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F Ö R O R D .

I början af innevarande år kom undertecknad af 
en händelse att återknyta bekantskapen med en liten 
tillfällighetsskrift, kallad »Försök till skildring af det 
m usikaliska elementet inom sällskapet P. B. intill år 
1858», af F. af W annqvist, intagen i P. B:s m atrikel för 
år 1874.

Det lilla häftet innehöll ej många blad, men på 
dessa läm nade den i Bricoles äldsta historia säkert 
mest bevandrade Brodern med stöd dels af ordens 
handlingar, dels af egna m innen en kortfattad, men 
dock till stor del klar resumé af musiklifvet inom Bri- 
colleriet under denna tid.

Redan för liera år sedan hade den lilla skriften 
varit i m ina händer, och jag hade då med stort in
tresse tagit del af densamma.

Vid detta återförnyande af bekantskapen väcktes 
inom mig tanken på utarbetande af en fortsättning däraf 
till närvarande tid och möjligen älven en utförligare 
skildring af den förut behandlade tidrymden.

Kort därefter erhöll jag tillfälle taga Bricoles hand
lingar i skärskådande, de nödvändiga källorna för det 
påtänkta arbetet. Den ganska rika samlingen af gamla, 
hedervärda luntor med gulnade blad och skiftande 
stilar, ofta nog besvärliga att dechiffrera, afskräckte 
mig ej, utan ökade snarare mitt intresse.

Jag grep omedelbart verket an, öfvertygad, att 
Bricolebröderna och möjligen äfven utomstående skulle



känna  sig hågade alt laga del af de personers lif och 
verksamhet, hvilka ägnat sin Lid och sina krafter att  
genom musikens ädla konst ej blott höja stäm ningen 
vid våra sam m anträden, u tan  äfven genom densam m a 
söka skänka  åt detta ordenslif en mera ideell prägel.

I detta nya, nu  föreliggande försök Lill skildring 
däraf, hvilket åfslutas år 1890, enär undertecknad  året 
därefter tillträdde befattningen som Choralintendent i 
Bricole, indelas dessa musikens utöfvare i olika, alskilda 
grupper efter deras respektive funktioner inom  säll
skapet, nämligen:
1. O r d e n s - C a n to r n .  V i s s å n g a r e n .
2. C h o r a l i n  t e n d e n t e n .
3. D i r e c t e u r e n  a f  d e n  B a c c h a n a l i s k a  M u s i q u e n ,

O r d e n  s-C o n z e r t - M ä s t a r e n .  G e n e r a 1 a e k o  m- 
p a g n a t ö r e n .

4. O r d e n s - O r g a  n i s t e n .
5. K ö re n .

I sam m anhang med denna uppställning torde k u n n a  
vara af intresse att lära känna , hvad  Orden P ar  Bricoles 
Statuter, antagna den 25 juli 1798, säga om dessa per
soners skyldigheter inom Bricolleriet.

Gap. III §5 . N:o 3. » D i r e c t e u r e n  a f  d e n  B a c c h a 
n a l i s k a  M u s i q u e n :  tillkommer, at wid alla Högtidliga 
Tilfällen sam m ankalla  och anföra de därw id nödiga 
B r ö d e r  M u s ic i ;  samt componera, och inöfva dem uti, 
den Musique, som då kom m er a t uppföras.»

N:o 4. » O r d e n s - C a n to r n :  kom m er wid dylika
Tilfällen, antingen Solo eller i accompagnement, lå ta  
höra sin ljufveliga Röst.»

N:o 6. » C h o ra  1 i n l e n d e n l e n : hafver befattningen 
med sången wid alla de Tilfällen den ärfordras.»

§ 6. »De m u s i c e r a n d e  B r ö d e r n a :  äro ej in 
skränkta til et wisst antal, eller Grad. De inwoteras i 
Sällskapet, recipieras, merendels Gratis, sam t gjöra 
Tjenst vid Solenné och an d ra  Tilfällen, då O r d f ö r a n -



den  dem, igjenom D i r e c t e u r e n  a f  d en  B a c c h a -  
n a l i s k a  M u s iq u e n  ocli C h o r a l i n t e n d e n t e n  kalla 
låter.»

För Ordens-Organisten linnes häri ingen instruk
tion, oaktadt denna lilel förekommer i P. B:s första 
handlingar.

Stoffet till följande skildring har Irämtats ur ofvan 
omtalade skrift af F. af Wannqvist, ur P. B:s och Kgl. 
Musikaliska Akademiens Handlingar, F. A. Dahlgrens 
»Anteckningar om Stockholms Theatrar», Bernhard von 
Beskows »Lefnadsminnen», Arvid Ahnfelts »Europas 
konstnärer», Frans Hedbergs »Svenska operasångare», 
Teateralmanackor och tidningar från början af 1800- 
talet m. m. m. m.

I korta biografiska skizzer har undertecknad sökt 
alt ur glömskans sarkofag väcka till lif minnet af dessa 
personer, hvilka för Bricolleriet varit af den största 
betydelse.

Stockholm i september 1910.

Författaren.





Ordens-Cantorn, Vissångaren,

Del »högt lysande Sällskapet Par Bricoles» hand
lingar erbjuda redan från de första anteckningar, som 
ännu finnas i behåll, mycket af intresse för den, som 
önskar gifva en bild af musiklifvet därinom. Snart 
nog kommer m an till insikt om, att såväl sången som 
den instrum entala m usiken redan under Bricolleriets 
första tillvaro där haft en synnerligen tacksam  jo rd 
mån. Att äfven dess utöfvare tilltalats af Bricoles anda 
och där gärna offrat sina krafter, därom bära ordens 
m atriklar och parentationstal vittne. På deras blad 
läsas namnen på och skildringar af framstående konst- 
utöfvare, dirigenter, sångare och instrum entalister, de 
främsta, som denna tid stodo vår hufvudstad till buds, 
hvilka, oaktadt dagens ansträngande id, under åratal 
ställde sina bepröfvade talanger till ordens förfogande 
för olika m usikaliska tjänster.

Som orkesterledare, Directeur af den Bacchanaliska 
Musiquen, fungerade sålunda under de första decen
nierna Hof Capell Mästaren, chefen för det Kongl. Hof- 
capellet och som Ordens-Cantor stödjepelaren bland 
Kgl. Teaterns sångare. Ledarna af den vokala Musiquen, 
Choralintendenterna, rekryterades med korm ästare från 
Kgl. Teatern. Lägger man härtill, att till ordens or
kester flitigt slöto sig m edlem m arna af det Kgl. Hof- 
capellet, synes, hvilken stor och värdefull tribut vår 
hufvudstads, ja, landets förnämsta konstanstalt den tiden 
läm nade till det m usikaliska lifvet inom Bricolleriet.



