “ingen Smitsot
hersker her”. Flere slike reisepass for familien Warmuth er bevart, og fra 10. juli 1854
heter det: “Musikus Carl Warmuth agter at reise herfra Staden ... over Hamburg til
Sondershausen [med Thalebra] og saa tilbage”.
Mens mannen var i utlandet, passet Julia butikken. Det hadde ikke vært så mye å gjøre,
skrev hun i et brev fra 24. juli, alle visste vel at sjefen var bortreist – men likevel hadde
hun hatt flere kunder og solgt mange instrumenter, til sammen for 28 spesidaler. Så
skulle hun hilse fra vennene Herwigs, madam Rojahn og maler Caspersen.

Butikken vokser og junior drar i lære
I 1858 utvidet Warmuth sortimentet med noter, i samtiden kalt musikalier. Den første
annonsen som også inneholder noter kom i desember. En sterk åpning: Beethovens,
Haydns og Mozarts pianosonater nevnes først med uthevet skrift, så kommer skoler
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for forskjellige instrumenter og det mer vanlige noteutvalget med
underholdningsmusikk og danser.
Det ble mer og mer tydelig at Warmuth måtte skaffe større lokaler for sin forretning.
Det ble for trangt i de små rom i leiligheten i Nedre Vollgate. Annonsen i Christiania
Adresse-Bog for 1861 viser tydelig omfanget:
Handel med alle de meest brugelige Sorter strygende og blæsende Instrumenter, med
alle dertil hørende Artikler. Alle Sorter Strenge, til Violin, Guitar, Alto, Cello,
Psalmodikon og Contrebas sælges i større og mindre Partier. Oplinieret Nodepapir i alle
de meest brugelige Formater. Sopran, Alt, Tenor og Bas-Psalmodikon med Tabeller og
Buer dertil.
Mund- og Haandharmonicaer i mange Størrelser til meget billige Priser. Endvidere
forefindes stedse et godt Assortement af Musikalier, bestaaende af Skoler, classisk og
Salon-Musik for Pianoforte. Duoer, Trioer, Kvartetter m.m. i mange Besætninger. Sange
med Pianoforte- og Guitar- Accompagnement. Dandse for Orchester, Pianoforte og
Fløite og Violin m.m.

Jeg vil stanse opp litt ved denne annonsen. Ut fra den tanke at en ung og ærgjerrig
musikkhandler i første rekke satser på det mest lettselgelige, viser denne annonsen
hva folk spurte etter i Christiania rundt 1860.
Ved siden av stryke- og blåseinstrumenter var det munnspill, trekkspill og salmodikon.
Av musikalier var det stor etterspørsel etter skoler for forskjellige instrumenter,
pianomusikk – inndelt i klassisk og salongmusikk, kammermusikk, sang med piano
og/eller gitar, danser for flere instrumentkombinasjoner. Egentlig er dette et temmelig
stort register. Vi ser også at Warmuth allerede nå drev med både detalj- og engroshandel – “i større og mindre Partier”.
Det hadde antagelig vært meningen hele tiden at sønnen Carl skulle følge i sin fars
fotspor. Han var rask i hodet, lærevillig og ikke minst interessert i faget. I oktober 1860
reiste så den da 16-årige Carl junior til Braunschweig for å utdanne seg i
musikkhandelsfaget hos farens mangeårige handelsforbindelse Friedrich Müller i
firmaet Weinholz. Carl Weinholz Musikalienhandlung holdt til i Neustraße1 midt i
sentrum av byen; der bodde innehaveren musikkhandler F. Müller, hans hustru
Caroline (f. Weinholz) og hennes søster frk. Weinholz. Planen var at gutten skulle
oppholde seg i Braunschweig i to, kanskje helst tre år mente Müller, men allerede
etter ett år kom beskjed hjemmefra om å returnere omgående. Saken var at senior nå
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hadde fått leieavtale med eieren av den fornemme Kirkegaten 17 og trengte sønnens
hjelp, og Carl reiste hjem i september. Tilbake i Tyskland sto en forskrekket læremester
og mange skuffede venner. 18. oktober 1861 meddelte en stolt senior i Morgenbladet:
Bopælforandring. C. Warmuths Instrument-, Strænge- og Musik- handel er fra i dag af
aabnet i Overlærer Møllers forrige Gaard til Kirkegaden ved Siden av DHrr. Richie &
Glückstad.

38

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 4: I Kirkegaten

4. MUSIKKHANDELEN I KIRKEGATA
Det var litt av et kupp å få lokaler i Kirkegaten – hovedstadens paradegate ved midten
av 1800-årene – den dannet hovedåre mellom domkirken i nordøst og Bankplassen
med Christiania Theater og Frimurerlogen i sørvest.
Kirkegaten kunde ellers nu gjerne kaldes Boghandlergaden efter den Mængde
Boghandlere, som have udseet sig den for sine Spekulationer. Der findes nemlig ikke
færre end 7–8 Boghandlinger.
(Henrik Wergeland i Lillehammer Tilskuer 3. november 1843.)

Nr. 17 var en vakker, stor gård bygget 1625 for rådmann Christen Nielsen Bang. Flere
av byens rådmenn hadde eid gården før den ble kjøpt av overlærer Ulrik Vilhelm

Møller i 1823.

Kirkegaten 17 før ombyggingen i 1841. Oslo museum

Møller (1791-1853) var først lærer i historie og geografi ved Krigsskolen og ble
betegnet som “Kadetternes Yndling”. Han hadde imidlertid sine egne idéer om
undervisning og opprettet 1822 (nedlagt 1845) like godt en latinskole eller et institutt,
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som den gang også kunne være betegnelsen, i sitt hjem. Her innførte han gymnastikk
og bading som egne disipliner, og han var den første som begynte med friminutter
mellom timene. I 1841 foretok han en omfattende ombygging av hele gården; den ble
mye større og lignet lite på den gamle fra 1625.
Kirkegaten 17 var en stor toetasjes murgård da Warmuth flyttet inn i 1861, og det
bodde rundt 80 personer i gården. Bygningen lå på hjørnet Kirkegaten/Tollbodgaten.
Lengste sidefasade – mot Kirkegaten – var 32 meter med 9 store buede vinduer i 1.
etasje og 9 par vinduer i 2. etasje. Lengden mot Tollbodgaten var 23 meter og det var 8
vinduer av samme type. I gården var det stall med plass til seks hester og et uthus til
vogner

Kirkegaten 17 med brannskader i 1897. Oslo byarkiv.

Takket være branntakstene vet vi hvor stort Warmuths forretningslokale var: 9 meter
langt, 5 meter dypt og 4 meter høyt. I tillegg kom lokaler i 2. etasje til pianoer og
harmonier, foruten boder i kjelleren og på loftet. 18. oktober ble dørene åpnet for den
warmuthske musikkhandel inn til dette mektige lokale med alle de store vinduene, den
lange disken og de mange reolene. Det må ha vært rene eventyret for warmuthene!
Musikkhandelen i Kirkegaten satset først på noteleiebibliotek og notehandel,
instrument- og strengehandel. Etter hvert kom kunsthandel, konsertbyrå og et
musikktidsskrift til. Senior og junior arbeidet godt sammen, etter hvert med junior som
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den førende. I 1873 overdro gamle Warmuth butikken til sønnen, men fortsatte som
medarbeider.

Noteleiebibliotek og notehandel
I Christiania hadde man hatt noteleiebibliotek i mange år. Det første, H. Th. Winthers,
var i sving allerede i 1822. I 1862 møtte Warmuth tre konkurrenter: Neuperts
notehandel og leiebibliotek i Kongensgate 25, Lindorffs notehandel og bibliotek i
Kirkegaten 10 (firmaet opphørte et par år senere) og Røsholms i Kirkegaten 16 – på
hjørnet diagonalt over Warmuths forretning.
I løpet av det året junior hadde vært i Braunschweig, var han ikke bare lært opp i
musikkhandlerbransjen, men han hadde også tatt undervisning i piano- og fiolinspill.
Han hadde fått flere venner der, og i flere år fremover ble ekteparet Friedrich og
Caroline Müller i musikkforleggerfirmaet C. Weinholtz svært viktige støttespillere for
Carl junior i hans arbeid med butikken i Christiania.
F. Müllers første brev (datert 4. november 1861) til junior etter åpningen av butikken i
Kirkegaten 17 er skrevet til en nyetablert og uerfaren musikkhandler og er svært
detaljert.
Carl hadde nettopp sendt en større bestilling på noter som Müller straks hadde
formidlet videre “i alle himmelretninger”. Han hadde så pakket en kiste full med 23
pakker og brakt den til jernbanen med kurs for Altona. Herfra, fremgår det av et
senere brev, ville den bli tatt hånd om av en Herr Petersen og sendt med skip til
Christiania. Dette var måten man gjorde det på den gang.
Så måtte Warmuth ta seg av notene som var beregnet for leiebiblioteket – dele dem
inn i grupper og ordne dem alfabetisk.
Müller var kommisjonær i et kryssnett av forhandlere over store deler av Tyskland og i
Wien, med firma Lose i København og Warmuth i Christiania som de nordligste
handelspunkter. Hans kommisjonærposisjon gjorde at han kunne skaffe Warmuth (og
andre) noter fra en lang rekke firmaer med 60 % rabatt. Selvsagt hadde Müller også sin
fortjeneste på dette. Kommisjonærsystemet var enkelt, praktisk og effektivt. I denne
begynnerfasen tok Müller seg ekstra godt av den unge Carl, og i brevet regner han opp
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alle de firmaer han selv var representant for – som Warmuth også kunne få noter fra,
med de nevnte 60 % rabatt. Listen omfatter 20 navn – tidens betydelige
musikkfirmaer.
Junior sendte deretter ny bestilling og forteller at han har fryktelig mye å gjøre. Müller
svarte 13. desember:
Jeg vet av erfaring at du liker deg best når du har mye å gjøre. Jeg har forsøkt å utføre
dine oppdrag så godt som mulig – noen komposisjoner er ikke trykt ennå, andre helt
utsolgt. Din far ville ha en oversikt på slutten av året og det skal du også få.

Müller var spent på hvordan det ville gå, om det ble mange nok abonnenter og ikke
minst om leiekundene ville trekke til seg kjøpekunder, for som han sa: “Jeg liker bedre
å selge noter enn å leie dem ut – det tjener man jo bedre på.”
Leiebiblioteket ble åpnet oktober 1862. Månedene forut var man i full gang med
forberedelsene. Junior sydde selv alle leiebibliotekets notehefter inn i pappomslag; det
var et omstendelig arbeid, men ville ifølge Müller lønne seg når Warmuth organiserte
biblioteket etter nummer og holdt det adskilt fra salgsavdelingen.
Å bygge opp et musikkbibliotek den gang foregikk på stort sett samme måte som i
senere tider og i tilsvarende samlinger: standardverker pluss tidens populærmusikk.
Müller anbefalte Warmuth å se gjennom katalogene til de tyske musikkfirmaer Cranz,
Nielmeyer og Friedel. Warmuth har – sikkert stolt – fortalt Müller at leiebiblioteket var
stedets største. Da det åpnet i oktober var det ikke bare Christianias, men landets
største med sine 21.114 hefter – eller nummer, som den tids ordbruk var.
For å kunne drive et leiebibliotek trengte man abonnenter, jo flere jo bedre, selvsagt.
19. mai skrev Müller at det var et godt tegn at Warmuth allerede før biblioteket åpnet
hadde 35 abonnenter. Umiddelbart etter åpningen skrev Warmuth til Müller og
fortalte at nå hadde de 102 abonnenter – noe Müller syntes var bemerkelsesverdig
bra. 3. juni 1863 skrev Müller:
“Det gleder meg meget at ditt abonnenttall vokser så raskt. Og så håper jeg inderlig at
du også vil få mange kunder som kjøper!”
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Katalogen over leiebiblioteket 1871 med 35.322 nummer. Privat eie.

Katalogen med de 21.114 nummer ble avertert 8. oktober. I 1864 kjøpte Warmuth og
Neupert i fellesskap Lindorffs leiebibliotek, og Warmuth averterte at hans leiebibliotek
ville bli utvidet med 3-4000 nummer. Tre år senere var tallet 26.023. Og det steg
stadig, i 1893 viste katalogen imponerende 65.000 hefter – det største i Europa,
hevdet Aftenposten.

Konsertbyrå
I 1862 begynte firmaet også å selge billetter til konserter. I september var det Otto
Winter-Hjelms konsert da hans symfoni i B-dur skulle oppføres, deretter pianisten
Fredrik Lindholms konsert 22. november. De øvrige billettselgere var bokhandlerne
Dahl og Cappelen. Den sterke posisjon som forretningen skulle få som billettselger,
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konsertarrangør, møtested og formidlingssentral i musikklivet startet allerede nå.
Organisten “Rudolf Magnus's Ferier begynder den 1ste Juli og varer til 1ste Septbr.
hvor da et nyt Kursus begynder. Bestillinger, Anmeldelser etc modtages i C. Warmuths
Musikhandel”. Otto Winter-Hjelm har en lignende annonse 4. september.

Annonse fra konsertbyrået 1891. Privat eie.

I 1866 er stillingen blitt såpass styrket at for eksempel påmeldingene til Griegs og
Winter-Hjelms nyetablerte musikkakademi helt naturlig skjedde hos Warmuth. Den 22
år unge Warmuth kunne nå stolt skrive til komponisten J.P. Cronhamn i Stockholm juli
1866: “da jeg, uden at rose mig selv, kjender de personlige musikalske Forholde godt”.
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Christina Nilsson var svensk sopran av europeisk format. Vittighetsbladet Vikingens
gjengivelse av oppstyret rundt hennes komme eller ikke komme i 1876. Nasjonalbiblioteket.

Kontaktnettet styrket og utvidet
Musikkhandelen i Kirkegaten gikk riktig bra. Kontakten med Müller var god å ha – han
sendte jevnlig såkalte Monats-Berichts, som var en månedlig fortegnelse over nye
noter, som da var utkommet i Tyskland. Warmuth handlet svært meget direkte med
Müller – i hvert fall til rundt 1870, da forbindelsen synes å ha skåret seg. To andre
firmaer som Warmuth allerede nå hadde mye kontakt med var Friedrich Gessner i
Magdeburg og August Reichel i Markneukirchen. De første hadde “Accordion-Fabrik”,
den andre “Musikwaaren-Fabrik”. Magdeburgspillene var de første masseproduserte
trekkspillene. Opprinnelig var de enradige og diatoniske.
Brevene fra Müller er innholdsrike. Ved én anledning får vi til og med listen over en av
Warmuths bestillinger. Komposisjonene hadde han sikkert funnet på tyske
nyhetslister, og de fleste var beregnet på leiebiblioteket. Det er tidens populærmusikk
– ukjente navn for oss i dag (Fahrbach, Bilse, Spindler, Faust og andre), noen få er de
store navn (Mozart, Haydn, Beethoven, Wagner), og det er en del
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undervisningsmusikk. Akkurat denne kombinasjonen av populærstykker, klassiske
stykker og skoler er fundamentet for noteutvalget i alle 1800-tallets musikkforlag
enten det gjaldt leiebiblioteket, salgsavdelingen eller musikkforlaget.

Instrumenter – på landet og i byen
En omfattende reise i juni 1871 førte junior og foreldrene gjennom København,
Magdeburg, Sondershausen, Thale og Hamburg. De stoppet i Magdeburg der de
oppsøkte familien Gessner, som ikke bare var gamle venner, men som altså også
hadde en stor trekkspillfabrikk. Unge Carl ble igjen et halvt års tid for å sette seg inn i
trekkspillproduksjon. I januar 1872 skrev Friedrich Gessner til senior: “Det går fint med
din sønn, han er flink til å arbeide og gjør seg flid.”
Det var fleire store fabrikantar i Europa på den tida. I Noreg er det særlig spela laga av
Friedrich Gessner i Magdeburg som blir populære. Spela frå Magdeburg gjekk ofte
berre under namnet “magdeburgarar” både i Noreg og Sverige. Eit særleg norsk namn
var “Warmuth”-spel. Det var musikkhandlar Carl Warmuth i Kristiania som importerte
spela frå Gessner-fabrikkane. (Arild Hoksnes i Vals til tusen.)

I mars 1873 averterte Warmuth “Hoved Oplag for Norge af Udlandets bedste Fabrik af
Accordeons (Trækspil)”. Det var altså Gessner i Magdeburg. Firmaet ble etablert i
1845, og er fremdeles, 170 år senere, regnet blant de fremste på sitt område.

Tegning av Fr. Gessners Fabrikk i Magdeburg. Arne Blomberg, Linghem.

Denne annonsen er forøvrig bemerkelsesverdig der den fortsetter:
Til DHrr. Landhandlere etc anbefaler jeg mit store Lager af Accordeons i alle Størrelser.
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Lignende formuleringer om andre instrumenter dukker opp i annonser fra Warmuth
flere ganger senere; som her i 1877:
Smaa Lirekasser (anvendelige til Balmusik paa Landet)

og i 1885:
Nyt Instrument! Folke Zithere – Udmærket Instrument til Tidsfordriv og hygge paa
Landet.