Sången, hvars lifgifvande betydelse för Bricole ännu  
under närvarande tid tillfullo uppskattas, förhöjde redan 
då glansen vid ordens festligheter.

Att körsång existerade, d. v. s. kör m ed ackom - 
pagnem ent, därför ta lar dels den i förordet om näm nda 
C höralintendentbefatlningen, dels uppgifter i P. B:s 
hand lingar om körkom positioner, skrifna för sällskapet. 
Så berättas »Cornelten Arvid A drian S tjernecrantz», 
Bricolleriets första N otarius, hafva 1780 skrifv it sång
stycken, både Chorus och bravuraria , sam t 1781 »aria 
jäm te Chorus, m arche och recitativ  vid, paren ta tionen  
öfver Kexéls bysättning, de senare på redan  kända 
melodier.» (F. af W annqvist.)

Körsång för m ansröster å capeha a f den art, som 
nu  för tiden idkas, var då en okänd konstform .

Det var sällskapssångens och vism elodiens tid inom 
Bricolleriet liksom  inom  hela vårt land.

Man behöfde då ej som nu springa staden ru n d i 
för a tt sam la hop de fyra nödvändiga stäm m orna till 
kvartetten  för att med sångens lifvande toner hö ja 
stäm ningen i ett gladt lag. H varenda m än n isk a  m ed 
sångton i strupen kunde föredraga sin lilla visa, där 
text och melodi voro hufvudsak, del h arm o n isk a  u n d er
laget bisak.

I visans enkla form tolkade också den tidens 
skalder, en Kellgren, Valerius, F ranzén  m. fl., de m est 
skiftande känslostäm ningar, från de allvarligaste till de 
m est uppsluppna, och m än sådana som Å hlström , Palm , 
Collin, Crusell, Hadfner m. fl. k lädde dessa dikter, ofta 
ögonblickets barn, i en tilltalande, lättfattlig, m elodisk 
skrud.

Bricoles ark iv  innehåller en sam ling af m er än 200 
visor, dels i original, dels i afskrift, sam m anskrifna , en 
del d irekt vid »m ållidskalasen», bärande författarenam n 
sådana som Bellman, Kexél, H allm an, Valerius, Agardh, 
Berger, Stjernstolpe, m. fl., största delen dock af onäm nda



författare, a llt gifvande stöd åt, a lt denna tid  var vis
sångens b lom stringsperiod inom  sällskapet.

Men del v a r ej b lo tt den glada visan i sig själf, 
u tan äfven dess tolkare, som  gjorde densam m as popu
larite t inom  vår orden.

Det var en stor och lysande sam ling fram stående 
sångare, som de första decennierna af Bricolleriets till
varo d är s täm t möte. N är m an  skådar nam nen  på 
dessa sångare, som på denna tid om växlande öfver- 
bjödo h v a ran d ra  i ädel sångartäflan, förstår m an, hvad 
Bricole då hade a tt b juda sina ordensbröder.

B land dessa in tagas de främ sta rum m en af m än 
sådana som C hristopher C hristian  K arsten, L ars Gustaf 
Collin, Jak o b  L undström , Peter B ruhn, L ars H jortsberg, 
Axel Raab, Jo h an  David Valerius, H enrik  Pettersson 
och E douard  Du Puy.

Den svenska scenens p rydnad , sångaren och acteuren  
vid Kgl. T eatern  Christopher Christian 
Karsten, född d. 9 septem ber 1756, f  d. 7 
augusti 1827, Bricolleriets lö rsta O rdens- 
Cantor, därtill kallad  år 1781, väckte redan  
1771 änkedro ttn ing  Lovisa U lrikas stora 
in tresse vid en konsert, som i hans födelse
stad Y stad gafs till hennes ära, på grund c- c- Karsten- 
af sin tidigt utvecklade, k langsköna och om fångsrika 
stäm m a. Genom hennes bem edling fick han  kom m a 
Lill hufvudsladen  och å tn ju ta  underv isn ing  för de för
näm ligaste lärare. I början  anställdes han  i operans 
kör. E fter fram gångsrik  debut som Adonis i en opera
ballett m ed sam m a n am n  erhöll h an  af konungen m edel 
till a lt i K öpenham n v idare u tb ilda  sig i den högre 
sångkonsten.

Det var den beröm de sång läraren  Potenza därstädes, 
som bl ef h an s lärare. Alt ett lysande resu lta t vanns 
genom dessa stud ier fram gick al den an d ra  debuten 
som Bore uti prologen till N aum anns opera »Amphion» 
vid h an s återkom st från  D anm ark. F rån  denna tid



var hans anseende som sångare tryggad!, och under 
många år ansågs han som den svenska scenens mest 
betydande konstnär.

»Hans röst hade, utom sin skönhet, sin styrka och 
böjlighet, äfven den ovanliga utsträckning, atl hon om
fattade både den höga tenorens och den djupare basens 
register, hvarigenom del sällsamma fenomen inträffade, 
att samma sångare, som med lätthet exequerade Achilles’ 
parti i Glucks »Iphigenie», äfven sjöng Oedipus, och var 
lika förträfflig i båda.» (Teateralmanack för 1839.)

Då han en afton sjungit, blef dåvarande kapell
mästaren Joseph Martin Kraus så utom sig af förtjusning, 
att han utropade: »Man borde resa till Sverige endast 
för att höra Karsten!» och skyndade upp på scenen för 
att komplimentera honom. Karsten,som fruktade klander, 
emedan han själf ej kände sig nöjd med sin sång denna 
afton, började en ursäkt därför, förebärande en tillfällig 
indisposition. Kraus, öfverraskad häraf, utbrast genast: 
»Bästa, herr Hofsekreterare, var då sjuk alla dar!»

Karsten utnämndes först af Gustaf III till hofsångare 
och 1791 till hofsekreterare. Han företog Ilera resor 
till utlandet, under hvilka hans anseende ständigt växte.
I Paris säges han med förekommande uppm ärksam het 
hafva mottagits af Méhul, Cherubini, Grétry, m. fl. af 
den tidens musikaliska storheter.

Då Kgl. Teaterns portar på grund af en nyck af 
konung Gustaf IV Adolf stängdes 1806, blef han, liksom 
öhiga sujetter, satt på pensionsstat. Sedan sångscenen 
efter statshvälfningen 1809 återställts, uppträdde han 
ånyo då och då i sina gamla glansroller. Hans sista 
framträdande på scenen var som Oedipus vid ett gala
spektakel d. 6 november 1821.

»Han var då 65 år gammal, men syntes blott föga 
h a h a  förlorat i lillighet och röst.» Ännu senare hade 
man dock vid konserter glädjen att få höra honom.

Han biträdde bland annat vid uppförandet af 
oratoriet »Skapelsen» af Haydn på Stora Börssalen



d. 9 m ars 1823. D ärom  skrifves i S tockholm sposten 
a f d. 11 m ars sam m a år följande: »Hvad som m esi 
borde förvåna, ifall det vore nytt, var a tt h ö ra  en 70-årig 
m an, född och uppfödd h ä r  i N orden, vid en ålder, då 
m an h ä r hos oss vanligen b lotl lefver i sina m innen, 
a tt h ö ra  denna sångens senior h ä r sjunga m ed en styrka, 
en säkerhet och elt behag, hvari m an svårligen skulle 
m ärka  något spår a f ålderdom  och m inskad  förmåga, 
m en där m an igenkände en af dessa n a tu rens älsklingar, 
som  hon  tillå ter b ibehålla sina lyckliga gåfvor utöfver 
den gräns, hon vanligen bestäm t för sina fö rlän ingar.»

I Bricolleriet, där han  deltog redan  vid invignings
festen, hördes h an  alltid  m ed förtjusning. 1804 blef han  
där R iddare a f Gyllne Korset, och 1822 kallades han  
till R iddare a f Stora Korset, hvilken u tm ärkelse  h an  
dock ej tog emot. »Han hade  redan  dragit sig tillhaka 
från  m era bu llrande nöjen för a tt n ju ta  aftonen af sin 
g länsande lefnad m ed den vises lugn. Em ellertid  var 
h an  länge b land  dem , som genom  tjusn ingskraften  af 
sin stäm m a nedkallade M unterheten till våra  tem pel 
och fasttro llade Glädjen på den b länkande pokalens 
rand» (d. 7 m aj 1828)*.

Redan d. 21 oktober 1799 hade till R iddare-Cantor, 
som titeln där lyder, förordnats h and landen  Lars Gustaf  
Collin, född d. 24 februari 1772, j  d. 6 februari 1826. 
(Se Ord. O rganisten sid. 91.) Ända till 1804 näm nes 
han  som sådan. Titeln R iddare-C antor syftar säkert 
på, a tt h an  fungerat inom  R iddargraderna, hvartill 
an ledningen torde vara  att söka däri, a tt K arsten under 
flera år, oak tad t upprepade kallelser till l:s ta  R iddar- 
graden, gång på gång u teh lef af olika orsaker, såsom  
sjukdom , teatertjänst, resor m. m.

Som vissångare hade Collin, hv ilkens röst säges 
hafva v arit af ovanlig skönhet, sto rt anseende, och 
prisas h an  dessutom  för sin vänsälla och älskvärda 
personlighet. H an var älven en lycklig viskom ponist.

* S iffro rna  inom  paren tes u tm ärk a  dagen fö r m innesta le ts hållande.



B ernhard  v. Beskow fram håller honom  lill och m ed 
som en al den tidens lyckligaste. I Kgl. M usikaliska 
A kadem iens bibliotek återfinnas än n u  några a f hans 
alster, v ittnande om god m elodisk hegåfning.

»Han h a r tystnat, denna stäm m a, som än  m ed hög
tidlig kraft skallade i lofsångerna åt den Al Ism äktige, 
än med m ildt behag b landade sig i pokalernas klang 
kring nöjets altare» (d. 15 maj 1826).

Det var G eneralprotonotarien, assesso
ren i Bergs-Collegium, (Carl) Jacob L und
ström, född d. 15 jan u a ri 1756, f  d. 18 
oktober 1800, som genom  sin sällsynta 
m usikaliska förm åga och sina stora sä llskaps
talanger i öfrigl vid Kexéls död kraftig t 

c. J. Lundström. m edverkade till uppehållandet a f  del vack 
lande Bricole. Dessa hans egenskaper i förening med 
»hans värm a som A7än och anseende i del offentliga 
hfvet gåfvo sam m anhålln ing  och höjn ing  åt det lysande 
Bricolleriet sam t försatt trefnad åt dess m un tra  sam - 
qväm.»

H ans m m nestalare, sekreteraren i Bergs-Collegium 
C. M. R obsahm  säger: »Sverige rä k n a r icke m ånga 
röster, som k u n n a  läfla med hans, och få som öfver- 
traffat den — han  ägde m era af natu ren  än  konsten 
de vaxlande grader af röstens höjning, af dess olika 
böjelser, hvarm ed sångaren kan  u ttrycka tanke, känsla» 
(d. 31 m ars 1802).

Den entusiastiska m innestalaren  y ttra r på  ett an n a t 
s »Naturen hade läm nat honom  en af de lyckligaste 
organ — han  sjöng; och om A m phion ensam  i T hraciens 
skogar med ljudet af sin sång bevekte de döda m assorna 
sa gaf L undström s röst äfven ål de okunnigaste, de för 
m usikens talang m est döda öron en tjusningsfull lyftning 
o c h  afven åt granskarens spetsade öron en tillfreds
ställelse, ett ljuft behag, som ej kunde emotstås.»

Det var till honom  Bellm an ägnade en a f sina m est 
tjusande epistlar: »Ulla, m in Ulla».



»Saknad bortgick han från den stora skaran af 
vänner och beundrare. Därom lala de gärder af vänskap 
och aktning, som ägnades hans minne. Sergel formade 
hans bild i medaljong, Lindegren diktade, och Åhlström 
satte toner lill den sång: »Lugn var dagen», som
skildrade brödernas sorg.»

Denna sång, som återfinnes i 2:dra delen af Carl 
Lindegrens samlade arbeten, utgifna 1806, var af följande 
lydelse:

Öfver Lundström.

»Lugn var  dagen, 
molnfri ,  k la r  och ren.
Vänskap,  Nöjet  och Behagen 
lekte i dess sken.

Hast igt  sänkte
svarta moln sig ne r ;
dundre t  röt,  och blixten blänkte —
L undström  — var ej mer.

Ljufva minne
af  en saknad  vänl
Skänk åt bi lden i vår t  sinne
lif på nyt t  igen!

Goda anda,
nalkas än en gång
och din ton ha rmonisk t  blanda
i vå r  afskedssångl

Lik en susning 
af  en aftonvind,
kyss med vänskapsful l  fört jusning 
t åren från vår  kind!

Osedd sväfvar  
skuggan redan där!
Hjär ta t  ljuft och heligt bäfvar  — 
vänner!  Han ä r  här!»



Den glada ordensbroderns begrafning sk ild ras som 
synnerligen originell. Den bortgångne hade förordnat, 
att begrafningsgästerna ej lingo bära  sorgdräkt. Alla 
infunno sig också, ik lädda röda västar. » E n d ast'S n äck an ’, 
pokalen, h v aru r välkom nades den, som första gången 
var L undström s gäst, var behängd med sorgflor.»

Ar 1795 hade han invalts till ledam ol a f Kgl. 
M usikaliska Akademien.