Og det gjaldt ikke bare trekkspill, cither (zither, harpeleik, strengeinstrument som ble
spilt med plekter) og lirekasse; i desember 1874 kommer denne annonsen:
For Landhandlere og DHrr. Handlende i Provindsbyerne. Idag udkommen specificeret
Pris-Kurant over hele min Musik-Instrument og Strengehandel. Paa Forlangende
tilstilles den gratis.

Disse formuleringene henger nødvendigvis ikke sammen med bymannens bornerthet,
det er vel så naturlig å se dem som uttrykk for det faktum at alle disse instrumentene
simpelthen var små, enkle å transportere og å vedlikeholde. Enda viktigere var
tidspunktet rundt 1874 – Warmuths henvendelser til landhandlerne forteller om en
oppmyking av handelslovgivningen, og viser at firmaet fulgte med i utviklingen og
utnyttet de nye mulighetene. Fra gammelt av hadde kjøpstedene enerett på all handel
i sitt distrikt og enda så sent som i 1857 fastslo en lov at et landhandleri ikke måtte
ligge nærmere en by med dens privilegier enn 3,5 mil; denne grensen ble i 1866 satt
ned til 1,3 mil, og i 1874 ble den opphevet. Følgelig fikk Warmuth som grossist her et
nytt marked.
Dette gjaldt altså i tidens terminologi musikkinstrumenter, ikke pianoer. På grunn av
sin størrelse, vekt, kompliserte mekanikk og ikke minst pris var pianoet ikke like lett å
omsette.
Warmuths pianolager som hittil synes å ha vært konsentrert til merket Lockingen, ble i
1874 utvidet med merket Mastmer & Co, i 1875 med det svenske Malmsjö, i 1876 med
amerikanske harmonier og orgler av merket Estey, og i 1877 hadde han både tyske,
franske og amerikanske orgler og harmonier.

47

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 4: I Kirkegaten

“C. Warmuths musiketablissement”
Etter i alle år å ha undertegnet annonsene med enten “C. Warmuths
Instrumenthandel”, “C. Warmuths Musikhandel”, “C. Warmuths musikalske
Leiebibliothek”, “C. Warmuths Musikforlag”, “C. Warmuths Pianofortelager” eller en
kombinasjon av disse, alt etter om annonsen dreide seg om instrumenter, noter,
leiebiblioteket, forlagsutgivelser eller pianoer, signerer han stolt i august 1874
annonsen med “C. Warmuths Musiketablissement”. Etablissement! Virksomheten var
nå blitt stor og etablert med et vidtfavnende kontaktnett innenlands og utenlands.
Forlagsnummeret var på dette tidspunkt kommet opp i 169.

Interiøret i Warmuths musikkhandel 1887. Sjefen selv til høyre bak disken. Noteforside, Ringve
Museum.

I testamentet gamle Warmuth skrev fremgår det at sønnen Carl var utsett til å overta
forretningen, og faren skriver her “og skulde nogen troe, at Carl fik for meget, vil jeg
blott anmærke, at I skylder Carl meget, da han har arbeidet dertil”.
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5. CARL JUNIOR OVERTAR LEDELSEN
1. juli 1874 overdro Warmuth senior offisielt ved salg forretningen til junior. Da lot
Warmuth senior trykke opp en melding til alle sine forretningsforbindelser, både på
norsk og tysk.

Overdragelsen var imidlertid i praksis skjedd over et halvt år tidligere, dette fremgår av
et brev fra Gessner 13. november 1873. Det nye eierforhold medførte sannsynligvis
ingen merkbare forandringer – forretningen hadde nok i hovedsak vært styrt etter
juniors prinsipper helt siden han begynte i 1861. Ved senere skattetakster kalte senior
seg fullmektig eller gårdeier – ikke lenger musikkhandler. Men han deltok i
forretningsdriften i mange år fremover.
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Byens kjendiser 1880, tusjtegning av Gustav Lærum, utsnitt med Warmuth jr. til venstre
sammen med Johan Svendsen. Oslo Museum.

Med årene utviklet bedriften seg til en musikkens opplysningssentral, og i en annonse i
Morgenbladet i 1875 ble det gjort forsøk på å systematisere virksomheten:
Bemærk! For Musikklærerinder og Musiklærere, Pianofortestemmere og
Nodeafskrivere [disse gruppene var det altså publikum hyppigst ville ha tak i]. Til
Veiledning for Publikum og for at kunne tilfredsstille de daglig mange forekommende
Spørgsmaal efter Musikeres Bolig etc, har jeg i min Musikhandel nedlagt en
Adressebog. For at faa denne muligst fuldstændig anmodes de, der ønske sine Adresser
indførte at indsende disse snarest muligt med nøiagtige Bopælangivelser etc, tillige
tidligere Indførte der have skiftet Bopæl, opgive sin nye Adresse.

Firma Warmuth begynte nå å feste grepet om musikkhandelen i hovedstaden. I 1878
gikk som det første Edvard Winthers musikkforlag inn i Warmuths. Ny illustreret
Tidende skrev 17. november samme år:
C. Warmuths Musikforlag synes at ville indtage en meget fremragende Plads i den
nordiske Musikhandel, noget som ikke mindre skyldes Firmaets Dygtighed og
Driftighed i det hele taget, end de fortræffelige udenlandske Forbindelser det har, og
som gjør det meget fordelagtig for Komponisterne at faa sine Sager forlagt der, idet de
da også kan regne paa al den Opmærksomhed i de store toneangivende Lande, som
det overhovedet er mulig at opnaa.
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Carl Warmuth jr. fotografert 1880 av Thora Steinert med medaljen Pro literis et artibus.
Ringve Museum.

I 1879 lå Warmuth i forhandlinger med Herman Neuperts sønn Holo om overtakelse av
Neuperts musikkhandel, forlag og leiebibliotek. Morgenbladet:
Bekjendtgjørelse fra C. Warmuths Musikhandel, Kirkegaten 17. Herved meddeles, at
jeg fra 15de Juli d. A. har overtaget H. Neuperts Musik og Instrumenthandel samt
Musik Bibliothek. Abonnenter i Neuperts Leiebibliothek ville saaledes fra nu af have at
henvende sig til min Musikhandel, hvor da det nærmere kan aftales.

To år senere fulgte A. M. Hanches forlag, i 1890 Behrens' forlag. Carl junior hadde
overtatt kommandoen og styrte med sikker hånd: I januar 1880 var forlagsnummeret
blitt 570, og det var utgitt en forlagskatalog. Leiebiblioteket var kommet opp i nær
50.000 numre og det var utgitt fire kataloger. Ved siden av var det arrangert
mangfoldige konserter.
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Forlaget
Under Carl juniors ledelse vokste forlaget til å bli landets uten sammenligning største,
både målt i antall produksjonsnumre (2.787), antall komponister/utgivere, antall
norske komponister, foruten at noteleiebiblioteket var landets største. Den overlegne
stillingen forlaget fikk, viste seg også på andre måter: Allerede i 1868 opplevde
Warmuth å bli kommisjonær for Norge av C.F. Peters “korrekte, elegante og billige
Klassiker Udgave”. Dette vil si at ingen andre i landet kunne kjøpe inn store opplag fra
samme forlag og derved bli en konkurrerende grossist. Andre betegnelser er
eneimportør og agent. Denne praksisen er vanlig også i dag. Peters var et verdensnavn,
og dette betød en anerkjennelse av Warmuth. To måneder etter, i august, er Warmuth
blitt “Ene-Agent for Norge” for nok et verdensnavn, nemlig Breitkopf & Härtels “nye
Udgave af værdifulle Musikalier”. Slik fortsatte det i 1872 med Nordiske Musikblade på
Hornemanns forlag redigert av Grieg, C.F. Emil Hornemann og August Söderman “i
Hovedkommission for Norge”. Dette interskandinaviske samarbeid varte til 1875.
1880-årene fortsatte med fremgang for firmaet og nye æresbevisninger for Carl junior
(se nedenfor).
Alle Warmuths forlagsprotokoller er bevart. De inneholder opplysninger om alle sider
ved en noteproduksjon. Ved siden av produksjonsdato (år, måned), komponist, tittel
og kostnader ved trykkingen, står opplagets/opplagenes størrelse. Til alt hell for oss
ble det ved en vareopptelling i januar 1915 skrevet inn i protokollene hvor mange
eksemplarer det var igjen i forlagets arkiv av nær sagt hver enkelt produksjon. Dette
gjør at vi for svært mange produksjoners vedkommende får vite helt nøyaktig hvor
mange eksemplarer som ble solgt.
Forlagsprotokoll nr. 1 omfatter årene 1851–1882. Den inneholder produksjonene fra
og med platenummer 1 til og med platenummer 816. For 469 produksjoners
vedkommende har det vært mulig å få et helt eksakt bilde av omsetningen. At det ikke
er flere, skyldes forskjellige forhold:
- ikke absolutt alle har fått restopplaget notert ved opptellingen i 1915;
- en god del – de mest salgbare – ble solgt til Wilhelm Hansen i København og
restopplaget er da ukjent for oss;
- svært mange utgivelser ble overtatt fra andre norske forlag (Neupert,- Lindorff og
andre), og mangler de fleste produksjonsopplysninger;
- mange forlagsnummer var satt av til tidsskriftet Nordisk Musik-Tidende.
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Side fra forlagsprotokoll nr. 1. Griegs Improvisata over 2 norske Folkeviser for piano med
førsteopplag november 1878 på 500 eksemplarer, 2. opplag 1885 med 200 og 3. opplag 1894
med 300 eksemplarer. Utsolgt ved opptellingen i 1915. Detaljer om trykkingsutgiftene er med i
alle forlagets produksjoner. Norsk Musikforlag.

Av de 469 produksjonene (titlene) viser det seg at langt de fleste (nær 300) ble trykt i
mellom 100 og 600 eksemplarer. Kun 45 har solgt i mer enn 2.000 eksemplarer, kun 6 i
mer enn 5.000. Tilsvarende er det også få (48) som ble solgt i mindre enn 100
eksemplarer. På bunnen – med helt ned til 5 solgte eksemplarer – ligger for oss i dag
ukjente komponistnavn (E. Knudsen, A. Hallen, F. Hagemann). Tilsvarende tall for
opplagenes antall viser at bare 15 produksjoner kom i mer enn 10 opplag. Nær 100
produksjoner fikk 4–9 opplag og resten, over 356 produksjoner, 1 eller 2 eller 3 opplag.
Tyngdepunktet lå på 1 opplag (206 produksjoner), der den vanlige opplagsstørrelsen
var 100 eksemplarer. Det var nesten halvparten av Warmuths produksjon.
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Hva slags musikk ville publikum ha?
De 14 aller mest populære komposisjonene (med både høyest opplagstall og salgstall)
var
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14

Johan Svendsen: Fiolinromanse op. 26
Ole Bull: Favoritkompositioner for piano
Christian Teilman: Carl Johan-festmarsj for piano
Rikard Nordraak: Ja, vi elsker for sang og piano
J. S. Larbalestier: Home, sweet home for piano
Norske folkemelodier arrangert for fiolin
Rikard Nordraak: Purpose fra Maria Stuart for piano
Rikard Nordraak: Valse Caprice for piano
Alfonso Rendano: Chant du paysan for piano
C. Naumann: Kalkunvals for piano
Krahl: En, to, tre Polka for piano
Halfdan Kjerulf: Brudefærden i Hardanger for sang og piano
Johan Svendsen: Violen for sang og piano
Fr. A. Reissiger: Arrangement av 50 norske folkemelodier for sang og piano.

Utvider vi denne listen fra 14 til 160, ser vi at 65 % er sanger, danser og klaverstykker
som i hovedsak er tenkt til adspredelse og hygge. 23 % er musikk beregnet for
undervisning og 12 % er utgivelser av norsk folkemusikk.
Mye av denne musikken stiller betydelige krav til amatørmusikernes ferdigheter – for
eksempel Svendsens romanse.
Undervisningsmusikken hadde jo sin faste kundekrets. Det som er bemerkelsesverdig,
er at folkemusikken har en så solid posisjon. En gjennomgang av samtlige norske
musikkforlags produksjon mellom 1811 og 1908 viser at antallet utgivelser av norsk
folkemusikk var beskjedent, kun 4 % av totalmengden produksjoner. Hos Warmuth var
omsettingen langt større – det kan skyldes både forleggerens interesse og publikums
interesse.
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Romansen for fiolin og orkester op. 26, førsteutgave fra oktober 1881.

Nummer to på popularitetslisten, med et førsteopplag på 5000 eksemplarer, til sammen 7.900
frem til 1909.

Honorar
Som hjelp for å se verdiene tilsvarte 100 kr i 1880 NOK 7.700 i 2015.
Det finnes bare noen få opplysninger om honorar. Før forholdet mellom komponist og
forlegger ble regulert langt inn på 1900-tallet, var betalingen for et stykke musikk et
resultat av forleggerens økonomi, forleggerens nese, komponistens posisjon, hensynet
til anstendighet og ikke minst hensynet til konkurrentene.
Honorarene den gang var som oftest engangsbeløp, men vi finner adskillige unntak hos
Warmuth. Otto Winter-Hjelm fikk for sin pianoskole fra 1871 kr 240. Skolen kom i flere
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opplag og Winter-Hjelm fikk ytterligere utbetalt 240 kr Ole Koppang utgav en lang serie
skolesangbøker i hefteform; for ett av disse heftene fikk han i 1876 80 kr Agathe
Backer Grøndahl fikk utgitt tre sangsamlinger i 1879 – op. 6, 9 og 1 – og fikk for hver
100 kr. Den særdeles produktive Christian Teilman mottok for sin Huldreslaat 80 kr i
1879, og Christian Cappelen fikk for sin Wergeland-Festmarsch i 1881 100 kr. Grieg fikk
i 1878 400 kr for sitt Album for Mandssang. Gjennomsnittshonoraret ser ut til å ha
ligget på rundt 80 eller i dag vel 6000 kr. Dette var engangshonorar, noen form for
royalty eksisterte ikke den gang.
Etter tre forlagsutgivelser med Carl Warmuth senior som komponist, kom Erik Hoffs 20
melodiske orgelstykker med platenummer 4 i januar 1863. Firma Weinholz var
medspiller også på dette området, denne gang som trykkeri – det ble et av Warmuths
viktigste trykkerier i årene fremover. I desember skrev Müller til Warmuth: “Jeg sendte
din bestilling 5. desember, også de 300 ex. av Hoffs orgelstykker. Du har dem
forhåpentligvis snart.” Og 3. januar 1863 averteres i Morgenbladet: “Orgelmusik. Paa
mit Forlag er i dag udkommet: Hoff, E. 20 melodiske Orgelstykker. Pris 56 sk. C.
Warmuth.”
1863 ble et livlig år, med oppnådde 21 forlagsnummer og stadig økende
konsertbillettsalg. Forretningen var kommet godt i gang etter overflyttingen til
Kirkegaten 17, og resultatene uteble ikke.
Det var ingen ønskejobb å starte et musikkforlag i Norge på 1800-tallet. Som
tankemodell var det den rene balansekunst mellom det kunstnerisk verdifulle og det
lettselgelige, altså børs og katedral. Det måtte bli børsen som dominerte. I et lite land
med en tross alt begrenset kjøpekrets så de seg tvunget til å sile fra de mest ambisiøse
og teknisk kompliserte komposisjoner. Dette gjorde at for eksempel Grieg måtte søke
til Leipzig og Peters forlag, Kjerulf til Stockholm og Hirsch forlag. I utlandet kunne man
regne med både høyere honorar og større publikum. Det var de mindre besetninger
med moderate tekniske krav som hadde avsetningsmuligheter for de norske forlagene,
også Warmuths. Store ensembler som messingsekstett, orkester, kammermusikk med
flere enn to instrumenter er sjelden å finne. Det er stadig sanger, også korsanger, og
pianokomposisjoner som dominerer. Hos Warmuth er som nevnt også
undervisningslitteratur en betydelig genre.
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Både Carl Warmuth senior og junior eide en dyp og ekte interesse for norske forhold
og de norske komponister, og det er det norske som dominerer forlaget. Selv om de
kunstnerisk mest verdifulle verkene måtte gå til utlandet og større forhold, gir
Warmuths forlag et bredt bilde av den norske komponiststand. Det var mange små og
mindre komponister i Norge, og mange av dem var kvinner. En gang imellom kunne
det fra den nokså jevne havflate dukke opp det rene fyrtårn av en komposisjon.
Teilmans Festmarsch fra 1875 er en av dem, Halfdan Kjerulfs Brudefærden i Hardanger,
Emma Dahls vuggesang Nu løftes laft og lofte og Ole Olsens Solefaldsang er andre.
Årene gikk, og firmaet opplevde en rivende utvikling ledet av den erfarne senior
Warmuth og den unge, vitale junior. I 1865 dro senior med sin 20-årige datter Julie på
forretningsreise til København, Berlin og Hamburg. Reisen varte i to måneder. De
bodde standsmessig – som på det sagnomsuste d'Angleterre i den danske hovedstad,
Victoria Hotel og Toepfers Hotel i Berlin, Zinggs Hotel i Hamburg.
I oktober samme år startet Warmuth pianohandel – med pianoer fra Lockingens
fabrikk i Berlin. Ved folketellingen i 1865 er junior gitt tittelen fullmektig. Det er tydelig
at ennå var det senior som var leder – 9 år senere er rollene byttet om, nå er det
senior som blir titulert fullmektig.