Till h ä r ofvan om talade uppryckn ing  a f  Bricole 
efter dess snillrike stiftares död säges äfven en annan  
sångarbroder särskild t hafva bidragit, g rosshandlaren , 
stadsm äklaren  Peter Bruhn, född d. 13 m ars 1750, 
t  8 jan. 1815, hvilkens u tom ordentliga B ellm anstolkning 
till och med vann skaldens största gillande. Han lär 
hafva yttrat, a tt ingen såsom  B ruhn förstå tt återgifva 
hans sånger.

En af förut näm nda sångare, vid hvilken, redan
vid hans in träde i orden d. 30 m ars 1795, de största
förhoppningar fästats, — aldrig heller sedan jäfvade —,

var acteuren och skådespelaren  vid Kgl.
Teatern Lars Hjortsberg, född d. 22 no v.
1772, f  d. 8 ju li 1843. Bedan från  början
besegrade han  alla genom sitt ypperliga
föredrag ai Carl M ikaels sånger, u nder
hvilkens ledning han äfven säges hafva 

Lare Hjortsberg. jnsluderat denlj sam l j jika hög grad

genom sin nohla personlighet, sitt ä lskvärda väsen och 
sitt glada och friska kynne.

Bricoles stiftare, Olol Kexél, hade själf ofvannäm nda 
dag in troducerat den unga, redan  uppburna , skåde
spelaren i vår ordens m ysterier. E fter a tt hafva beklädl 
den ena förtroendeposten efter den andra, intog Hjorts- 
beig slutligen 1822 den förnäm sta hedersp latsen  som 
P. B:s Storm ästare, där han  äfven till 1830 höll del 
lysande Bricolleriets fana högt.

Lars Hjortsberg, SA'eriges största skådespelare, läm 
nar i Bricoles hand lingar i sin själf biografi, under



tecknad och daterad af honom d. 18 febr. 1812, följande 
resumé af sill lif och sin verksamhet:

»Född i Stockholm d. 22 nov. 1772; blef 1778 elev 
vid Kongl. Spectaelen med en lön af 50 Rdr; åtnjöt 
undervisning hos konsertm ästaren Ch. F. Muller; en
gagerad vid Kongl. Franska teatertruppen 1786; studerade 
declamalion och mimik för den berömde Monvel; efter 
all 1780 kallats lill Högtsalig Konung Gustaf III.s 
Kammar Laquai, var H:s Maj:t följaktlig under fälttåget 
1790, bevistade bataljen vid Svensksund och erhöll som 
åminnelse den för delta tillfälle slagna medaljen; 
nämndes samma år till Lecteur och Bibliotekarie på 
Haga slott; förordnades 1799 jäm te två andra ledamöter 
att vara ordningsm an vid Kgl. Dram atiska Teatern; 
utnäm ndes 1810 af Karl XIII till Styresman för de Kongl. 
Spectaclerna och hugnades 1811 genom konungens 
öppna bref med Hofsecreterares Namn och Wärdighet.»

Till dessa Hjortsbergs personliga uppgifter kunna 
vi lägga, att han 1828 erhöll Svenska Akademiens stora 
guldmedalj och vid sin afgång från scenen utnämndes 
till hofintendent.

»Inom alla skådespelets grenar, med undantag af 
tragedien, säges Hjortsberg varit den yppersta skåde
spelare, som Sverige någonsin ägt. F rån och med det 
allvarliga skådespelet och alla komediens arter ända 
ned till vådevillen och farsen fanns ingen dram atisk 
konstart, där han ej firade triumfer.»

Hjortsbergs sångröst var egentligen ej vacker, bvar- 
ken klangfull, stark eller behaglig; det oaktadt uppträdde 
han med största framgång äfven i lyriska partier, men 
framför allt som Belhnanstolkare skördade han sina 
största lagrar som sångare.

»Den som hört honom sjunga Bellmans sånger, har 
icke kunnat undgå att härvid högeligen beundra både 
sångarens och skådespelarens talang.»

Det var också i P. B. som ett fäll öppnades för 
denna hans stora och sällsynta förmåga,
2 . —  Par Bricole.



 __ —  —  —  »en fjärd, en underbar
för mången okänd och af få belaren,
der Hjortsberg med sin stämma konung var.
Till Sverige denna fjärden ensam hörer,  
och verlden knappt den rikedom vet af, 
som  sångens si lfvervågor än förvara.
Den gyllne harpan hänger der vid stranden  
bland tårepilarna på —  B ellm ans gra f .»

(Herm an Sätherberg.)

En svår medtäflare som Bellmanssångare fick Hjorts
berg i Capitainen vid Kungl. Topografiska Corpsen

Axel Arvid Raab, född d. 2 jun i  1793,
j- d. 20 sepl. 1836.

Dennes ovanliga m usikaliska anlag och 
framstående gåfvor som sä l lskapsm änniska 
väckte redan tidigl stor uppm ärksam het.  
Han förfogade öfver en u tom ordentlig  mi-

Axel A. Raab. förmåga och dessutom öfver en sång
konst, som särskildt lämpade sig för dessa sånger. Hans 
skaplynne, i m ycket liknande Bellmans, på y tan  h u m o 
ristiskt, men i botten allvarligt, nästan  sorgset, gjorde 
honom  synnerligen ägnad att föredraga dem.

Bernhard v. Beskow skrifver om honom  i sitt m innes
tal: »Före Raab hade, möjligen m ed undan tag  af Bruhn, 
ingen förut haft rykte om sig att s junga Bellmans 
sånger såsom Hjortsberg; denne fick nu i sin forne 
lärjunge en medtäflare, om delta u ttryck kan  anses 
lämpligt, då hvar och en af dessa sångens söner själt- 
ständigt beträdde sin bana, u tan  imitation af den andra  
och i allm änhet undvek att, å tminstone för den större 
brödrakretsen i P. B., föredraga stycken, hvaru ti  den 
andra  brodern i Apollo vunnit ryktbarhet. Kompetenta 
domare i detta fall hafva, med erkännande af m äster
skapet åt begge, velat finna, att, såsom Atterbom säger 
i »Svenska siare och skalder», hos Hjortsberg var synbar 
benägenheten om ej alt gifva ensidig öfversikt åt det 
komiska, såsom blott och bar t  komiskt, välja stycken, 
där lustspelarens konst fann för sig största utrymmet,



då däremot Raab så lill sägandes fristående och endast 
med hjälp af den stora förmågan af rörlighet i ansikts
uttrycket och den förvånande böjligheten i rösten, som 
icke allenast kunde i sången natursant återgifva karak
tären af de hos Bellman uppträdande olika typer och 
personager, utan ock till illusion härm a icke blott alla 
instrum enters klang och djurs läten, men jäm väl, då 
sådant kräfdes, elementernas ljud, såsom vindens sus, 
eldens sprakande o. s. v.»

Axel Raab biel student i Uppsala 1809 och ämnade 
först ägna sig åt den juridiska banan. Vid 1812 års 
riksdag tjänstgjorde han som kanslist i prästeståndet. 
Kort därefter vände han fru Justitia ryggen och ingick 
som underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad, 
där han avancerade 1820 lill löjtnant och 1827 till 
kapten.

Raabs insats i Bricolleriet inskränkte sig dock ej 
blott till dessa högtidsstunder, som ofta förekommo, då 
han tjusade bröderna med sin stäm mas välljud och sitt 
mästerliga föredrag; han deltog också med outtröttligt 
nit som tjänstem an i dess förhandlingar och intog 1832 
platsen som P. B:s Deputerade Stormästare.

Han var en af stiftarna af det Bellmanska sällskapet
och medlem af det Götiska förbundet.

En högt uppsatt Broder, som i öfver elt halft sekel 
verkade inom Bricole såsom Ordensskald, 
Ceremonimästare, Ordförande i Arbets- 
graderna. Generalprotonotarie, S. Sekrete
rare, S. Ordningsman, S. Cansler och 
slutligen 1831 som Deputerad Stormästare, 
skalden Johan David Valerius, född d. 13 
jan. 1776, f  d. 4 aug. 1852, fröjdade äfven D' J' Valerms-
denna tid bröderna med sin klangfulla stäm ma och 
sina älskliga dikter.

Liksom Raab ägnade sig Valerius efter i Uppsala 
aflagd juridisk examen åt äm betsm annabanan. 1797 
anställdes han vid Kungl. Teatern som sekreterare och



äm betsm an, hvarjäm te h an  engagerades som  skåde
spelare vid den kgl. scenen, d är han upp trädde i lleia 
betydande partier, hvari dock hans fram gång v ar ringa, 
oak tad i de stora fö ru tsä ttn ingar h an  ägde såväl i sitt 
ståtliga utseende som i stäm m ans välljud. Den svåra 
ram pfeber, h v a ra f den till sitt skaplynne så b lida och 
tillbakadragna sångaren på scenen i så hög grad be
svärades, och som aldrig läm nade honom , var nog till 
stor del orsak härtill. På grund h ä ra f öfvergaf han  
också 1804 teaterbanan  och återgick  till sitt förra verk
sam hetsfält, där sedan anförtroddes honom  den ena 
ansvarsfulla tjänsten  efter den andra.

Så var han  1805 sekreterare bos G eneralinspektören 
för Kavalleriet och presidentsekreterare i handels- och 
finansexpeditionen af Kgl. Majds Kansli, 1820 lands- 
sekreterare i Ö stergötlands län, 1824 ledam ot a f R iks
dagens a llm änna ärendes beredning och kanslideparte
m entschef i tullstyrelsen, 1836 kam eraldepartem entschef 
och erhöll 1841 afsked m ed pension. T itel af kansliråd  
gafs honom  1826, då han  också invaldes till ledam ot 
a f Svenska Akadem ien. 1827 kallades han  till ledam ot 
af Kgl. M usikaliska A kadem ien och 1848 till heders
ledam ot af V itterhets-, Historie- och A ntikvitets-Akade- 
mien.

Att här utförligare ingå på hvad Valerius som för
fattare och skald skänk t den svenska v itterheten  skulle 
gå utom ram en af denna lilla skildring. I den svenska 
skaldekonstens häfder ä r hans nam n ris tad t och för 
eftervärlden bevaradt.

»Ett sådan t sångarlif, som Valerii, h a r varit få i 
Norden beskärdt. Han uppträdde som en af de forna 
trubadurer, till skönhetens pris, läsande sin belöning i 
de besjungnas blickar, å terfinnande sina toner på deras 
läppar.» (B. v. Beskow.)

Den m ängd af sånger, h an  strödde kring sig, än  
lyriska, sm ekande, än  glada d ity ram ber till B acchus’ 
och drufvans pris, gingo från m un till m un ; »hans



ta n k a r  letde i ynglingarnas, i de b lom strande tä rn o rn as 
h järtan» .

Med sin sköna stäm m a tolkade han  oftast själf sina 
visor, »ur m innet liksom  för att undandraga dem  offent
ligheten, till dess han  fö rsäkrat sig om deras in tryck  
på åhörarna.»

I m innestalet öfver honom  d. 14 maj 1853 läses 
h land  an n a t följande: »Sam m a karak tär, som visade 
sig i Valerii täcka visor, i hv ilken  a rt a f poesin hans 
ska ldena tu r egentligen uppenbarade sig, afspeglas äfven 
i h an s personlighet. Det låg däru ti en, på  en gång 
m ild och glad åsik t a f lifvet, förenad m ed ett naturlig t 
fint behag, som gjöt sig såväl öfver hans sånger som 
öfver hans um gänge. Den som såg den reslige gubben 
med de långa, hv ita  silfverlockarna kring det högburna 
hufvudet, beundrade den sköna synen — den som kände 
m än n isk an  beundrade och älskade henne; h an  var 
den sista länken  i den skaldekedja, som om slu tit det 
G ustavianska tidehvarfvets skönaste minne.»

S am m a m innestecknare, B. v. Beskow, diktade, då 
Valerius d. 15 maj 1847 m ottog jubelriddarens k rans:

»Hvar  vår,  n ä r  det  b lo m m ar  i dalen,  
nä r  murg rön  bekröner  pokalen,  
ditt  minne skall  vakna med dem, 
och än, n ä r  vå r  dag ä r  förgången,  
det lefver i ynglingasången,  
i glädjens och kär lekens hem.»

Ä nnu en a f dessa sångens koryféer, ju stitie rådet 
Johan Henrik Pettersson, född d. 28 febr.
1758, f  1 sept. 1845, nådde Bricolleriets 
högsta tinnar.

E fter a tt hafva passerat graderna och 
innehaft en m ängd olika befattn ingar inom  
v å r orden, öfvertog h an  efter sin vän  L ars 
H jortsberg 1830 den högsta ledningen som J- Pettersson, 

sällskapets S torm ästare. E fter två år läm nade han  
dock på g rund  af sin höga ålder denna förtroendepost.



Den glade Stormästaren var u trustad  med en ovan
ligt vacker röst, och hans  sång skattades så högt, att 
man gaf honom  sm eknam net »näktergalen».

Då h an  mottog jubelriddarnas  hederskrans d. 12 
maj 1842 kvad S. Ceremonimästaren, rådm an  .1. W. 
B erger:

v M ä s t e r s k a p e t  i vår  Orden 
D u  ha r  fört  med ve rksam hand,  
för den L a m p a  delat  vården,  
som ger ljus i dödens  land.
Lyckligt lot tad f ramför  mången,  
såg D u  på din lefnadsstig 
G l ä d j e n ,  V ä n s k a p e n  och S å n g e n  
såsom genier  följa D ig .