Et musikktidsskrift!
I september 1879 satset Warmuth junior friskt på et helt nytt prosjekt, nemlig
utgivelsen av musikktidsskriftet Nordisk Musik-Tidende. Det var det første, og på 1800tallet det største i sitt slag, ikke bare i Norge, men i hele Skandinavia.
Morgenbladet 7. september:
Hermed indbydes til Subscription paa Nordisk Musik Tidende (Udgiver: Carl Warmuth)
der, saafremt tilstrækkeligt Abonnement, vil udkomme fra 1. Janr. 1880 med et 16 sidig
No. for hver Maaned ... hvad der bevæger sig i Musikverdenen herhjemme og i
Udlandet.
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Nordisk Musik-Tidendes første årgang nr. 1, første side, januar 1880. Vignetten er en tegning av
butikkinteriøret. Privat eie.

Det er tydelig at forleggeren hadde en klar forestilling av hva slags form og utseende
bladet skulle ha, for det endret seg ikke i løpet av de 11 årene det eksisterte.
Foretagendet startet med et opplag på 1500 eksemplarer, og ble en stor suksess, så
stor at opplagstallet steg til hele 2000 fra januar 1885. Fra 1883 hadde bladet et
notebilag til hvert nummer og opplevde flere gode år. Fra oktober 1889 ble det tydelig
at omsetningen sviktet, og opplaget sank til 1400. I 1891 kom det bare 5 hefter ut, og i
1892 kun ett, og dermed var det slutt. Kulturjournalisten Nanna With skrev om dette i
ukebladet Urd i 1902:
Jeg syntes, det var baade Synd og Skam, at dette lille Blad, der allerede var bleven til
stor Glæde for mange, skulde maatte opgives. Her er saa mange Familier i Norges Land,
som er glad i Musik, de maa ogsaa være glad i at læse om Musik. Især de som bor paa
Landet eller i Smaabyer, hvor der intet Musikliv er. Jeg husker endnu, med hvilken
Begjærlighet jeg i min Barndom hjemme i Nordland greb efter Warmuths Musikrevue,
hvergang den kom. At faa se Billeder af alle de store Komponister, høre Fortællinger fra
deres Liv og Levnet, om deres Værker osv. var altsammen Ting, der slugtes med den
største Interesse.
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Bladet var fra starten av et rent musikktidsskrift, og inneholdt nettopp hva
subskripsjonsannonsen forespeilte: biografier over norske, svenske og danske
musikere og komponister, biografiske notiser om store utenlandske navn, anmeldelser
av nye forlagsutgivelser (nesten utelukkende Warmuths egne), konsertanmeldelser,
adresselister for pedagoger i Christiania og norske musikere i utlandet. I dag er
tidsskriftet en gullgruve av informasjon for musikkhistorikere.
Det er vanskelig å forstå hvorfor Nordisk Musik-Tidende sank i popularitet. Ikke var det
noen tidsskriftkonkurrenter i nærheten og ikke endret bladets profil seg. Det var stadig
er meget allsidig skrift. Men kanskje var det mer rettet mot publikum i Christiania enn
godt var – for eksempel var oversiktene over pedagoger bare navn i hovedstaden, og
kanskje var markedet her nå mettet.

Trykkeriene
I første del av 1800-tallet hadde forlag som L. M. Ibsen, H. T. Winther, Fehr, Guldberg
& Dzwonkovski og Edv. Winther alle sitt eget stentrykkeri. Edv. Winthers var det som
ble mest brukt. Men med tiden og utviklingen var det tyske trykkerier som kom til å
dominere. Helt fra sitt aller første platenummer holdt Carl Warmuth seg fortrinnsvis til
tyske trykkerier. Utvalget av firmaer var stort: Carl Weinholtz i Braunschweig,
Garbrecht og etterfølgeren Brandstetter i Leipzig, Moritz Dreissig i Hamburg og Röder i
Leipzig. Det var den litografiske teknikken man brukte, der notetegn, bokstaver og
annet ble tegnet inn på en trykkplate.
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Carl Warmuth juniors op. 2 Jag älskar dig, trykt november 1875. Ringve museum.

Friedrich Wilhelm Garbrechts trykkeri ble etablert i 1862. I 1880 ble bedriften overtatt
av Oscar Brandstetter. Det var et høyt ansett firma med mange ansatte. Carl Gottlieb
Röder grunnla sitt firma i 1846. I 1860 hadde de 24 håndpresser. De fikk i 1863
hurtigtrykkpresse som førte til langt lavere trykkekostnader – og mange billigutgaver
av noter på de forskjellige forlagene. Warmuths norske kolleger benyttet seg også av
de samme tyske firmaene.

Noteforsidene
På begynnelsen av 1800-årene, ved litografiens gjennombrudd, fant man raskt ut hvor
enkelt det var å lage detaljerte, dekorative notesider. Lenge var ikke dekorasjonene
annet enn vignetter med blomsterkranser eller artistisk utformede bokstaver. Etter
hvert dukket primitive kopier av Adolph Tidemand-bilder opp, andre tegneres
idealiserte versjoner av bondelivet og norsk natur, omgitt av blomsterranker og

60

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 5: Carl Warmuth junior

slyngede buer og linjer i metervis. Noen av dem er i seg selv rene kunstverk. Senere i
århundret, rundt år 1900, ser vi at buene og linjene tas opp igjen i den elegante
jugendstil eller art nouveaustil, som egnet seg særlig godt for litografiske arbeider, og
det var nesten ikke den trykksak som ikke hadde en liten jugendblomst eller -krøll.
Teatermaler Rudolf Krog tegnet flere noteforsider i jugendstil.
En rekke noter er utstyrt med portretter – litograferte utgaver av fotografier eller
malerier; det kan være av personen komposisjonen er tilegnet, av komponisten selv
eller av en kongelig.

Warmuth juniors hilsen til Kong Oscar II januar 1889, med gull og ekeløv i mengder.

Vi kjenner navnet på flere av disse tidlige tegnerne. Johan Michelsen hos H.T. Winther
med sin forside til Christian Bloms Hellige, elskede Fædreneland fra 1823, Fedor
Tegnérs (1821-1902) litograferte noteforside for forlegger Dahl i 1843 (Reissiger: Les
fleurs du printemps) og for Nathalie Munch privat i 1844 (3 Sange). Et annet navn er
dikteren Johan Sebastian Welhaven. Welhaven var en begavet tegner og spedde på
finansene med å utforme flere forsider for H.T. Winthers litografiske trykkeri; de få
eksemplene som er kjent stammer likevel fra forsider til bøker, ikke noter.
Olaus Krøger Holck tegnet i 1844 forsiden til Emma Dahls Sang i Barnekammeret for
Edv. Winthers forlag. Da Joseph Czapek utgav Klingenberg-Polka på eget forlag i 1847,
var det Holck som hadde tegnet forsiden.
I annen halvdel av århundret ble mange av notenes forsider mer fargerike, mer
påkostet. Forlagene engasjerte profilerte navn – kunstmalere og teatermalere ved
siden av bokillustratører, tegnere i aviser og i ukeblad og postkort- og plakattegnere.
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Forsiden til Speratis Carneval-Polka. Privat eie.

Paolo Speratis Carneval-Polka kom ut på Warmuths forlag i 1864. Det var Holcks
litografiske som trykket den, mens tegneren var “R. Boll inv.” [invenit - betyr han laget
den], nemlig marinemaler Reinhold Boll. En annen marinemaler som var benyttet var
Carl Barth. I 1882 kom Per Lassons Grise-Festmarsch med forside laget av Wilhelm
Larsen. Han var en av de den gang mest populære og best betalte postkorttegnere.
Han tegnet den antagelig første norske julekortnisse, i 1883.
De kjente kunstnernavn Andreas Bloch, Thorolf Holmboe og Per Krohg finner vi på
flere tittelsider. Likedan den betydelige teatermaleren Jens Wang. Da teatermaleren
Rudolf Krog utformet forsiden til 4. opplag av Ja, vi elsker i 1903, skjedde det med
kraftige nasjonalistiske streker.
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Ja, vi elsker fra 1874 i 4. opplag. Privat eie.

Notetrykkenes forsider skulle fange kundens oppmerksomhet ved sin dekorative
utforming og sine stemningsskapende virkemidler – en slags salgsfremmende
emballasje, som Einar Økland uttrykker det. Dette gjaldt de tidligere tiår av århundret
også. Dekoratøren kunne ta utgangspunkt i genren (sjømannsvise, kjærlighetssang)
eller teksten og brydde seg lite om musikken. Forsidene kan fange tidsånden, markere
begivenheter og er som sådan viktige tidsvitner.

Adolf Hansens festmarsj til jegerkorpsets 100-årsjubileum 1888. Ekstra forseggjort forside.
Med forleggerens hilsen. Privat eie.

Skulle en særlig betydelig statue avdukes, kom det med en gang et notetrykk med
både forside og tittel som direkte refererte til begivenheten. Det samme med
jernbaneåpninger, atletiske prestasjoner, utstillinger, jubileer av alle slag, fødselsdager
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og dødsfall. Ekstra viktige begivenheter eller personer ble hedret med ekstra mange
snirkler eller tegninger og med gullskrift. Men de store og heftige samfunnsdebatter
om politikk, språk, litteratur, bildende kunst ble i liten grad reflektert i
musikkforlagenes produksjon.
En gruppe for seg utgjør de trykkene der tegneren har avbildet kjente bygninger eller
interiører. Disse er til stor nytte for oss når vi skal forsøke å forestille oss hvordan for
eksempel Warmuths egen butikk så ut innvendig, eller hvordan forlystelsesanleggene
Tivoli eller Klingenberg eller den gamle Logen så ut både inn- og utvendig.

En bemerkelsesverdig noteforside med hele byens forlystelser. April 1888.

Stilistisk ser vi at de nasjonale strømninger rundt århundreskiftet straks syntes på
notetrykkene, den elegante jugendstil noe senere, den nesten selvlysende plakatstilen
enda senere.
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Marsj til Kristiansands 250-årsjubileum fra juni 1891.

De fleste av notetrykkene til Carl Warmuths forlag hadde dekorerte forsider. De som
ikke hadde det, var opptrykk av utenlandske produksjoner, gjerne serier med
fellestitler som “melodische Perlen” eller “50-Øres-Bibliothek”, eller ren klassisk
musikk som tydeligvis ikke trengte særlige salgsfremmende tiltak
Også hos Warmuths forgjengere har særlige begivenheter fått sine – ofte særegne –
avtrykk i titlene. Her et utvalg:
Anti-Cholera-Dans eller Universalmiddel mod Cholera-Frygten
Cholera-Farvel-Vals
Bodemiddel mod den sorte Pests Plyndringer. Polka
Jødemarsch for Pianoforte
Polakkens Hjemve
Shahen af Persiens Besøg i Holmestrand
Den skrækkelige Drøm eller Christianiensiske Blodbad
Typografernes Sang: O Gutenberg, vor Fader stor
Fandens Overmand
Hymne til Pølsen
Nonnens Bøn
Svar paa Nonnens Bøn
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Annonsene

Warmuthene annonserte meget flittig i alle år. Hundrevis av annonser er funnet, i
avisene, kataloger, tidsskrifter og bøker – til og med malt på en vegg på
Østbanestasjonen i Oslo i 1882 (foto T. E. Dørum). Annonsene avspeiler
forretningsdriften og forteller om hvordan firmaet skritt for skritt vokste og utvidet sin
virksomhet. Sortimentet ble utvidet, fra kun “romanske Strenge” de første par årene til
flere og flere musikkinstrumenter. Utvalget instrumenter viser jo hva publikum brukte i
hovedstaden rundt 1850 og er interessant i seg selv. En annonse fra 1849 regner opp
fiolin, bratsj, cello, bass “i alle Dimensioner”, pikkolofløyte, tverrfløyte “af mange
Træsorter” og i forskjellig stemming, klarinett, fagott, basun, horn, trompet, kornett og
“Spadserstokke med Fløiter i”. To år senere kommer gitar, munnspill og trekkspill.
Hans forlag med foreløpig bare egne komposisjoner nevnes så vidt. I 1858 dukker
noter opp første gang, og han starter med Mozart og Haydns samtlige pianosonater
samt Beethoven-sonater, foruten underholdningsmusikk og undervisningslitteratur. Alt
til “de billigste Priser”.
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Annonse i Skilling-Magazin 1888.

Egenreklame
Da Carl Warmuth junior syntes han var vel etablert, så han det som viktig å reklamere
for seg og sitt firma. Han vek ikke tilbake for å sende store notebunker til mange av
Europas mest betydelige personer og kunstneriske institusjoner: til mange aviser, til
professor Julius Günther i Stockholm, til minister Lindstrøm i Roma, til forkjemper for
norsk kultur i London Hans Brækhus, til Clara Schumann i Frankfurt, til den mest
aktede og mest fryktede musikkritiker og musikkfilosof i Europa, Eduard Hanslick i
Wien, flere ganger til Kungliga Musikaliska Akademin, og til og med til kong Oskar II!
Clara Schumann, en av tidens mest berømte pianister og gift med Robert Schumann,
nøt høy anseelse for sin faglige autoritet. Blant notene Warmuth sendte henne i 1884
var noen komposisjoner av Agathe Backer Grøndahl. Den norske komponisten og
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pianisten var på det tidspunkt kjent og populær, også som komponist – og tredve år
yngre enn en litt betenkt Clara Schumann
Overalt merker man et varmt og følsomt hjerte, og jeg vil råde fru Grøndahl til å få en
musiker til å se gjennom og notere harmoniske mangler her og der før hun lar verkene
trykke.

Kanskje det var det norske tonefallet fru Schumann ikke forsto?
Eduard Hanslick var litt irritert. Han hadde nok å gjøre – to konserter pr dag skulle han
anmelde, minst, og det var ingen ende på folk som ville snakke med ham. Dessuten
skrev avisen hans bare om det som skjedde i Wien.
Men Hanslick var en så viktig person at Warmuth klistret svarbrevet fra ham inn i
autografalbumet sitt uansett.