Ännu åtlioårig säges han, fastän med något d ar
rande stämma, i kretsen af sina vänner m ed utsökt 
smak hafva föredragit sina kära  visor.

■ Han, ”näktergalen”,» skrifver F. af W annqvis t,  »en 
sångare från v i s a n s  period, föredrog än n u  från högsätet 
Valerii, Lindegrens och Franzéns sånger på Åhlströms 
toner med den sirlighet och elegans, som röjde sig i 
hela hans väsen.»

Den siste i denna lysande samling var 
acteuren, sångaren, Hof Capell Mästaren 
och tonsättaren Jean Baptiste Edouard  
Louis Camille Du Buy. född i Corselles 
nära  Neuchåtel sannolikt 1771, f  i Stock
holm d. 3 april 1822, den siste a f  än n u  ett

Jean Du Puy. an n a t skäl, då han  på sam m a gång äfven 
var en af föregångsmännen i den nya vokala konstart,  
som under hans  tid i Bricolleriet föddes lill lif och en
tid gick hand  i hand  med vissången, men sedermera,
sorgligt nog, blef den allenahärskande i Bricole, n äm 
ligen den flerslämmiga m anssången å capella. Sorglig! 
nog, då visan, så som den under P. B:s första tillvaro 
diktades och tolkades, skulle för vårt ordenslif utgöra 
etl uppfriskande element och skänka  en välgörande 
omväxling åt våra samkväm.



1793 kom  Du Puy till Sverige och erhöll anställ
ning i hofkapellet som violinist och konsertmästare. 
Efter sex år engagerades han  dessutom som sångare 
och debuterade d. 25 april 1799 som Blinval i »Den 
unga arrestanten», kom edi med sång i 1 ak t af Duval 
med m usik  af  Della Maria.

Genom ett oförsiktigt upp trädande vid en fest, som 
gafs i novem her sam m a år till firande af general Bona- 
partes hem kom st från Egypten, där hans  eldiga, syd
ländska tem peram ent förledde honom  att i glödande 
frihetssånger gifva sina känslor luft, föll h an  i onåd på 
högsta ort och erhöll befallning att  om edelbart läm na 
det svenska landet. Befallningen togs genom högt u pp
sattas bemedling tillbaka, och d. 7 november uppträdde 
h an  ånyo som Adolf i »Lilla matrosen» inför fullsatt 
salong. Äfven konung Gustaf Adolf öfvervar före
ställningen.

Vid ett ställe i pjäsen, där motspelaren frågar lilla 
matrosen: »Hvart tar ni vägen?» — svarade Du Puy 
m ed särskild tonvikt: » Jag  t a r  i n g e n  väg !  J a g  b l i r  
k v a r !» ,  hvilken replik  mottogs med en dundrande 
applåd.

Dagen därpå kom en ny utvisningsorder, och Du 
Puy gaf sig också sam m a dag af till Köpenhamn. Där 
mottogs h an  m ed öppna a rm ar och anställdes genast 
både som ak tö r  och konsertmästare. Efter att hafva 
tillbragt några år i D anm ark, å tervände h an  1810 till 
Sverige, sedan han  äfven blifvit utvisad från D anm ark  
på  grund af ett kärleksförhållande till en furstinna. 
Han vistades först i Skåne, m en engagerades 1812 ånyo 
som sångare och kapellm ästare  vid Kgl. Teatern i 
Stockholm.

»Energisk och kraftfull i u tförandet af sitt värf 
som anförare, lyckades h an  genom sitt konstnärliga 
inflytande, genom sill ordningsfullt lifvande sätt att 
ins tudera  och leda, att betydligt höja kapellets anseende 
och göra det värdigt sin ställning inom tonkonstens



område, samt de virtuoser, som utgjorde dess prydnad.» 
(Frans Hedberg.)

Den uppburna, ej blott af det täcka könet be
undrade konstnären, syntes ena dagen på anförare
platsen med öfverlägsen säkerhet och kraft tyglande 
tonmassorna och gjutande den konstnärliga andan däri, 
den andra dagen såg m an honom på liljan som en 
fullödig scenisk artist, utförande med m ästerskap såväl 
vokalt som dram atiskt de förnäm sta partierna.

Själf var han synnerligen intresserad af Don Juans 
roll i Mozarts opera med samm a nam n, hvilket parti 
han kreerat vid det första uppförandet d. 6 december 
1813. Han uppfattade den »med den konstnärlighet 
och den ridderliga finess, parade med lättsinne och 
öfverdåd, ulan hvilken kom bination denna karaktärs
målning blir dunkel och i saknad af det intryck den 
bör göra.» (C. Palmstedt: »Eduard Du Puy», 1866.)

Samtida vittna, att Du Puy var »ett snille, en 
mångsidigt begåfvad konstnär, en älskvärd och för
tjusande personlighet». Som sångare ansågs han oöfver- 
trätflig. Det mest utm ärkande draget för hans sång 
var ett oemotståndligt behag, »hvilket föranledde del 
yttrandet af den ingalunda finkänslige gubhen Hseffner, 
alt, ehuru han ej kunde tåla Du Puy för sin död (må
hända hade ordspråket on n ’a im e  p a s  son  su c ce s-  
s e u r  någon del däri), så blef han riktigt kär i honom, 
så snart han hörde honom sjunga». (B. v. Beskow.) 
Gällde omdömet om Du Puy som kapellm ästare, då 
föllo sig Htelfners ord helt annorlunda: »Ten f e r p a n -  
ne t e  T i p p i  (Du Puy) h a r  s a l t  len he l e  o r k e s t e r  i 
l i k k e t a n s »  (dekadens), oaktadt Du Puy vai il bland de 
skickligaste orkesteranförare, som Sverige ägt.

Hans röst, utbildad i den franska skolan, var en 
hög, böjlig baryton, i stånd alt utföra såväl tenor- som 
baspartier.

Hvad Du Puy som tonsättare gifvit, röjde stor 
musikalisk bildning och en ovanlig melodirikedom



Bland hans alster, som ännu lefva, m ärkas sångtrion 
»Agander, Pagander och Winberg» samt m anskvartetten 
»Douce harmonie».

I Bricolleriets historia lyser än hans namn med 
sällspord glans genom den stora del han tog i dess 
ordenslif, både som solosångare och såsom grundare 
tillsam m an med Fr. Preum ayr af den flerstämmiga 
manssången å capella inom Sällskapet. (Se vidare i 
sam m anhang med Choralintendenten Fr. Preum ayr 
sid. 55.)