68

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 6: Kunder og kontakter

6. KUNDENE OG KONTAKTENE
Kundekatalogen – sosiale grupper, kjønn, alder, geografi
Firma Warmuth førte protokoll over forsendelsene til sine kunder. Protokollen for
perioden 1893-96 oppbevares på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Den omfatter bare
forsendelser – ikke kjøp direkte fra butikken.
Protokollen, eller vareforsendelseskatalogen som forleggeren kalte den, er på ca. 400
sider à 37 navn, dvs. den inneholder totalt ca. 15.000 navn – der en god del nevnes
flere ganger. Forsendelsesmåtene var pr. brev, pr. pakke, pr. jernbane eller (til Vest- og
Sørlandet) pr. skip. Det står intet om hva kundene hadde kjøpt, bare vekten på
forsendelsen. Vekten alene kan ikke fortelle noe om innholdet – enten det for
eksempel var en stor notebunke eller et lite instrument.
Av disse ca. 15.000 har jeg tatt ut 978 tilfeldige navn til gransking der 485 navn har latt
seg entydig identifisere i folketellingen 1900.
Sosiale grupper: Av de 485 navn er 36 sosialt uidentifisert. De gjenstående 449
fordeler seg slik:
Gruppe

Antall

%

I

10

høyere embetsstand

2,2

II

124

lavere embetsstand

27,8

III

266

handelsstand og håndverkere

59,3

IV

28

bønder

6,1

V

15

arbeidere, fiskere, sjøfolk

3,3

VI

6

foreninger, skoler

1,3
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Handels- og håndverkerstanden dominerer overlegent med sine nær 60 %. Musikerne
ble hovedsakelig rekruttert fra dette sjiktet. Den lavere embetsstand teller halvparten
av denne gruppen og de øvrige gruppene er helt små. Samfunnsutviklingen, med vekst
i folketallet – særlig i byene og ikke minst i Christiania – gjennom siste del av 1800årene gjorde det mulig for driftige håndverkere og handelsmenn å slå seg opp. Til et
dannet hjem hørte et piano! Det var sosial status.
Kjønn: Det viser seg at majoriteten – 65,7 % – av kundene i denne katalogen er
mannlige. Det var i alle fall de som handlet – hvem som brukte sakene, vet vi jo ikke.
Til hvilket bruk handlet man hos Warmuth? Det ser ut til at 20 % kjøpte for å selge
videre, 20 % kjøpte til øvrig yrkesmessig bruk (musikere) og 60 % kjøpte til privat bruk.
Aldersfordeling: Av 336 vi kjenner alderen på er
1 over 70 år
10 i 60-årene
32 i 50-årene
56 i 40-årene
92 i 30-årene
98 i 20-årene
44 i 10-årene
3 under 10 år
Noe over halvparten, 56,6 %, av kundemassen var altså 20-39 år.
Ved midten av århundret skjedde det altså en forskyvning av tyngdepunktet fra
embetsfolk til handels- og håndverksfolk. Dette er ikke overraskende – det stemmer
med samfunnets øvrige utvikling. Gjennomsnittsalderen synker og kvinneandelen
stiger.
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Geografisk spredning:
Av de 486 navn som er identifisert i Warmuths kundekatalog, hadde 398 adresse innen
Norges grenser. Bostedene fordeler seg slik:
Øst-Norge (Christiania, Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold):
til sammen 198, hvorav 112 bodde i kjøpsteder og 86 (43 %) utenfor
Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark):
til sammen 64, hvorav 26 bodde i kjøpsteder og 38 (59 %) utenfor
Sør-Norge (Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder):
til sammen 60, hvorav 43 bodde i kjøpsteder og 17 (28 %) utenfor
Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag):
til sammen 46, hvorav 25 bodde i kjøpsteder og 21 (47 %) utenfor.
Vest-Norge (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane):
tilsammen 29, hvorav 19 bodde i kjøpsteder og 10 (34 %) utenfor
Man skulle tro at note- og instrumentkjøp var noe som fortrinnsvis foregikk i de store
og større byene. Mine undersøkelser har vist at dette ikke stemmer – det
musikkjøpende publikum var fordelt over det ganske land. En overraskende stor del av
Warmuths kundemasse bodde på mindre steder, utenfor kjøpstedene. Her kan vi
minne om den sentrale kulturelle funksjonen de mange embetsmannsgårdene på
landet hadde. Kjøpstedene har en liten overvekt, men her må vi regne med at det i
tillegg foregikk salg direkte fra stedets bok- og/eller musikkhandel.
At Øst-Norge er så godt representert er ikke forbausende. Mer interessant, nærmest
påfallende, er at så mange i Nord-Norge handlet hos Warmuth. Forklaringen er nok at
der ikke var noe lokalt sentrum, og Trondheim var ikke noen reell konkurrent til
Christiania. Olaf T. Ranum i Trondheim sa at det rundt 1900 var “skik næsten overalt
nordenfjels at musikvarer skulle hentes fra Kristiania”. At Vest-Norge og Midt-Norge
kommer nederst på listen, kan vise at der handlet man bare i Bergen – hos
musikkhandlerne W. Harloff, C.Rabe og E. Kaland. Et annet interessant trekk er at
Christiania, der jo forretningen lå, i det hele tatt er representert i denne
kundekatalogen. Av de 16 Christianiakundene som er med var 9 kvinner, av disse var 5
yrkesaktive kvinner (motehandel, pensjonat, guvernante, telefonistinne,
sanger/skuespiller) som nok hadde lite tid til å gå i butikker.
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Kontakt med utlandet
Gjennom hele 1800-tallet var kulturlivets kontakt med Sverige liten. Det var Danmark
vi holdt oss til – naturlig nok etter fire hundre års union. Kontakten med Tyskland var
også fast etablert, likeså England, særlig i århundrets første tiår. Norges union med
Sverige 1814-1905 hadde langt større betydning politisk enn kulturelt. Likevel er det
påfallende at vi faktisk kan telle de gangene Sverige var inne i musikkforleggerbildet:
den svenske forleggeren Hirsch var Halfdan Kjerulfs forlegger, Carl Warmuth junior
giftet seg med en svensk pike, han gjorde flere reklamefremstøt mot Svenska
Akademin, forleggeren Guldberg (i Guldberg & Dzwonkovski) var svensk, for øvrig er
det ytterst lite å anføre. I kundekatalogen finner vi imidlertid noen. Her har 88 navn
adresse i utlandet. Nær halvparten av disse er registrert som firma, de øvrige ser ut
til å være privatpersoner. Listen gir litt overraskende tall:
Tyskland 25 navn, Sverige 23, Danmark, 7, Storbritannia 7, USA 7, Nederland 6,
Frankrike 4, Finland 2, Belgia 2, Russland 2, Italia 1 og Sveits 1 navn.
Det mest overraskende er Danmarks lave andel og Sveriges høye. Det er også
interessant at det er så mange land, med USA og Russland i ytterkant.

Autografalbumet
Et stort og tungt album på 299 sider, nå i Nasjonalbiblioteket, er signert Carl Warmuth
Christiania 1877. Ved siden av flere originalmanuskripter inneholder albumet hilsener
og brev fra en mengde av tidens store norske og utenlandske musikknavn og andre
bekjente. Mange har stor interesse også i dag. Hilsningene forteller om den respekten
Warmuth nøt, og den takknemlighet mange følte for hans innsats. De forteller også
noe om de personene som skrev, og de viser den posisjon Warmuth hadde innen
kulturlivet både i Norge og Europa.
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Noen få hilsener gjengis her i utdrag og oversettelse:
Anton Rubinstein, 1884:

Johan Svendsen, 1877:
Vennen Carl Warmuth fra hans hengivne J. Svendsen.
Christiania Sept. 1877.
Franz Liszt, 1878:
De norske rapsodiene av J. Svendsen er fremragende. De er gjennomtenkte og
gjennomarbeidede, effektfulle orkesterverker. Notetrykk og noteutstyr i begge
komposisjonene tjener forlaget Warmuth til ære.

Hans von Bülow, 1882:
Kristiania 5 Mai 1882.
Herr Carl Warmuth, den vennlige mann som med sin omsorg sørger for at
innenlandske og utenlandske kunstnere kan leve sorgløst. Til erindring om Hans von
Bülow.
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David Popper, 1882:
Til den umistelige vennen Carl Warmuth med stor hengivenhet fra hans D. Popper.
Christiania, April 1882.
Xaver Scharwenka, 1883:
Til den kjære venn Herr Warmuth i vennlig erindring.
Christiania 9 Mars 1883Xaver Scharwenka.
Niels W. Gade, 1887:
Herr Karl Warmuth til Erindring og med venlig Hilsen fra Niels W. Gade.
Kjøbenhavn i Juni 1887.
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Møte med komponister

Edvard Grieg fotografert i 1866 av Claus Knudsen. Bergen off. bibliotek.

Den nære kontakt mellom Warmuth og landets eneste virkelig store komponist,
Edvard Grieg, ble innledet da Grieg som 23-åring slo seg ned i Christiania høsten 1866
etter studier i Leipzig og København: “Edvard Grieg modtager Elever i Pianofortespil
ved sin Ankomst hertil medio October. Anmeldelser sker hos Hr. Musikhandler
Warmuth” skrev Morgenbladet i september.
Da Grieg i oktober 1866 skulle gi konsert i Hotel du Nord sammen med den tsjekkiske
fiolinisten Wilhelmine Normann-Neruda og frøken Nina Hagerup, var det hos Warmuth
man fikk billetter. Nina Hagerup var Griegs kusine, som han tross sterk motstand fra
familien giftet seg med året etter. Denne konsertbegivenheten er også i andre
henseende bemerkelsesverdig; det var visstnok første gang at Christianias publikum
hadde sett et konsertprogram med utelukkende norsk musikk – Kjerulf, Nordraak og
Grieg selv. Konsertanmelderen skriver dessuten at i motsetning til de andre var Griegs
komposisjoner nye for publikum, “skjønt de vistnok have været tilgjengelige i
Musikhandelen”!
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Grieg selv skrev i et brev til den danske komponisten og organisten Gottfred
Matthison-Hansen 12. desember samme år at konserten “indbragte meg ca. 150
specier”, og han var vel fornøyd.
Da Grieg og Otto Winther-Hjelm ville gå i gang med et musikkakademi senere på året,
var det igjen hos Warmuth man kunne melde seg inn. Warmuth ble Griegs impresario i
Christiania; skulle annonser rykkes inn i avisene, skulle det meddeles at Grieg av en
eller annen grunn ble forsinket og skulle det gis personlige beskjeder, var det Warmuth
som ordnet opp. Og det var bare hos Warmuth man kjøpte noter, skrev Grieg i et brev
i januar 1872. I september 1877 oppholdt Grieg seg i Lofthus i Hardanger og skrev til
Warmuth:
Jeg skulde ønske at have Deres udmærkede [leie]Bibliothek herude thi man kan ikke
hver Dag slå efter i Naturen som i et Partitur!

Johan Svendsen var også en betydelig komponist, men først og fremst en fantastisk
dirigent. Carl junior ble hans nære og fortrolige venn – det så vi tydelig i brevet
Svendsen sendte i februar 1884 etter at Carl og Marias sønn døde. Den gode Svendsen
var i konstant pengenød, og mange var de kroner som Warmuth gav ham, både som
presang og som lån på gunstigste vilkår. Som i 1879, datert Paris 6. desember: “Kjære
Carl! Svigt mig ikke. Det handler sig jo blot om at kunne holde mig her endnu en sex a
syv Maaneder.” Svendsens gjeld ble etterhvert betydelig. I årenes løp gjorde Carl
Warmuth Svendsen svært mange tjenester - ting som skulle ordnes i Christiania –
aviser, opplysninger, rapporter fra begivenheter, ærender, beskjeder.
Det var ikke noe knuslete ved Svendsen. De mange brev som er bevart i
Nasjonalbiblioteket, er nesten alle undertegnet “din taknemlige”, “din hengivne” eller
begge deler. En gang også “din hengivne Plageaand”. En oppriktig beundring og
respekt kunne han omgående gi uttrykk for, som i dette brevet skrevet i Stockholm 1.
mai 1883:
Jeg har hilst paa omtrent alle dine herværende Kolleger og med Glæde bemærket
hvilken Agtelse og Symphati [sic] du og din Gjerning nyder blant disse Herrer. Alle ere
imponerede over din store vidtgaaende Virksomhed paa alle Omraader af din
kompliserede Forretning, at du dertil er et elskværdigt Menneske og en prægtig Ven
har jeg fortalt dem.
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9. august samme år skrev Svendsen fra København: “Jeg længes gruelig efter dig og
Vennerne der oppe...”. Og 24. august 1883: “Tak for dit venlige Brev og for din
velvillige Besørgelse af de mange Kommisioner jeg plager dig med.” Og her
(København 8. juni 1885): “Tak for dine Brever, Pengene og Aviserne, fremfor alt, tak
for det Venskab og den Interesse som du stedse viser mig.” 5. juni 1886 skrev
Svendsen fra København:
Jeg reiser herfra med Christiania Mandag d. 7. Jeg vil være megtig glad dersom du
kommer paa Bryggen, men sig det ellers ikke til nogen, jeg ønsker at holde mit Indtog
saa ubemærket som muligt.

Friedrich August Reissiger, som etter at han i 1850 var blitt byttet ut med Paolo Sperati
ved Christiania Theater, hadde flyttet til Fredrikshald, var i alle år en nær venn av
Warmuth – det var jo han som hadde innlemmet hele Harzverein i teaterorkestret i
1841. De korresponderte flittig, og mange brev er bevart.
Etter å ha fått utgitt noen komposisjoner hos Guldberg & Dzwonkovski på 1840-tallet,
hos Lindorff rundt 1850, Hamilton i Halden på 1860-tallet og Edvard Winther flere
ganger, ble Warmuth Reissigers hovedforlegger i 1866. Det første verket var
klaverversjonen av Til Sæters.

Pianisten og komponisten Edmund Neupert ønsket i 1881 å komme hjem til Norge.
Han hadde vært ansatt ved Sterns konservatorium i Berlin og ved konservatoriene i
København og Moskva, og hadde opplevd mange triumfer. I et brev til Warmuth sier
han “Jeg haaber du gjør, hvad du kan til mit Gavn!” Dette anstrøk av selvbevissthet
kommer klart til uttrykk i senere brev, der han er ikke lite sjalu på Johan Svendsen og
temmelig fortørnet på Warmuth:
Kjære Warmuth. Indlagt følger Billetterne til Barcewigs Koncert, hvilke jeg selvfølgelig
ikke vil benytte. Jeg har siden min ankomst til Kristiania været forbauset over hvor lidt
Opmærksomhed der er vist mig, med Hensyn til Koncertbilletter, medens jeg har
iagttaget, at der ligeoverfor Svendsen altid er vist de skyldige Hensyn, og at saaledes
ikke Tilfældigheder have foraarsaget at jeg faar Billetter i en Krog eller langt tilbage. Jeg
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gaar kun i Koncert, hvor jeg faar Billetter paa bedste Pladser - paa samme Sted som
Svendsen.

Brevet er datert 5. november 1881. Neuperts vrede over Warmuth gav seg ikke med
det første. 18. november skrev han til Johan Selmer
Jeg er nu kjed af … at blive sat paa de bagerste Rækker.

I 1882 flyttet Neupert til New York der han virket som pianist og pedagog med stor
suksess.

En forlegger kan i sin utsatte posisjon ikke gjøre alle til lags. Christian Cappelen som
inntil da hadde fått utgitt to mindre komposisjoner på Warmuths forlag, skrev i brev til
Grieg i 1872:
Jeg siger Dig rent ud, vogt Dig for den unge Warmuth. Denne i og for seg aldeles
intetsigende Person har dog en vis Vægt hos det musikalske – eller rettere sagt
umusikalske butiksøgende Publikum.
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Brev fra Christian Cappelen til Grieg 17. mars 1872. Bergen off. bibliotek, Griegsamlingen.

I alt kom det ut 43 av Cappelens komposisjoner på Warmuths forlag!
Og Catharinus Elling var i 1884 direkte sur – også han i brev til Grieg:
… talte om at han havde tænkt at opgive forlæggervirksomheden (gid han vilde gjøre
det!)

Til sammen kom det 34 av Ellings komposisjoner på forlaget, de fleste etter denne
kraftsalven.
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Komponisten Johan Selmer fikk i årene 1879-95 utgitt 35 titler på Warmuths forlag,
men var likevel ikke fornøyd, for i 1896 – etter at både senior og junior var døde –
skrev han til Grieg:
Warmuth – de mortuis nil nisi bene [intet ondt om de døde] – havde alle en slet
forlæggers Egenskaber …

I mars 1881 skrev pianofabrikanten Karl Hals til Grieg om Johan Selmer:
Der samles nu Bidrag for at faa forlagt disse 17 Sange og det hos Haakonsen. Der er
mange af vore unge Componister der holde paa ham - “Hof Musikhandleren” er bleven
de smaa Stekler for Storartet. - Jeg speculerer paa om jeg egentlig burde skrive saadant
Noget som dette mit Brev indeholder men du gjør mig nok den Vennetjenste at
brænde det naar du har læst det … [!]

- og i oktober 1881:
Den sidste Nyhed er, at Hr. Carl Warmuth er bleven udnævnt til Kongl. HofMusikhandler – den N …

Karl Hals var vel ikke lite grann misunnelig?
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7. BLOMSTRINGSTID. AVVIKLING
1880-årene representerer høydepunktet i Carl Warmuth juniors karriere. 6. februar
1880 mottok han av kong Oscar II gullmedaljen Pro Litteris et artibus, som var delt ut
siden 1860 for fremragende kunstnerisk innsats.
Fra 19. oktober 1881 kunne Warmuth smykke seg med tittelen Kongelig
Hofmusikkhandler (det vil si tillatelse til å bruke kongevåpenet i annonser, på
brevpapir, skilt, etiketter foruten levere varer til hoffet). Fra 1890 kunne han også
bruke tittelen “den tydske Keiser og Konges Hofleverandør”. I 1882 mottok han en
sølvmedalje for en praktfullt utstyrt note komponert av Christian Cappelen i anledning
kongen og dronningens sølvbryllup. Noten ble utgitt både for piano tohendig og
firhendig; den tohendige i et førsteopplag i mai på 500, nytt opplag i desember på 100;
av denne ble det solgt 398 eksemplarer før 1. januar 1915. Den firhendige fikk et
førsteopplag på hele 1700 eksemplarer, og det ble solgt 1003 eksemplarer, et anselig
tall.
Velstanden fortsatte med kongens “Prismedalje for udstillede strykeinstrumenter af
eget Fabrikat” ved kunst- og industriutstillingen i Christiania 1883. I katalogen til denne
utstillingen er Warmuth representert med fioliner, bratsjer, cello og salmodika.
Strykeinstrumentene var det instrumentmaker Otto Lyngaas i forretningen som laget.
I Nordisk Musik-Tidende reklamerte han for sin instrumentfabrikk i perioden oktober
1883 til juni 1884. Det ser ut til at instrumentfabrikasjon ble et kortvarig fenomen, for
vi hører ikke mer om det.
Warmuth junior ble i disse årene æresmedlem av flere utenlandske institusjoner.
Fyldigst fik dog den Anerkjendelse, hvormed Hr. Warmuth omfattes, sit Udtryk i den
Fest, der afholdtes for ham Lørdag den 24. Oktober 1886 i Anledning hans 25 Aars
Jubilæum [i Kirkegaten]. Komponist og Dirigent i Musikforeningen, Ivar [feil for Iver]
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Holter holdt her Talen for Jubilaren, og Joh. Selmer meddelte, at Orkesterforeningen
havde valgt ham til Æresmedlem.