Om ofvan omtalade sångare diktar Talis Qualis 
(C. Strandberg) vid jubelfesten d. 17 november 1874:

»Och ack! från s trupar ,  som h ä r  nere tystnat, 
till hvilken tonström  h a r  Bricole ej lyssnat, 
hvars  eko knapp t förklingat än  i dag; 
från Peter B ruhn , som m ästa rn  sagt vid kannan  
ha tolkat Movitz’ värld  som ingen annan.
F rån  sällskapslifvets sm ältande behag 
i L undström  m un —  från åskan, som lä r t  sjunga 
med Du Puys  bröstton, Karstens b reda  lunga —  
till m äste rsångarne  i F redm ans  stab,
Lars H jortsberg  och den ädle A xet Raab.»

Utom af denna konstellation af lysande förmågor 
gästades Bricolleriet denna lid äfven af många andra 
fram stående sångarkrafter, hvilka vunno sin tids stora 
erkännande, såsom kamm arskrifvaren, sedan possessio
naten Bengt Hov in g, född 1779, t  d. 13 okt. 1831, hof- 
secreteraren, acteuren och sångaren vid Kgl. Teatern 
Carl Stenborg, född i sepl. 1752, j  1 aug. 1813 samt 
acteuren och sångaren Carlo Uttini, född 1753, y 1 
maj 1808.

Bengt Hoving betecknades i likhet med förut näm nda 
J. H. Pettersson af bröderna med nam net »näktergalen», 
men kallades dessutom äfven »Bacchi lärka».



»Han hvars hela lif,» såsom Valerius i minnestalet 
säger, »var en melodi, han, som så ofta i b rödernas 
förtroliga krets bortsjungit deras och egna smärtor, att  
qvalet för att häm nas  lade på  sångarens lunga elt för
tärande gift.»

Carl Stenbord, efter sin fader ägare af Eriksbergs 
teater, erhöll efter examen i Uppsala tjänst som kanslist 

i hofexpeditionen, m en lockades af Gustaf 
III genom högt gage att in träda  vid den
af honom grundade sångscenen. Hans
stäm m a var en hög tenorbaryton. Liksom 
förut omtalade operasångare sjöng han  
såväl tenor- som baspartier. Stenborg 

c. stenborg. s ä g e s dock hafva utfört de senare en oklav 
högre. Hans förnäm sta roll var Gustaf Vasa, »den
främsta af alla, den roll, som fört hans  n am n  till efler- 
verlden, sedan h an  i den länge t jusat en samtid».

Vid en audiens hos konung Gustaf III strax efter 
denna operas första uppförande, då Stenborg hade
någon hön att framställa till konungen, säges denne 
hafva svarat: »Hvad k an  väl Gustaf III neka Gustaf 
V asa !»

Hans musikteoretiska kunskaper  lära hafva varit 
grundliga, och han  säges som kom ponist hafva ås tad
kom m it verk af  värde. 1783 hade han  hlifvit invald  i 
Kgl. Musikaliska Akademien, där h an  äfven 1800 tjänst
gjorde som prseses.

Carlo Gasparo Simone Utlini, son af hofkapell- 
mästaren F. Ultini, beträdde den svenska scenen först 
som dansör 1773. Han debuterade sedermera 1770 som 
Abner i »Athalie». »Förträfflig aktör, ehuru  han med 
någon svårighet uttryckte sig på svenska sp råket;  hans  
mimik var ypperlig, hvarlill de magra anletsdragen 
m ycket bidrogo. Hans största förtjänst var den, att han  
aldrig var sig lik.» I trettio å r  var h an  en af teaterns 
förnämsta sujetter håde i den kom iska genren och huf-



vudsakligen som pére-noble. — Han var ordningsman 
vid D ram atiska Teatern.

Den skara af sångare, som under det nya århund
radets början gjorde sitt inträde i det lysande Bri- 
colleriet, höll, äfven den, vissången och dess goda tra
ditioner i helgd.

Också har denna tid att uppvisa framstående 
vokala förmågor, äfven om de ej på konstens himmel 
intagit sådana bem ärkta platser som de llesta af de 
förut nämnda.

Här erinras om m än sådana som Sven Peter (Per) 
W esterstrand, Johan Erik Nordblom, Peter Mikael Säll- 
ström, Lars Adolf Kinmansson, W ilhelm af Zellén och 
Nils Fredrik  Borgstedt.

Den förstnämnda, presidenten Per Westerslrand, 
född d. 27 febr. 1785, f  d. 23 okt. 1857, intogs i orden 
d. 11 jan. 1815. Den första platsen till
hör honom kanhända ej så mycket som 
sångare, som såsom den högst uppsatte 
Brodern Stormästaren, en Mästare, hvil- 
kens minne ej skall förblekna, så länge 
ett högt och lysande Bricole samlar brödra- 
skaran alt »under Munterhet, Styrka och Westerstrand. 

Förtrolighet uttöm ma en eller annan pokal till den 
milde Fadern Bacchi ära.»

Utom åt vissången, den gamla tidens skötebarn, 
ägnade han sig äfven med lif och lust åt den vokala 
konstart, som denna tid alltm era vunnit fotfäste inom 
vår orden, nämligen körsången.

Inom Harmoniska sällskapet, ett i Stockholm ute
slutande för m usikaliska öfningar år 1820 stiftadt säll
skap, hvars såväl kör som orkester bestod af amatörer, 
i början under ledning af konsul Lindqvister, en af



stiftarna, sedermera under J. Berg, hofsångaren, för den 
vokala delen, under hofkapellm ästaren J. F. Berwald 
för den instrum entala, hade mot slutet af 1820-talet 
bildats en fyrdubbel m anskvartett, i hvilken Wester- 
strand blef en intresserad deltagare, oaktadt han ej 
hörde till stammen. Denna kvartett, som gjorde sitt 
inträde i Bricole vid denna tid, tillförde sällskapet en 
samling dugande m usikaliska krafter, hvilka genom sill 
värdefulla biträde höjde stämningen vid såväl cere
monierna som de m untra måltidskalasen.

W esterstrand blef student i Uppsala 1803 och pro
moverades till Filosofie Magister 1809. Till registrator 
och actuarie vid Kgl. General Landtmäteri-Contoret an
togs han 1812. Att här uppräkna alla de olika tjänster 
och förtroendeposter, hvilka under ett fyrtiotal år an
förtroddes honom, hvilka i minnestalet upptaga fiera 
stora, tält skrifna sidor, skulle taga för mycket af u t
rymmet. Må här nämnas, att han, efter att hafva inne
haft en mängd olika ämbeten, 1831 utnäm ndes till pre
sident i Kgl. Statskontoret, var direktör för Kgl. Majds 
Hof Capell och Spectacler 1832—1838, var från 1829 
kam rerare i Kgl. Musikaliska Akademien, där han in
valts 1818. 1840 blef han ordförande i Directionen
öfver Kgl. Teaterns pensionsinrättning m. m. m. m.