Nettopp denne utmerkelsen satte Warmuth særlig stor pris på. Han kvitterte med å gi
penger til flere musikalske fond. Morgenbladet forteller at også de fattige ved denne
anledning nøt godt av Warmuths generøsitet:
Hr. Hofmusikhandler Warmuth. Beboere af Byens Fattighus takker Dem for den venlige
Overraskelse i Søndags og nedbeder Herrens Velsignelse over Dem og Familie.

Warmuth junior var nå en meget holden mann, formuen hadde nettopp rundet 50.000
kr; i 1894 hadde den økt til 105.000. Ifølge nekrologen over senior i 1892 hadde nå
forretningen øket omfang og omsetning til det seksdobbelte av hva den var i starten.
Flere, bl.a. den kjente teatermann Rulle Rasmussen, forteller at Kirkegaten i 1870- og
80-årene var byens yndlingsgate med en lang rekke eksklusive forretninger –
gullsmeder, bokhandlere, musikkhandlere. Hver jul ble selvsagt forretningene og gaten
ekstra pyntet, og ved en anledning, i desember 1887, finner vi i Aftenposten:
Juletrafiken. Igaar Eftermiddag havde endel af Byens Kjøbmænd illumineret sine
smukke Vindusudstillinger, hvoriblandt særlig kan nævnes Hr. C. Warmuths smagfulle
Arrangements. Der var selvfølgelig en Masse Mennesker ude igaar baade for at kjøbe
og – vel hovedsagelig – for at se.

I løpet av de 65 år Carl Warmuths Musikforlag var i virksomhet utgav det altså 2.787
titler eller produksjoner. Det er 43 per år – i tillegg kom leiebiblioteket, konsertbyrået
og den vanlige notehandelen i sin alminnelighet. Hvor mange arbeidet i forretningen
og hvem var de?
Fra perioden 1885-1900 kjenner vi navnene på flere ansatte:
Handelsfullmektig Carl Sander (1857-1935) var født i Sondershausen, like ved Thalebra.
Warmuth senior var hans gudfar. Han kom til Norge og Warmuth i 1873, og ble etter
fire års læretid fullmektig i 1878. Etter å ha bodd hos Warmuth i Nedre Vollgate en
stund, ble han gift med Thora og fikk fire barn. Sander virket også som organist i flere
kirker: Brødremenigheten 1888-1902, i den tyske menighet til 1919, fra 1920 i
Diakonissehusets kirke, og i mange år var han kasserer og sekretær i Norges
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Organistforbund, æresmedlem i 1927. Dette året sluttet Sander i Norsk Musikforlag
etter 53 års virke. Han var enormt kunnskapsrik, Rulle Rasmussen skrev:
Den alltid blide og hjelpsomme Carl Sander, alle musikeres og musikkinteresserte
musikkvenners trøst og rådgiver, han kunde alt om musikk, kunde gi opplysninger om,
jeg hadde nær sagt den minste ottendedels note. Et levende musikalsk leksikon!

Handelsfullmektig Joseph Andreas Johnsen f. 1837 på Voss.
John B. Johnsen (sønn av J. A. Johnsen).
Disponent Oluf By (f. 1854 i Trondheim), kom rundt 1880 til Warmuth, ble i 1900
etterfulgt av Jon Embretsen (f. 1866 i Solør).
Kontorfullmektig Haakon Schoubye (f. 1879 i Tønsberg).
Bokholder Lars Damsgaard (f. 1856 i Lillesand). Han hadde en liten bokhandel i
Lillesand, men den gikk konkurs i 1880 etter et par års drift.
Ekspeditør Johan Christensen (f. 1839 i Sørum).
Instrumentmaker Otto Lyngaas (f. 1868 i Christiania), aktiv til rundt 1925. Fikk mange
priser og utmerkelser for sine instrumenter.
Pianostemmer Jacob Thorvald Jacobsen (f. 1874 i Christiania).
Regningsbud Christoffer Skattum (f. 1843 i Christiania).
Dessuten vet vi at gamle Warmuth arbeidet i butikken i mange år etter at junior hadde
overtatt roret.
Jeg kan tenke meg at Carl junior hadde 6-7 personer i forretningen samtidig. Og det var
mer enn nok å gjøre for alle.
24. oktober 1893 feiret firmaet Carl Warmuth 50-års jubileum. Firmaets ledende
posisjon var utvilsom, både når det gjelder forlagsdrift, leiebibliotek og som
konsertbyrå. Han hadde en bekjentskapskrets innen musikkverdenen så stor at “den
søger sin Lige i Skandinavien”. Påstanden om at samtlige norske komponister var
representert på Warmuths forlag skulle kunne holde.
Men så kom sjokkmeldingen fra Fredriksværn (Stavern) der junior og hustruen ferierte:
Dødsfald.
Fra Fredriksværn meldes, at Musikhandler Carl Warmuth i gaar Aftes er afgaaet ved
Døden. Carl Warmuth forstod med Energi at gjøre sin Musikhandel og sit
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Consertbureau kjendt og søgt i Musikkredse Europa rundt, og hans Forretnings Væxt
fra den Tid, han traadte ind i Firmaet, 1861, er et Vidnesbyrd om en rastløs
Virksomhed, kronet med Held. (Morgenbladet 20. juli 1895.)

Nekrologen fremhever og berømmer Carl juniors innsats fra han kom inn i firmaet i
1861 og frem til den lederposisjon Warmuths musikkhandel og konsertbyrå hadde i
samtiden, en innsats som han fortjenstfullt fikk stor offentlig honnør og anerkjennelse
for. I tillegg blir det også gitt et bilde av Carl junior som kunstner og som menneske:
Allikevel lagde denne Virksomhed ikke helt Beslag paa hans Arbeidskraft. Warmut
kunde afsee Tid til at dyrke Musiken mer personlig, han var nemlig baade komponist og
Exekutør, spillede baade Violin og Piano meget godt og opnaaede som komponist
Anerkjendelse. Hans lille indsmigrende lette Melodi Vidste du, hvor Hjertet skjælver
røbede noget mer end den rutinerede Musikforstandige.

Det var tragisk for norsk musikkliv at Carl Warmuth junior døde allerede 1895, 19. juli,
bare 51 år gammel. Årsaken var den den gang svært alminnelige sykdom tyfoidfeber
eller nervefeber. Faktisk var sykdommen så vanlig i Christiania at den ble kalt
“Christiania-feber”.
Aftenposten beretter 25. juli at begravelsen fant sted under “sjelden stor Deltagelse”.
De fleste av landets musikere var møtt frem, også Johan Svendsen som var kommet
ens ærend fra København. “Vor Bys populære og i vide Kredse kjendte og afholdte
Musikven” skrev Aftenposten om ham. I forretningsstrøket flagget man på halv stang.
Enken Maria fungerte som leder av butikken en kort tid. Hun flyttet ifølge
Rotemansarkivet för Stockholm stad til den svenske hovedstaden i 1905. Hun bodde på
forskjellige adresser i Östermalmsområdet frem til 1925, da denne kilden stopper opp.
Maria døde 15. juli 1929.
Firmaet ble drevet videre under ledelse av disponent Oluf By. I april 1897, to år etter
Warmuth juniors død, inntraff en ny ulykke – Warmuth-gården brant. Brannen startet
på loftet i en gammel kvinnes leilighet. Brannen ødela loftsetasjen og vannskadene
gjorde hele bygningen ubrukelig. Nå får vi en interessant opplysning; Aftenposten
opplyser at Warmuths notelager var forsikret for 200.000, det tilsvarer i 2015 den
uhyre sum av over 19 millioner! Selv om vi modererer tallene, kan vi nå se at
Warmuthenes forretningsførsel hadde vært meget dyktig.
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Gullsmed David Andersen kjøpte branntomten og fikk oppført den bygningen som står
i dag.

Marsj av Per Lindberg fra april 1898 med Warmuthfirmaets nye bolig vakkert tegnet.

Etter 36 år – fra 1861 til 1897 – i Kirkegaten 17 flyttet firmaet Carl Warmuth i april til
Carl Johansgate 25, kaldt Tostrupgaarden. Et aldeles moderne bygg med både heis og
elektrisitet, eid av en annen betydelig gullsmed, Jacob Tostrup. Konkurrenten Haakon
Zapffe flyttet inn i lokalene i Kirkegaten 17. Men den ytre eleganse i Tostrupgården til
tross, det gikk nedover med Warmuthenes livsverk.

Folkebladet nr. 7 1897. Privat eie.

På høsten 1900 sluttet Oluf By og startet sin egen musikkforretning. Firma Warmuth
ble da solgt til to advokater, Harald Koss og Jon August Embretsen. To år senere ble
firma Warmuth solgt til overrettssakfører Herman Krag og “Forretningen fortsættes
under uforandret Firma af den nye Indehaver Kr. Gr. Gundersen”, firmaets bokholder.
Navnet blir fra nå til 1903 Carl Warmuths Eftf. Direktør fra 1903 var Olaf Sørby med
Sigurd Feiring som medeier.
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I 1904 ble firmaet Carl Warmuth “overtaget af et nyt Aktieselskab med Kapital 50.000
Kr.”, stadig med Sørby som leder.
Så kommer meldingen i Nordisk Boghandlertidende 22. oktober 1908:
For nogle Dage siden er Warmuths og Brødrene Hals' Musikforlag i Kristiania blevne
forenede og kjøbte i Fællesskap af Firmaerne Brødrene Hals og Wilhelm Hansen ...
Indtil den 31. December 1908 føres begge de førstnævnte Forretninger uforandret. Fra
den 1. januar 1909 vil Firmaets Navn rimeligvis blive Norsk Musikforlag (Brødrene Hals
– Warmuth – Wilhelm Hansen).

Wilhelm Hansen kjøpte Karl Johansgate 39, Hansens norske utgivelser ble sendt opp
fra København, slik at “den overveiende del av den norske musikliteratur [sic] ble
samlet til et hele”.

Komposisjon av Sverre Wilkens utgitt 1910. Motivet er fotografi av det nyopprettede firma
Norsk Musikforlag i Karl Johansgate 39. Privat eie.

En kan trygt si at den overveiende del av norsk musikk nå ble samlet. I Norsk
Musikforlag inngår en rekke norske forlag: Edvard Winther, Lindorff, Herman Neupert,
A. M. Hanche, Johan Behrens, og Petter Håkonsen med etterfølgeren Brødrene Hals,
samt altså Carl Warmuth. For musikkhandelen i Norge begynte nå en helt ny epoke.
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Mot avslutning på dette kapitlet tar jeg med denne hilsenen som Warmuths kollega
Henrik Hennings i København skrev i autografboken:
Du er et kraftigt, rastløst virkende Hjul i det Maskineri, der uafbrudt virker i det godes,
sandes og skjønnes Tjeneste. Du er en brav, trofast, opofrende Kollega, hvem jeg er
stolt ved at kunne kalde Ven.

Da Carl Warmuth junior døde i 1895, sluknet den brennende interesse, det
pågangsmot og veldige energi som hadde vært drivkraften i arbeidet med
musikkhandelen. Det var han og han alene som hadde drevet videre det solide
pionerarbeid faren hadde skapt. Han var “sjelen i det hele” som Rulle Rasmussen sa
det. Carl junior må som faren Carl senior ha hatt personlighet som passet nettopp for
dette. Utholdenhet, tålmodighet, hengivelse for oppgaven og en viss porsjon
hensynsløshet. Han var den utadvendte, den livlige og sjarmerende som virket
tiltrekkende på kundene. Han hadde arvet sin fars markedsøkonomiske sans, han var
generøs og kunnskapsrik. Han var glad i musikk – ikke minst i norsk musikk, og han
hadde en god musikalsk intuisjon. Carl var en god og nær venn for noen få og han
kunne være en nokså kynisk forlegger når det passet slik. Det er, som vi har sett, ikke
få komponister som ikke kunne fordra Carl Warmuth junior. Hvorfor? Fordi det kunne
ta lang tid før han svarte, han hadde kritisert deres komposisjoner, og det hadde nok
også vært uenigheter om honorar. Edmund Neupert som både var både sur og sjalu på
Johan Svendsen, var nok litt bortskjemt fra sine store suksesser i Russland, Danmark og
Amerika. Konkurrenten Karl Hals' misunnelse på Warmuths suksess er litt underlig, for
firma Brødrene Hals mottok en rekke priser for sine instrumenter.
En gretten innsender i avisen kalte julevindusutstillingene til Warmuth “amerikanske”.
Carl Warmuth visste opplagt at reklame selger. Han visste det bedre enn sine
samtidige, for ingen andre firma, verken musikkfirma eller andre, reklamerte så mye
og så ofte som Warmuth – fortrinnsvis i aviser og andre periodiske skrifter. Det var
lange, forseggjorte tekster der hvert emne (noter, pianoer, orgler og leiebiblioteket)
ofte fikk sine egne oppslag, og helsides annonser i utvalgte skrifter som Nordisk BilledAnnonce-Album fra 1885 og Norges Firmaer fra 1891. Det var mange utradisjonelle,
“amerikanske” idéer – han var smart og fantasifull, som Rulle Rasmussen uttrykte det.
Reklameutgiftene må ha vært betydelige!
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Helsides annonse i Nordisk Billed-Annonce-Album fra 1885. Privat eie.

Sitt flotte utseende og sin tiltrekningskraft tror jeg Carl Warmuth junior var klar over
og brukte bevisst. Et ekstra smil her, en kompliment der, og kundene kom. Butikken
var musikklivets sentrum i hovedstaden helt til innehaveren døde. Ingen kunne overta
juniors plass.
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8. PRIVATLIV
Carl Gottlob Friedrich Warmuth
Selv om gården Nedre Vollgate 13 ble revet i 1912, vet vi hvordan den så ut utvendig
gjennom fotografier og tegninger, vi har branntakster, kjenner grunnplanen til 1.
etasje, og vi har gjennom seniors regnskapsbøker detaljert informasjon om dagliglivet i
gården.
I juli 1863, to år etter at han hadde flyttet forretningen til Kirkegaten 17, kjøpte Carl
Warmuth senior Nedre Vollgate 13 av enkemadam Caspersen. Det var et godt kjøp,
skrev han til vennen Müller i Braunschweig. Kjøpesummen var 4150 spesidaler
(tilsvarte NOK 1 250 000 i 2015).
Det var en helt vanlig bygård i utmurt bindingsverk (reisverk i tre med teglsten murt
sammen i hulrommene) litt utenfor sentrum, trolig bygget på slutten av 1600-tallet.
Området tilhørte Christianias eldste byområde og var avsatt for de mindre bemidlede.
Alle hus i byen måtte bygges av mur, men det ble gitt dispensasjon for utmurt
bindingsverk fordi hus i ren mur var altfor kostbart for alminnelige folk. Det vanlige var
synlig bindingsverk og murverk, men med årene ble gjerne hele veggen dekket av mur
for å gi inntrykk av massiv mur.
Fire fløyer omgav en rommelig gårdsplass. Mot øst og vest grenset endeveggene mot
naboene i nr. 11 og 15. Hovedbygningen vendte mot Nedre Vollgate, bygningen som lå
parallelt mot Øvre Vollgate. Tvers over langs den ene siden av gårdsplassen lå en
bygning med bolig og boder, langs den andre siden verksted. På gårdsplassen var også
utedoen, bingen, å finne. Bildekildene våre stammer fra slutten av 1800-årene, mens
grunnplanen over den eldste utforming av gårdsanlegget, rekonstruert av Arno Berg,
viser et langt eldre anlegg, fra rundt 1700. Senere er flere bygninger kommet til, men
grunnplanen av hovedbygningen mot Nedre Vollgate er sannsynligvis slik som den
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opprinnelig var utformet. Det er jo utrolig heldig for oss at Arno Berg valgte akkurat
denne gården som eksempel på datidens boligkonstruksjon i boken han utgav i 1963!

Mot gaten ligger 3 stuer og gang, mot gårdsplassen to kjøkken og kammers. Det finnes
ingen grunnplan for 2. etasje, men vi vet at der var 4 rom, et kjøkken, bod og gang
foruten trappen. En branntakst i 1879 nevner 8 kakkelovner, 3 komfyrer med hette og
innlagt vann. Christiania var forholdsvis tidlig ute med skikkelig vannforsyning. I 1847
fikk byen 20 nye vannposter (store trekar), og de som hadde råd, kunne koble seg til
vannrørene (av tre) mot en avgift, og dette gjorde altså eieren av Nedre Vollgate 13.
Nå vet vi ingen ting om hvilke værelser Carl og hans hustru bodde i – verken før eller
etter at han kjøpte eiendommen i 1863. Jeg kan tenke meg at etter at han selv ble eier,
innredet han seg i den beste delen – i 1. etasje mot Nedre Vollgate. Butikklokalet var
muligens det som i skissen er kalt spisestuen.
I utedoen, bingen, tømte husholdningene sine potter og bøtter, og “bingemannen”
kom og hentet avfallet med ujevne mellomrom. En kan nok tenke seg luktproblemene
inne i gården en varm sommerdag!
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Den første regnskapsboken.Ringve Museum

Hvordan så hverdagen ut for senior Carl og hans frue Julia? Hvem omgikkes de, hvor
handlet de, hvilke fornøyelser oppsøkte de, hadde de noen hobbyer og hva drev de
med til daglig?
I 1840 kjente Carl Warmuth kun kapellets medlemmer. Fire år senere var kretsen en
god del utvidet. Da de fire eldste barna skulle døpes, ble det gjort omfattende
arrangementer. Ved dåpen av den førstefødte Carl jr. i mai 1844 kom fadder bestefar
Gottfried Warmuth den lange veien fra Thalebra og bestemor Sophie Köhler fra Ellrich.
De øvrige faddere var en venn, Wilhelm Olsen, fra Christiania samt nabo madame
Sommer. Denne madame Sommer var gift med possementmaker Heinrich Sommer; en
tysk håndverker med så høy anseelse at kongehuset engasjerte ham til å lage mange
av slottets gardiner. Familien Sommer bodde også i Nedre Vollgate.
Da Julie skulle døpes i juni året etter var fadderne bestefar Andreas Köhler fra Ellrich,
tante Maria (Carl seniors søster) fra Thalebra, musikerkollega Herr og madame
Sommers søster Julie Edler fra Trondheim.
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Sønnen Bernhard ble døpt i mars 1847. Fadderne var seniors bror Johan Friedrich
Warmuth som bodde i Thalebras naboby Hohenebra, Julias søster Friedrike Köhler fra
Ellrich, malermester og huseier John Caspersen med forlovede Nicoline Helverskou.
Datteren Sofie ble døpt i april 1849. Fadderne var possementmaker Heinrich Sommer,
madame Luise Möhne som var gift med Johan Möhne, pastor i Brødremenigheten (de
holdt også til i Nedre Vollgate). Til slutt en jomfru Knudsen fra Trondheim. Altså ingen
fra Tyskland denne gangen.
Fadderne til barna utgjorde en nokså liten krets utenfor selve slekten. Familien
Sommer, madame Edler, malermesteren og forloveden, musiker Herr, en Olsen, en
jomfru Knudsen og madame Möhne – alle fra det øvre borgerskap.

Seniors komposisjon Begrüssungspolka op. 25 ble forlagets første utgivelse,
platenummer 1 i 1851, trykt i 500 eksemplarer, derav solgt 492. 2. utgave i 1868.

Rollefordelingen var helt klar i det warmuthske hjem. Julia hadde ansvaret for barna og
husholdningen. Carl drev sin forretning i gården og hadde fullt opp å gjøre. Når han da
ikke komponerte – det eksisterer flere komposisjoner etter ham. Syv titler ble utgitt,

92

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Kapittel 8: Privatliv

først på Edv. Winthers forlag, så på hans eget forlag da det kom i gang i 1851. Det er
danser i tidens stil, alle for piano, lett og behagelig musikk.
Noen år senere, på 1860-tallet, endret situasjonen seg. Døtrene giftet seg, mor Julia
kunne ta en tur hjem til Tyskland, sønnen Carl reiste til utlandet for å utdanne seg i
faget og kom hjem igjen året etter, og butikken flyttet til Kirkegaten 17.

Seniors Doris-Polka, trykt i 200 eks. i 1852, solgt 183 eksemplarer.

Hvordan var livet i Nedre Vollgate? Takket være folketellingene, adressebøker og ikke
minst regnskapsbøkene som omfatter årene 1878-89, får vi greie på det meste.
Regnskapsbøkene er en enestående kilde – de gir et helt detaljert bilde av ekteparet
Warmuths hverdag i denne perioden. Uten disse hadde vi visst nokså lite om senior
privat. Nesten alt som skjedde – og hva det kostet – står der. Til og med at Carl tapte i
kortspill – 20. november 1878 kostet det ham kr 3,50, som tilsvarer NOK 225 i dag.
Warmuth kjøpte hele gården i Nedre Vollgate i 1863. Hovedbygning, bygning med
boliger og lagerrom, verkstedbygning og binge. I folketellingen 1865 finner vi som
leieboere en lærer og en student, seks familier tilknyttet håndverk og handel og to
arbeiderfamilier, medregnet Warmuth-familien var det 33 mennesker. Ved
folketellingen 10 år senere er alle leieboernavn nye. Ni familier tilhørte handels- og
håndverksstanden, én var lærer og tilhørte embetsstanden og tre var arbeidere. Det
var 34 personer til sammen i 1875. Regnskapsbøkene startet tre år senere, og nå leide
10 familier husvære av Carl Warmuth – hvor mange mennesker til sammen vet vi ikke,
men det var trolig omtrent som tidligere. Bortsett fra tre navn er alle familiene nye.
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Det var mye flytting i enkelte bydeler den gang, og blandingen av flere sosiale grupper
– håndverkere, arbeidere og enkelte fra embetsstanden – var vanlig i større bygårder.
I 1878 får vi opplysninger om husleien også. Billigste rom/leilighet i 1878 kostet 8
kroner per måned (500 i dag), dyreste 30 kroner (1917 i dag). Warmuth tok inn 189 kr
per måned i husleie; det tilsvarer NOK 14.150 i dag.
I folketellingen fra 1885 var gamle madam Larsen i kjelleren den eneste som ikke var
nyinnflyttet. I sitt 69. år drev madammen stadig ølhandel i kjelleren sammen med sin
datter og sitt barnebarn.
Husleien var omtrent på samme nivå som i 1878. Den billigste boligen var madam
Larsens kjellerleilighet, den dyreste lå i 2. etasje mot Øvre Vollgate – her bodde
bokhandler Waldemar Werner.
Carl Warmuth tok godt vare på eiendommen sin – han fikk den reparert og malt og
tapetsert når det trengtes, fikk utedoen i gården jevnlig tømt, gårdsrommet og gaten
feid om sommeren og strødd om vinteren. Den utrettelige Hans feide og ordnet med
ved, Anna Olsen og søsteren Marie vasket og sydde. Tjenestejenta Karen Gundersen
bodde i gården.
Det var ikke billig å forsikre seg den gangen heller. Brannforsikringen av eiendommen
kostet på 1880-tallet 55 kroner, tilsvarer 3.700 pr år. Sykeforsikringen var på 3 kroner
(200) året – det var ikke så galt. Innboet forsikret han for hele 6.400 kroner, som
tilsvarer 435.000 kroner i dagens verdi. Det er så mye at det kan tenkes at en del av
forretningens varelager lå i Nedre Vollgate 13.
Senior hadde sin faste lege, Fr. Wilhelm i Grensegaten 7, som fikk et årlig honorar på
80 kr (vel 5000 i dag). Tannlegen het T. Høeg, og apoteket Warmuth brukte var
Svaneapoteket i Tollbodgaten. Han abonnerte på Aftenbladet, Folkebladet og
Skillingsmagazinet. Han hadde en sikker og god økonomi og var antagelig like pålitelig i
alt han foretok seg. Det var et solid, borgerlig hjem, med tydelig sosial avstand til
arbeidere som vaskekonen, en fattig pike, gatefeieren, vognmannen. Det er det
patriarkalske miljø der far var sjefen og “Mutter” ble tildelt faste husholdningspenger.
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Det var ikke bare å gå i butikken og kjøpe ferdige klær eller sko eller veske på
Warmuths tid. Man gikk til skredderen, skomakeren, sadelmakeren. Og det var
skikkelige klær Carl senior ville ha: frakker, dresser, bukser og annet hos skredder
Jensen og skredder Mathisen. Både klær og sko ble reparert til det ikke nyttet lenger.
Senior var nøye med utseendet. Han gikk jevnlig til barber Wensberg i Kirkegaten 22
for å klippe og barbere seg.
Delikatessehandler Peter Dyrendahl i Tollbodgaten 17 var hans fremste leverandør
både av mat, vin og brennevin. Gamle Warmuth unte seg både god mat og velgjørende
drikke. I løpet av de 12 årene regnskapsbøkene dekker kjøpte han for eksempel 116
flasker konjakk og 68 flasker akevitt foruten hetvin og svakvin. Beholdt han alt for seg
selv, ble det likevel ikke mer enn vel en halv flaske konjakk pr måned. Av andre ting er
kaker og appelsiner ofte nevnt. Appelsiner var en luksusvare som da var relativt ny i
Norge med en kilopris på NOK 150 i dagens verdi.
Blant alle handelsnavnene er det et par som peker seg ut: F. H. Frølich, dansk av fødsel.
I hans gård i Kirkegaten 34 var det både veveri og dreieverksted, og det ble fremstilt
hekter og hårnåler, mjød, eau de cologne, spaserstokker, bukseseler, stålpenner,
fyrstikker, sigartennere og knusk, treolje for belysning, konjakk og armagnac laget av
norsk brennevin, tapeter, belter, trikotasje, skosverte, snorer og leketøy! Et
bemerkelsesverdig sted, i ettertid berømt fordi han startet landets første tapetfabrikk.
Det andre firmaet er Steen og Strøms stormagasin som åpnet i 1874. Her kjøpte
Warmuth gulvteppe og stol i 1880 for kr 99,99 (tilsvarer nesten 8000 kroner i dag) og
gulvteppe for kr 43,89 i 1883.
Datidens Christiania manglet ikke underholdningstilbud. Senior gikk ofte i Tivoli –
fornøyelsesparken på Klingenberg anlagt etter mønster av Tivoli i København. Han gikk
også i teatret, på sirkus og ikke minst dro han til Bygdø Søbad. Mutter var visst aldri
med. Og han gikk på konserter. Han fikk sikkert fribilletter, for i løpet av disse årene
kjøpte han billett bare fem ganger.
Med unntak av noen forretningsreiser til Danmark og Tyskland og en flere dagers tur til
Østerdalen med tog og hesteskyss i 1875, reiste han nesten aldri bort. Senior holdt seg
stort sett hjemme i Nedre Vollgate der han stelte godt med både folk og eiendom; han
var i forretningen, han besøkte barna etter at de hadde etablert seg – han og Mutter
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bodde hos datteren Sofie og hennes mann Sverrer på Bygdøy om sommeren, noen
ganger var han, med eller uten hustruen, på besøk hos Carl og Marie i Homansbyen, og
før familiefeiden brøt ut rundt 1880 (se nedenfor) sikkert også hos den andre datteren
Julie og hennes Otto. I kirken gikk han ikke. Utenom familien var det ikke mange han
omgikkes; det var et par av de gamle fra Harzverein-tiden – Johann Friedrich Gottlieb
Rojahn, som døde 1882 og Carl Wilhelm Adolf Herwig, død 1879, og vi kan også regne
med Carl Sander fra forretningen, som bodde i Nedre Vollgate 13 inntil han giftet seg i
1881.
Seniors ektefelle Julia døde i august 1882 etter et nær 40 års lykkelig – ser det ut til ekteskap. Dette brakte ikke noen vesentlige forstyrrelser i de daglige rutiner for
enkemannen. Hans daglige sysler var mer eller mindre de samme som før.
Carl senior beholdt hele livet nær kontakt med både familie og venner i Tyskland.
Brevsamlingen i Nasjonalbiblioteket er meget stor – både av private brev og
forretningsbrev. Mange av privatbrevene til Warmuthene vitner om både kjærlighet til
og respekt for familie og venner.
Da foreldrene og Carl junior i 1871 skulle på en lengre reise gjennom København,
Hamburg og Thalebra, skrev gamle Warmuth for sikkerhet skyld testamente. Dette gir
eksakte opplysninger om hva hans private formue var på det tidspunkt: Forretningens
verdi: 8000 spesidaler, gården i Nedre Vollgate: 5000 spesidaler – “hvorpaa ikke
skylder mere end 880 Spd”, samt aksjer i Creditbanken, Hypotekbanken, Drammens
Jernbane og Norsk Hovedjernbane, til sammen 2000 spesidaler, totalt 15000
spesidaler. eller 60.000 kroner brutto. Det tilsvarer noe over fire millioner kroner i dag.
Denne summen holdt seg stabil i mange år – handelskalenderen for 1886-87 har
tilsvarende beløp. Disse tallene viser at Warmuth senior var en holden mann. De viser
også at forretningsdriften i Nedre Vollgate og de første 10 år i Kirkegaten hadde vært
lukrativ. Carl senior hadde ingen formue da han kom til Norge i 1840, men allerede i
1842 var økonomien så trygg at han kunne sende brev til Julia og be henne komme.
Senior hadde ikke bare en spesiell begavelse for handel, men også for å forvalte
penger. Tross store utgifter til forretning og familie, hadde han i 1871 klart å etablere
seg som stabilt velstående.
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Warmuth senior hadde flere inntektskilder – husleien fra beboerne, månedlig
utbetaling fra forretningen, utleie av piano, utbytte av aksjer og andre småting og litt
musikkundervisning. Musikkundervisning var tydeligvis noe som sjelden forekom. Til
gjengjeld er en av hans elever verd å nevne. Han het Ole Bull og var sønn av den svært
kjente arkitekten Georg Andreas Bull, som var bror av den store fiolinist. Unge Ole Bull
ble lege i Christiania.
Warmuths egenhendige oversikt i en av regnskapsbøkene viser det temmelig
oppsiktsvekkende at utgiftene som regel var langt høyere enn inntektene:

år

inn

ut

1878

2.683,73

5.084,66

1880

2.025,60

4.895,90

1882

2.442,00

5.056,85

1884

1.908,00

4.968,92

1886

2.144,00

4.464,47

1888

1.920,00

4.467,45

“Mankoen” i regnskapsbøkene for 6 år utgjør kr 15.800. For 12 år (alle årene bøkene
omfattet) blir det 31.622 kr.
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Hvordan harmonerer det hos en så bunnsolid mann som gamle Carl Warmuth?
Vi skal gjøre et lite regneeksperiment: Da senior overdro forretningen til junior 1. juli
1874, skjedde det ved at sønnen kjøpte den. Vi kjenner dessverre ikke kjøpesummen,
men la oss gå ut fra verdien på forretningen i testamentet av 1871. Den var 8.000
spesidaler, og dette tilsvarer 32.000 kr etter 1875 (da Norge gikk over til
kronesystemet). Verdien økte til 38.000 tre år senere. Altså, kan vi si, fikk senior 38.000
kr i datidens pengeverdi for forretningen i 1874.
Regnskapsbøkene starter fire år senere, i 1878 og går frem til 1889, altså 12 år.
Mankoen i de private årsoppgjør utgjør til sammen rundt 32.000. Det er da
nærliggende å tro at det nettopp var pengene senior fikk for forretningen som dekket
“underskuddene” i hans dagligliv. Det riktig finurlige er at senior lot sin formue stå i
forretningen, han tok bare ut det han trengte for å dekke det månedlige underskudd!
Regnskapsbøkene viser nemlig ingen overføring av debet/kredit fra måned til måned.
Vi kan se litt på hva slags utgifter han hadde en vanlig måned – oktober 1879 – og
siterer fra regnskapsboken:
Madame Jensen Regning for Vask
For 1/2 Tønde Kuul
For Gjødsel Kjøring
1/2 Aar Regning til Skilling Magazinet
Olava 1 m. Løn [tjenestepike]
Skomager Jensen for Mutters Sko
4 Hummer
Diverse Sager hos Dürendal [kolonialforretning]
Julie til Gebursdag og Sukkertøi
Hans for Gadefeining og for Vedskæring
For Theater Actier
Til Lagersøen [hans private versjon av Ladegaardshalvøen]
Til Herwig givet
Bærer
1 Par Briller
Til Huusholdning
For Bærer
Æbler og Blommer
For Reparation af Briller
1 Flaske Viin og 1 liden Julekage
1 Tour til Lagersøen
For 1 Tour til Nittedalen
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Til Huusholdning
Skomager Jensen for Mutters Sko
Kuul
Til Fengsels Selskabet
1 Kage til Caffeen
Til Huusholdning
1 Skjeppe Æbler
For Kjøring
1 Flaske Cognac. 1
Skomager Jensen halvsolet mine Støvler
1 1/2 Favn Birkeved tilkjørt
For Kraver at stryge
Til Huusholdning
Pærer og Kage
1 fl Cherry Viin, halv D. Ansjoser

Til sammen ble dette i 2015-kroner 22.868,50.
Inntektene denne måneden var husleie, renter av jernbaneaksjer og utbetaling fra
forretningen, til sammen 16.082 kr. Differansen 6.786 kr må han ha dekket med den
reserven han hadde.
En liten oppstilling av de største utgiftspostene i året 1880:
kr

% av de samlede utg.

mat

39.000

10,5

gaver

25.000

6,7

vedlikehold av
gården
alkohol

20.300

5,5

17.600

4,7

klær

17.300

4,7

ved, kull

6.500

1,7

frukt

2000

0,5

Ikke overraskende er mat største utgiftspost. Langt mer iøynefallende er den store
gaveposten.
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Slik ser siden med regnskaper for mai 1882 ut:
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Carl senior var svært gavmild - han gav hver jul, hver gebursdag og til alle
konfirmasjoner rikelig med penger til sine barn og barnebarn (se unntak nedenfor) og
til tjenestefolket. I 1878 dreide dette seg om et beløp på over 100 kr (NOK 7.500 i dag).
Konfirmasjonsgavebeløpene var 50 kr (tilsvarer 4.700 i dag). Gamle Rojahn mottok ikke
sjelden en sum på 6-7 kroner samt en kake. Herwig figurerer også ofte i disse bøkene
med “1 Kage til Herwig”, “Til Herwig givet”. De fattige figurerer stadig i
regnskapsbøkene: “en fattig Kone”, “en fattig fallered Kjøbmand” og “en fattig
Musiker”.
Hvor lenge senior fortsatte å arbeide i forretningen, vet vi ikke. Han var stadig aktiv i
1880, og om sommeren spiste han sin middag i (nå) Gamle Logen på vei tilbake til
Sverresborg. I 1887 var han også i forretningen, ifølge et brev fra sønnen.
I 1888 skrev han et dikt til Sofies datter Julie Marie Sofie til hennes konfirmasjon. Det
gir et klart bilde av hans egne idealer:
Gaa fra dine Børne Aar over
til en værdig og agtbar
Frøken Stand. Lev ikke blot
for Stats og Fjas, men søg
at leve og virke derhen at
du maa blive en elskelig
flink i dit Husstel,
og i alle Dele en trofast
Huustru. Vær ikke gjerig,
men heller ikke Ødeland
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.
Foto av Carl Warmuth tatt juli 1891, fotograf ukjent. Ringve Museum.

I februar 1891 fylte senior 80 år, og butikkfolkene skrev dikt:

Ringve Museum.

Vel ett år senere, 22. februar 1892, døde gamle Carl Warmuth av lungebetennelse.
“Afdøde var en elskværdig Personlighed, der havde samlet sig mange Venner rundt i
hele Norges Land” sto det i Aftenpostens nekrolog 22. februar.
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Han hadde gjort sitt nye fedreland uvurderlige tjenester. Ved arveoppgjøret bestemte
etterkommerne å skifte boet privat. I sitt testamente skrev senior at det døtrene arvet
skulle forbli deres særeie. Bernhard måtte godta at broren Carl opptrådte på hans
vegne.

Tegning laget av barnebarnet Carl Lundh. Ringve Museum.

Johan Halmrast var en populær forfatter av folkelige fortellinger. Han komponerte
også og fikk utgitt noen sanger hos Warmuth. Da senior døde, kom dette diktet i
avisen:
Carl Warmuth, senior
Han kom herop blandt en Trækfuglflok
Med Tonernes Foraarsglæde,
Og vel det var – thi det trængtes nok –
Og han byggede her sit Rede.
Men snart forstod han, og det var godt,
At her var Sangbund kanhænde;
Her kunde nok blive Toner, naar blot
Man Strenge lød over den spænde.
Og – nede i Voldgaden var det etsteds –
Han aabned en Handel med Strenge,
Og med de Strenge var Byen tilfreds;
De klang baade vel og længe.
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Og Handelen gik, og Boden blev trang;
Det var en Geschæft, som blev øget;
Men War Muth var han, og med et Sprang
Han flyttede op i Strøget.
Deroppe gik det med Sang og Dans
Paa alle Slags Instrumenter,
Og nu gaar det rent med kongelig Glans; Jo Strengene de gav Renter:
Men naar vi nu kan Sang og Musik
Over alt Landet finde,
Da lad os mindes et Øieblik
Hin Trækfugl og hædre hans Minde!
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9. SENIORS ETTERSLEKT
Carl Wilhelm Gottfried Warmuth
(27. mai 1844 – 19. juli 1895)
Carl junior var den eldste av de fire søsknene. Det virker som om det har vært et godt
forhold mellom søstrene Julie og Sofie og Carl, mens Bernhard ikke omtales av andre
enn faren.

Sofie, Carl jr. og Julie på karneval i 1872. Fotograf ukjent. Ringve Museum.

I mai 1872 medvirket en ung svensk pike, Marie Zedritz, ved flere konserter i
Christiania der hun sang operaarier og svenske folkeviser. Marie var datter av
professor Carl Edvard Zedritz (1805-59) ved universitetet i Uppsala og hustru Erianna
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Elisabeth Nyström (1814-87). Faren underviste i romersk veltalenhet og poesi. De fikk
fire barn, av de tre andre ble to boende i Uppsala og Thorbjørn Edvard (1845-1918) ble
bokholder i Stockholm.
I annonse i Aftenposten 1. juni 1872 nevnes at Maria er elev av Fritz Arlberg.
Konsertarrangør var musikkhandler Warmuth. Halvannet år senere, 4. november 1873,
giftet Marie og Carl junior seg i Trefoldighetskirken. Forlovere var Warmuth senior og
Sverrer Haakon Lundh. De nygifte bodde trolig i Nedre Vollgate inntil januar 1875, da
junior averterte etter “En smuk Familieleilighet” på 4-5 værelser “med Kjøkken og
Pigekammer” og adgang til have. Beliggenheten skulle helst være Homansbyen eller
Parkveien. De fikk leilighet i den meget fasjonable Homansbyen, i 1. etasje i
tomannsboligen Josefinesgate 19, som var bygget 1863 for kammerherre Carl Julius
Wahl.

Josfines gate 19 i 2016 fotografert av Jan-Tore Egge.

Deres eneste barn Carl Edvard ble født i 1877, men døde bare 6 år gammel i mai 1883.
Ikke lenge etter dødsfallet, på høsten samme år, flyttet Carl og Marie til 1. etasje i
leiegårdsvillaen Inkognitogaten 16, bygget 1873. I januar året etter skrev Carl til
vennen, journalisten Kristian Winther-Hjelm:
Jeg sidder jo opp i mit daglige Stræv fra Morgen tidlig til Aften sent – for mig gaar det
jo saaledes nogenlunde an – for stakkels Marie er det derimod verre – hun er hele
Dagen ene med sine Tanker og alle de kjære Minder rundt om sig.
Vi er flyttet i Høst til et andet Sted – vi kunde ikke holde det ud længere paa det
gamle Sted – hver Krog, hvor vi saa hen – tilbagekaldte alle de dejlige Dage vi har
samledes over vor lille Engel – vi gik paa Tærne endnu maanedvis efter – for ikke at
vække ham – der dog allerede for længe siden var borte – borte for bestandig.
Vi bor nu i Inkognitogaden Nr. 16, Hjørnet op Ridervolds gade – tæt ved det store
Sundske Hus i Parkveien, eller lige bak Mowinkel som du vist erindre. Har faaet en
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nydelig komfortabel Leilighed med Veranda og stor Have – stille og rolig, netop
passende for os.

Noen dager senere, 7. februar 1884, skrev komponisten Johan Svendsen:
Jeg forstaar godt at det tunge Slag som har rammet Dig sætter Mærker, og kan jeg
naturligvis kun haver Medfølelse og Ærbødighed for Din Sorg, Men, kjære Carl, lad ikke
Tungsindigheden rent faa Overhaand. Husk at Du har meget at leve for som fordrer Din
hele Energie, husk at du har mange gode Venner som med Interesse følger Dine
Foretagender, og fremfor alt, glem ikke at den Forretning som gjennem Din Dygtighed
har taget et saa storartet Opsving, forlanger Din fulde, usvækkede Kraft.

Carl junior var etter bildene å dømme en flott mann. Han var livlig, beleven,
kunnskapsrik og hadde venner overalt i musikkverdenen. Han var dessuten uhyre
arbeidsom og brakte musikkhandelen til de store høyder i norsk sammenheng. Ikke
alle komponister likte hans forleggerpolitikk og ikke alle musikhandlere likte hans
suksess. Det var jo ikke noe rart.

Teatermaler Jens Wangs maleri av kammermusikkforeningen fra 1886 “fritt etter” Edward
Grützner, som var kjent for sine munkebilder. Hvert år på Haydn, Mozart og Beethovens
fødselsdager iførte foreningen seg munkehabitt og gikk gjennom en underjordisk tunnel til
denne kjellerstuen i ingeniør Heyerdahls hjem. Carl Warmuth nr. 2 fra høyre. Privat eie, foto av
Oslo Bymuseum.

Carl var som sin far musikalsk begavet. Han komponerte velformede stykker for sang
og klaver og for klaver solo. Han spilte flere instrumenter, og var ivrig med i
kammermusikkforeningen som vi ser på bildet: Fra venstre: Johan Svendsen, kaptein
Alexius Ræder, doktor Vollert Bøgh, ingeniør H. E. Heyerdahl, konsul Axel Winge,
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doktor Th. Egeberg, professor J. Nicolaysen, oberstløytnant Th. Johannesen, Carl
Warmuth, komponisten Iver Holter. På veggen maleri av Edvard Grieg og cellisten
Moritz Blodek. En bemerkelsesverdig forsamling: Julius Nicolaysen 1831-1909, født i
Bergen – fremstående lege, professor ved Rikshospitalet. Også en tid medlem av
Kjerulfs kvartett. Nicolaysen – “Keiseren” – var professor i kirurgi.
Ingen hadde noensinne sett ham smile, der han ikke gikk men 'skred' gjennom
hospitalet. Han kunne nok vise en viss humor, men den var sjelden harmløs, og han var
beryktet for sin stadige og ubarmhjertige hakking på tjenerne på operasjonsstuen.
Keiseren var ellers kjent for sine avanserte kirurgiske operasjoner.

skrev Torolf Elster i 1990. – Axel Winge (far til komponisten Per) 1827-1893, konsul og
børsmegler på Christiania børs. – Vollert Hille Bøgh, 1855-1909, sønn av stiftsarkivar
Wilhelm Frimann Christie Bøgh, født i Trondheim, privatpraktiserende lege, leder for
Studentersamfundet i Christiania i 1876 (sammen med Iver Holter), ordfører i
Christiania 1899-1901. – Alexius Fredrik Ræder født i Romedal i Hedmark 1835,
oberstløytnant og ansatt i Christiania Sparebank. – Halvor Heyerdahl, ingeniør, 18401917, pioner innen telefon og elektrisk lys i Norge. På 1880- og 1890-tallet var han
meget aktiv innen musikklivet i hovedstaden, også som utøvende fiolinist. Han var
formann og senere æresmedlem i Kvartett- og Musikforeningen i Kristiania. – Theodor
Christian Egeberg, 1847-1915, kirurg, livlege for kong Oscar og kong Haakon, nevø av
den styrtrike trelasthandler Westye Egeberg. – Thorvald Johannessen, kaptein i hæren
(f. 1845), født i Christiania.
Alle var fremstående samfunnsrepresentanter, ivrige musikkamatører og venner av
både Warmuth, Kjerulf, Grieg og Svendsen. De fleste tilhørte embetsstanden.
Her er vi inne på noe interessant. Carl Warmuth, både senior og junior, representerte
handelsstanden når vi snakker om sosial lagdeling. Juniors medvirkning i
kammermusikkforeningen der majoriteten representerte embetsstanden gjør at en
kunne tro at han – junior – omgikkes og var kjent av denne del av byens folk. Men
ifølge den mengde erindringslitteratur som er utkommet i forbindelse med byen
Christiania, stemmer dette ikke. Verken Warmuth selv eller firmaet eller for så vidt noe
annet musikkfirma er nevnt i denne litteraturen – med unntak av et par uttalelser som
“hentet noter hos Warmuth”. Warmuth seniors kontaktflate var avgrenset til familien,
et par fra det gamle kapellet Harzverein og et par andre. Warmuth juniors var
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dominert av forretningen og musikere. Det var tydeligvis musikken som var
fellesnevneren for de ulike sosiale sjikt i kammermusikkforeningen.
Carl hadde opparbeidet seg en enorm kontaktflate som inkluderte musikere og andre
kunstnerpersonligheter i Norge, Skandinavia og øvrige Europa, også USA. Noen ble
fjerne bekjente, noen nære bekjente og noen få nære venner. En av disse var Johan
Svendsen. Svendsen var en av de karismatiske personligheter – Warmuth junior
antagelig også. Den store komponist og dirigent var i konstant pengenød. Lønnen ved
Det kgl. Theater i København var antagelig langt fetere enn de magre honorarer
musikkforleggerne ville gi, men Svendsen hadde et stort forbruk - også av kvinner og
vin.
Før Svendsen flyttet til København i 1883, satt han en dag og ventet på en elev i
bakværelset hos Warmuth. Eleven kom ikke, og Svendsen skriblet i notatboken sin. Det
ble begynnelsen til fiolinromansen op. 26.
Komponisten så ikke først hvilke enestående kvaliteter den hadde. Det gjorde derimot
forleggeren, og gav i september 1881 ut utgaven for fiolin og piano i et førsteopplag på
hele 300 eksemplarer. Tre måneder senere kom ytterligere 300 eksemplarer, og før
rettighetene ble solgt til Wilh. Hansen Musikforlag i København i 1899, hadde den fått
34 opplag med til sammen solgte 20.300 eksemplarer – det er den absolutte rekord i
norsk musikkforlags historie.
I Carl juniors liv var det lite tid til ferier, reiser, besøk hos og av venner, slekt, familie.
Livet ble levd i forretningen i Kirkegaten 17. Av brev går det frem at hustruen Maries liv
ble sterkt preget av sønnens død og at det derfor ikke ble krefter til noe selskapsliv,
heller ikke omgang med familien Warmuth/Lundh. Da Carl måtte avslå en innbydelse
til søsteren Julie i 1891, skrev han også “Maria kommer da desværre heller ikke, Du
ved, hun gaar ingen Steder undtagen jeg er med”.
Marias far var død i 1859, moren var blitt gammel og døde 1887. Marie hadde broren
Thorbjörn som bodde i Stockholm. Da Carl junior døde i 1895, flyttet hun først til en
mindre leilighet i Christiania. I 1905 besluttet hun å returnere til sitt hjemland Sverige,
leverte boet til skifteretten og flyttet til en leilighet i nærheten av broren i Stockholm.
Her døde Marie i 1929.
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Julie Marie
(3. juni 1845-19. august 1922)

Julie malt av Aasta Nørregaard i 1903. Riksantikvaren.

Søstrene Julie og Sofie giftet seg med hver sin bror Lundh – sønner av offiser og
vitenskapsmann Gregers Fougner Lundh og hustru Helene. Julies valg var Otto Gregers
Lundh (1833-1896), og de giftet seg i 1866.
Julie “var en sped tander dame” ifølge svogeren Sverrer. Det kan virke som om Otto
hadde en lignende karakter som Julie. Han utdannet seg til jurist ved universitetet i
Christiania, men avanserte ikke videre enn til kongelig fullmektig ved Riksarkivet. Norsk
historisk kildegranskning var hans hovedinteresse. Historikeren Ludvig Daae uttalte om
ham: “Men akk, siden Otto Gregers Lundh i Riksarkivet døde er det min salighet ingen
som kan skjære en skikkelig gåsepenn i dette land lenger”. Det var en dårlig lønnet
stilling, og familien på fem måtte bo i tett befolkede leiegårder. Den energiske og
sterke Sverrer hadde ikke så høye tanker om sin bror, men hjalp ham likevel rett som
det var med penger.
På slutten av 1870-tallet oppsto det en uforsonlig strid i familien Warmuth-Lundh. På
et tidspunkt da Sverrers firma blomstret, Carl junior trivdes og gjorde det godt som sjef
i musikkhandelen og -forlaget, gikk det ikke bra for Otto. Han pådro seg gjeld og i
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oktober 1879 ba han svigerfaren om et større lån. Dette fikk han ikke, og Otto reagerte
med å nekte sin familie å treffe senior. Julie led under dette, hennes far også. “Stakkars
snille pappa, hvor vi alle lider for en eneste af vor nærmeste. Om Otto kunne forstaa
min store Sorg og Græmmelse ved ikke at kunde se min egen Far” skrev hun i brev i
1886. Otto besøkte heller ikke broren og hans familie på Sverresborg.
Likevel gav ikke faren, Carl senior, etter. Særlig vondt måtte det føles for Julie at faren
stadig gav penger til broren, den upålitelige og ryggesløse Bernhard. Dette må ha vakt
betydelige reaksjoner i familien.,
Ekteparet Julie og Otto fikk 3 barn. Den yngste Christopher (1872-1924) var en urolig
sjel. Han dro til tjeneste i Kong Leopolds Kongo i 1902, der han etter hvert avanserte til
postsjef. Han var ofte syk i Kongo. Mesteparten av sitt liv bodde han sammen med sin
mor i Christiania i Munkedamsveien 98 og kalte seg premierløytnant.
De to andre var født 1866. Gregers (død 1957) var et problem, både for seg selv og
andre. Han var tydeligvis ikke interessert i verken utdannelse eller arbeid. Som 21åring ble han plassert i onkelen Carls musikkforretning. Arbeidet besto i å rydde bort
innleverte noter, men dette gikk ikke bra. Han kom stadig for sent – om han i det hele
tatt kom. Han skyldte på dårlig rygg og satte seg borte i en krok – “Han tror, han kan
gjøre fuldstændig hvad han vil.” For søsteren Julies skyld beholdt Carl ham i
forretningen i flere år, men i 1889 var det nok. Carl Warmuth var sliten: “Jeg er ikke
bra, nervøs og udslitt”. De forsøkte i stedet å få ham til å gå på Christiania
Handelsinstitut, men nei. Gregers foretrakk visst å være en døgenikt som kalte seg
journalist eller publisist, tidvis agent eller sekretær. I adressebøkene kan vi følge ham
fra sted til sted i hovedstadens mindre prominente gater. I 1900 skriver folketellingen
at han var bestyrer for Bygdøy postanstalt. Etter hvert ble han sekretær i kommunens
forliksråd, en uanselig og dårlig lønnet stilling. En kan lure på hva han levde av.
Tvillingbroren Carl Gottlob Friedrich (26. desember 1866 – 7. mars 1964) representerte
den motsatte ytterlighet. Han var en begavelse, både intellektuelt, organisatorisk og
sosialt. Han ble høyesterettsadvokat 1895, fikk sitt eget advokatfirma 1896 og inngikk
snart etter kompaniskap med flere andre advokater. Som advokat arbeidet han mest
med industriell utvikling – i Rjukan, Borregaard, AS Sydvaranger.
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Carl Gottlob Friedrich Lundh giftet seg 1903 med Margrethe Huitfeldt (1871-1946),
datter av riksarkivar Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas og hustru Hanne. De flyttet inn i
hennes foreldres hus, Oscarsgate 31 i Christiania i 1905. Dette huset var oppført 1860
etter tegninger av den kjente arkitekt Georg Bull, bror til Ole Bull.
Margrethe og Carls to sønner, skuespiller Otto (1904-80) og advokat Henrik Jørgen
(1905-85), slo seg til i huset. Otto hadde gjennom årene 1934-70 mange roller ved
Nationaltheatret og andre teatre; han kunne også synge helt fremragende og er blitt
sidestilt med en av våre store sangere: “Noen i ensemblet hadde operastemmer, som
gamle Otto Lundh [1950-tallet] og unge Edith Thallaug.” Begge sønnene var pasjonerte
samlere av antikviteter av ymse slag, blant annet av slektsdokumenter.
Julie mistet sin mann allerede i 1896, mens hun levde til 1922. Hun hadde svært liten
kontakt med slekten, selv etter at mannen var borte. De eneste hun omgikkes
regelmessig var sønnen Carl og hans hustru Margrethe, foruten sønnen Christopher.
Julie hadde hatt et vanskelig liv – en ektemann uten tiltak og pågangsmot og to av tre
sønner som slektet på ham.

Bernhard Friedrich John
(23. desember 1846-12. april 1914)
var familiens helt sorte får – han skaffet foreldrene en uendelighet av bekymringer,
angst og uro og skyhøye regninger.
Bernhard har nok hatt en diagnose både i samtidens og nåtidens vurdering. Dette tror
jeg foreldrene ante eller kanskje visste, og det kan jo forklare deres påfallende svakhet
for ham.
Bernhard skrev om seg selv:
1866
1867

August. Strøg til Artium (1) i det skriftlige. Slang resten af Aaret.
Januar til Juni fortsatte forrige Halvaars beskjæftigelse. Juni reiste til
Amerika over London, prøvedes til Søs med en Nordmand til Finland,
rømte med Baaten iland, tiggede mig til Stockholm, skrev ynkeligt
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Brev og toges til Naade.
Januar-Juli: læste til Artium, manuduktlønn [privatundervisning], men
mødte ikke hos dem.
August: Strøg til Artium (2) i det mundtlige.
Oktober-Desember hos Præsten Storm, Nes. Svak og spikede.
Januar til April. Lagde storartede Planer. April rejste til Brasilien over
Hamburg, Elrich, Bremen, Kristiansand, Sætersdalen, Kristiania.
(Hjemhentet af Fatter i Juli). Klingenberg.
27 Aug. til Amerika
Marts hjem.
Decbr. til Magdeburg.

Før Bernhard emigrerte til byen Winnipeg i provinsen Manitoba i Canada 1905, hadde
han reist over til Amerika fire ganger. Han nektet helt å arbeide, han snyltet på
foreldrene, han stjal, han løy og gjorde seg umulig hvor han enn befant seg. Faren
prøvde å sende ham til slektninger i Tyskland – som sendte ham hjem igjen. Han ble
satt i “pensjon” hos gårdbrukere på Eidsvoll og en vognmann i Christiania.
I tillegg til å betale for disse oppholdene sendte faren ofte ekstra til sigarer, hatter og
annet utstyr. Det sier seg selv at dette sammenlagt ble en meget betydelig sum. Fem
måneder etter farens død ble Bernhard satt under offentlig vergemål. Han ble altså
vurdert til ikke selv å klare sine personlige og økonomiske saker. Vergemålet ble ikke
opphevet før i 1903.
På gården Skofset på Eidsvoll bodde Bernhard i drengestuebygningen sammen med 14
andre. Her fikk han en venninne, Andrea (Berthe Andrine) Henriksdatter (1845-1936).
De fikk en sønn i 1885 og kalte ham Carl Andreas.
I 1905 reiste Bernhard, Andrea – som han da hadde giftet seg med – og sønnen til
Winnipeg i Canada. Ekteparet hadde da klart å samle opp en del penger. Etter en
tilsynelatende fredelig tilværelse i Winnipeg døde Bernhard 12. april 1914 av hjertefeil,
står det i nekrologen. “Begravelsen foregik mandag under stor deltagelse. Venner av
avdøde bar kisten, som var rikt smykket med blomster. En del av Glee Clubbens
medlemmer besørget sangen i sørgehuset og ved graven.”
Andrea levde helt til 1936 og ble 90 år gammel.
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Bernhards og Andreas sønn Carl Andreas ernærte seg som snekker, og i 1918 vervet
han seg som soldat i den kanadiske hær. Herfra foreligger det en beskrivelse av ham:
han var 177 cm høy, målte 92 cm rundt brystkassen, hadde gusten hud, grå øyne og
mørkebrunt hår. Han hadde to arr på venstre kinnben og et over venstre øye.
Lignet Carl på sin far? Han døde rundt 1960 i Winnipeg og etterlot seg hustru Irene.

Sofie Christiane
(29. desember 1848-23. februar 1931.)
Sverrer Haakon skrev i sine erindringer:
Ute på Mangelsgården hos søster Marie traff jeg [1862] bror Otto med sin kjæreste
Julie Warmuth, datter av musikkhandler Carl Warmuth, samt Julies søster Sofie. Mens
Julie var en sped tander dame, var søsteren som den gang var ca fjorten år, en staut
robust jente som falt akkurat i min smak. Da vi om kvelden lekte panteleken, tok jeg
henne om halsen og kysset henne, hvorefter jeg sa: gifter jeg meg en gang, skal du bli
konen min. De andre lo og jeg fikk meg en ørefik som jeg mottok smilende med løfte
om at den nok en gang skulle bli innfridd.

Sverrer var 18 år eldre enn Sofie. De giftet seg i 1867 og flyttet inn i Sverrer Haakons
gård Jernbanetorget 4. Forretningen holdt til i 1. etasje, portnerfamilien i 2. etasje og
eieren i 3. og 4. etasje. Åtte år senere hadde Sofie født fem barn, de hadde barnepike
og kokkepike og gårdsdreng.
Ektemannen var døpt Sverrer Haakon Harald Olaf, men kalte seg bare “S. H.” Han
hadde en jovial og romslig karakter og var en svært dyktig forretningsmann. Faren,
offiser og vitenskapsmann Gregers Fougner Lundh, døde tidlig og S. H. måtte ut i
arbeidslivet – noe som var uvanlig for en gutt av embetsstanden. Han startet eget
firma i 1867 og ble en pioner på landbruksmaskiner og –redskaper, delvis imponert fra
England. Firmaet solgte dessuten kraner, transportanlegg, brannsprøyter,
dykkeapparater, heisdører, kirkeklokker, frukttørreapparater og fyrlykter, med kunder
svært mange steder. De solgte tåkesignalanlegg til Færder, Svenner, Lista, Skomvær og
Landegode fyr, fyranlegg på Svalbard, Island og i Finland. S. H. ble en meget velstående
mann. Hans arbeidskraft var legendarisk – han trakk seg ikke tilbake fra firmaets
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ledelse før noen år før han døde 91 år gammel. Han var et unntaksmenneske. Firmaet
til S.H. mottok med årene flere hundre medaljer for maskinene sine.

Sofie fotografert i 1911 av Gustav Borgen. Norsk Folkemuseum.

Sverrer og Sofie fikk 7 barn. Fem av dem – to sønner og tre døtre – vokste opp og
skikket seg vel. På tidlig 1870-tall bygget S. H. en sommervilla, Sverresborg, på
Ladegårdsøen. Eiendommen var på 52 mål og hadde stor blomsterhage, frukthage og
park, som ikke minst var husherrens verk. Det var en stor sveitservilla der de holdt til
hele sommeren til langt ut på høsten, og utfoldet et livlig selskaps- og familieliv med
opptil 30 middagsgjester om søndagene. Her bodde også senior Carl og Mutter, som
han kalte henne, hvert år fra mai til oktober sammen med den store familien og trefire tjenestefolk. De brakte med seg sitt eget sengetøy, og betalte godt for seg fremgår
det av regnskapsbøkene. Eiendommen er fremdeles i slektens eie.
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Sverresborg rundt 1890. Privat eie.

Det er merkelig store kontraster i slekten Warmuth/Lundh. På den ene siden det
bunnsolide ordensmenneske Carl senior, den fremragende og sjarmerende Carl junior,
de likeså fremragende S. H. Lundh og advokat Carl Lundh. På den andre siden den
ustyrlige Bernhard og den nonsjalante og dovne Gregers. Og så kvinnene som kildene
ikke viser frem, men som var dem som sørget for at alt gikk rundt. En spennende slekt.
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SLEKTSLISTE FOR CARL WARMUTH SENIOR OG
JULIANE KÖHLER

Warmuth-siden
• Carl Warmuth seniors oldefar: Hans Michael Warmuth
• Carl Warmuth seniors bestefar: Hans Christian Warmuth
•

Carl Warmuth seniors foreldre: Christopf Gottfried Warmuth 29/10 1762 i
Thalebra-1/8 1844 i Thalebra + Barbara Friedrike R(h)odius 16/4 1778 i
Niederspier - 8/4 1844 i Thalebra.

• Carl Warmuth senior + fire søsken:
1. Johan Carl Wilhelm Ernst Warmuth f. 23/1 1801
2. Maria Friederike Christina Warmuth f. 24/2 1803, gift med Johann
Heinrich Gottfried Garthof f. 1796. Senior hadde kontakt med dem
av og til.
3. Johann Friedrich Christian Warmuth 24/10 1805 - 1/2 1873. En av
sønnene var Paul, nevø av Carl sr. som han hadde kontakt med.
4. Carl Gottlob 4/2 1811 – 22/2 1892 + Juliane Friederike Christine
Henriette Köhler 1814-24/8 1882.
5. Johann Friedrich Christian Wilhelm Warmuth f. 18/8 1819. Ant. var
det hans datter som het Aline og giftet seg med en Kirchner. Hun fikk
en pengegave av senior i 1885.
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Køhler-siden
Juliane Köhlers foreldre: Johan Andreas Köhler, kgl. fogd i Ellrich 1785 - 28/9 1850 og
Sophie Henriette f. Dempwolf, født ant. 1786, død ant. 20/11 1854 i Hannover.
Deres barn:
Andrea Wilhelmine gift Panther
Friederike gift Sternecke
Johanne gift med Carl Kohlmann
Bernhard
Sophie gift Blankenhagen
Juliane Fredrikke Christine Henriette gift Warmuth 12/5 1814-24/8 1882

CARL SENIOR OG JULIANES ETTERKOMMERE
•

Carl Wilhelm Gottfried 27/5 1844 – 19/7 1895 og Maria Zedritz 8/12 1841- 15/7
1929, gift 4/11 1873
Carl Edvard 14/4 1877- 26/5 1883

•

Julie Marie 3/6 1845-1922 og Otto Lundh 28/101833 – 25/12 1896, gift 1866
Carl Gottlob Friedrich 26/12 1866 – 7/3 1964 gift med
Margrethe Huitfeldt 12/11 1871 – 25/7 1946
Henrik Jørgen 7/1 1905 – 9/1 1985
Otto 19/1 1904 – 15/4 1980
Hanna Clara f. 1/9 1907
Gregers Fougner 26/12 1866-13/6 1957
Christopher Anker Bergh 2/1 1872-1924

•

Bernhard Friedrich John 23/12 1846 – 12/4 1914 og Andrea (el. Anna
Henriksdatter)1845-1936, gift mellom 1900 og 1905.
Carl 1885- ca 1960
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Sofie Christiane 29/12 1848 - 23/2 1931 og Sverrer Hakon Lundh 2/3 18304/10 1921, gift 1867
Sverre Harald 20/12 1868 - 25/10 1902 maskiningeniør, gift med
Augusta Frost 11/12 1877 – august 1947
Cathrine Helene (Mimmi) 23/12 1869-24/5 1962, gift med general
Christian Theodor Holtfot 17/10 1863 – 24/21930
Julie Marie Sofie (Lulli) 3/10 1871 – 30/08 1943
Kaya Dagny 1873-1880
Sofie Elisabeth Christiane (Sif) 17/2 1875-17/9 1974, gift med Thomas Christian
Collett Bang 10/8 1875 – 26/3 1957

Harald Olaf 19/4 1877-8/1 1963, gift 1) med Signe Astrup 17/8 1876 – 3/11 1921;
2) med Solveig Dahl 13/11 1878 –25/11 1926
Dagny Marie (Lillemor) 1881-1896
•

Johan Axel Nicolai 2/6 – 11/7 1859

Carl Warmuth juniors slektsnotater. Ringve Museum.

119

Kari Michelsen: HUSET WARMUTH

Epilog

Epilog. Et øyenvitne
Jeg husker godt den gamle toetasjes Warmuthgården nede i Kirkegaten og jeg husker
enno tydelig butikken, med alle notene og musikkinstrumentene. Den lå vis à vis
Tostrup, den fornemme guldsmedforretning, og når de store kulerunde lamper tentes
foran vinduene og skinte på alle de utstilte sølvgjenstandene, og kastet gjenskjær over
til Warmuth med alle de prunkende notehefter i vinduene, var det både liv og lys i
gaten. Liv ja - inne i den store butikken med alle reolene fra golv til tak, trinset gamle
Warmuth omkring. Han hadde grunnlagt forretningen oppe i Vollgaten, og frydet seg
øyensynlig over de store nye lokaliteter. Sjelen i det hele var no allikevel sønnen Carl
Warmuth, ung, elegant, initiativrik forretningsmann og -kunstner, ja, han komponerte
virkelig også selv små nydelige ting, stemninger og romanser. Alle de travle og
geskjeftige ekspeditører gikk fint inn i bildet; 'gamle Johnsen', som han kaltes i
motsetning til sønnen, i sin lille skinnende alpakkajakke var som et fast inventar, han
fulgte med hele tiden. Den alltid blide og hjelpsomme Carl Sander, alle musikeres og
musikkinteresserte musikkvenners trøst og rådgiver, han kunde alt om musikk, kunde
gi opplysninger om, jeg hadde nær sagt den minste ottendedels note. Et levende
musikalsk leksikon! Kundene strømmet ut og inn, det var alltid fullt hus hos Warmuth.
(Rudolf “Rulle” Rasmussen i 1944.)
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Konsertsalen i den gamle Frimurerlogen. Her spilte Harzverein. Takk til Logen!
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