I vårt samfund var han 1823—1829 ledamot och 
verkställande direktör i Committén för resande af en 
minnesstod åt Bellman; blef Ordförande i Arbetsgraderna 
1824, Riddare af Ordens Svarta kors 1827, Storhärold 
samma år, Generalordförande 1829, Storkansler 1832 
och Stormästare d. 6 november samma år.

»Huru han,» skrifver Amiralitets Kammar Rådel 
Pehr Olof Bäckström vid minnesfesten den 10 nov. 
1857, »utöfvade dessa befattningar, med hvilket intresse 
han omfattade denna Ord.en, huru han, hvars verk
samhet så träget togs i anspråk för Statens värf, likväl 
under det fjerdedels sekel han beträdde Stormästare- 
Embetet, aldrig tröttnade att verka för Ordens bestånd



och förkofran; huru  lian med sin närvaro, sitt alltid 
glada lynne, sin välljudande stämma, hvilken vi, äfven 
sedan den förlorat det mesta af sin klang, dock alltid 
så gerna hörde, sitt enkla hjertliga väsende hfvade våra 
sam m ankom ster och städse utgjorde själen däri — det 
vela vi alla.»

Den uppburna sångaren och Stormästaren hyllades 
också i tal och sång, och den tidens ordensskalder 
strängade sina lyror till hans ära.

En liten axplockning ur den rika skörd af dikter, 
som ägnades honom, och hvilka ännu finnas i ordens 
arkiv, torde äfven för den nuvarande generationen af 
Bricollister kunna påräkna intresse, alla dessa poetiska 
alster vittnande om den stora popularitet W esterstrand, 
törhända vårt samfunds förnäm sta chef, under sitt 
tjugofemåriga Storm ästareskap i Bricole vunnit.

Vid 25-årsdagen af hans ordförandeskap inom orden 
sjunger J o h a n  J o l i n  d. 20 okt. 1849:

»Hell, ädle Mästare, som hägnat 
så länge dina vänners  krets!
Åt den Ditt snille ofta egnat 
sitt spel m ed skäm tets  fina spets.
Med ly ran  vid Ditt va rm a  hjärta ,  
m ed tankens k lara  blick på  oss,
Du o rdna t  h a r  så nöjets bjerta, 
som verksam hetens  lugna lopp.

H arm onisk t  vet din själ förena 
en lefnads al lvar  med dess fröjd, 
och minnets klockor ljuda rena 
ifrån din ädla banas höjd.
Som en af gamla Greklands vise 
beva ra r  Du i manligt b röst 
den ungdom svår, vi skönast prise, 
då  den s tå r  qvar  i mogen höst.»

Vid skålen för presidenten W esterstrand d. 15 maj 
1850 af T a l i s  Q u a l i s  på melodien »Goda gosse, glaset 
töm »:



»Solen, vårens  President ,  
al l tsom dagen tystnar ,  
öp pna r  af tonskyn på glänt  
och till sorlet  lyssnar.
Sången flyger denna gång 
till den vördnadsvärde ,  
som för äkta fröjd och sång 
oss methoden lärde.

Gubben ej som andra  är,  
t iden l ikna lär  han;  
ty ju  flera å r  han  bär,  
desto yngre är  han.
Därför  vid hans  s t arka hand  
än det Unga hvi la r  —  
ny tänd sol mot  Vester strand  
ständigt  gärna ilar.»

Af E l ia s  S e h l s t e d t  d. 15 maj 1851 på mel. »O prins, 
du går från kungasalen»:

»Hell Dig, du gladaste b land glada,  
du  skämtets  ädle tolk och vän!
Sjung länge än om »Bacchi lada»,  
och lifva våra gillen än!
V å r  är  du, v å r  skall du bli länge:
Välan: ”v i d  l j u s  o c h  l a m p o r s  s k e n ”
” k l a n g ,  B a c c h i  b a r n ” , ditt  hä rrop,  t ränge 
som förr  igenom märg  och ben.»

Af sedermera statsrådet H e n r ik  W i l h e lm  B re d 
b e rg  vid afläckande af hans konterfej d. 29 maj 1851, 
på mel. »När jag dricker, snillets gud»:

»Ilvem för där  med stadig hand  
svärdet,  klubban ocb pokalen —  
tå r  i öga, t år  på tand,  — 
varm i sångerna och talen?»



Chorus.

»Han som k lubban  och pokalen 
värdigt för med stadig hand, 
varm a hjertat,  näktergalen, 
he te r  Per och Westerstrand.

»Rätt! men är  han  slägt med den, 
som är  Contoris t åt staten,
Zilfrors vän och Musers vän, 
den som lagar Sillsallaten?»®

Chorus.

Mästaren af Sillsallaten,
Zilfrors vän och Musers vän, 
sköter  P a r  Bricole och Staten 
på en gång. —  Besitta den!»

»Pojkar, det går  bra,  till slut 
vä rp e r  tuppen  långa rader.
F örs t  likväl: h u r  ser  han ut, 
Bricollismens vise fader?

Chorus.

P. B:s farbror ,  b ro r  och fader 
ser fö rbannad t p räktig  ut, 
s tå r  på  ta tlan d ä r  så glader 
som ett Bacchi substitut.»

Må till sist anföras några af slu torden i förut om 
näm nda m innestalet öfver W esterstrand  af P. O. B äck
ström : »Om m innet af hvad i lifvet varit oss k ä r t m ed
följer öfver svalget m ellan tiden och evigheten, så skall 
du säkert från  dennas ljusare rym der m ed välbehag 
blicka ned på  det sam fund, hos hvilket du alllid  blifver 
oförgätlig. Det var för dig icke bloll en om vexling i 
em betsm annavärfven, en aflonro efter dagens bestyr. 
— Du älskade det som  en spegel af d itt eget lynne.»

* »Sillsallaten» en samling sånger för mansröster, utgifven af 
W esterstrand.



32 m u s i k l i f v e t  in o m  p a r  b r i c o l e

M usikdirektören och tonsättaren  Johan E rik  Nord
blom, född d. 12 april 1788, f  d. 26 decem ber 
1848, efter Haeffners död 1833 D irector 
M usices vid U ppsala Universitet, kom  1821, 
efter a tt hafva varit m usik lärare  i Gäfle, 
till Stockholm , d är h an  1822 blef lä ra re  i 
sång vid K. M usikaliska A kadem ien och 

•T. E- Nordblom. ^ 2 7  m edlem  a f densam m a.
Han h a r förskaffat sig ett n am n  i den svenska 

m usikens h istoria som tonsättare , isynnerhe t a f solo
sånger, hv ilka alla präglas af innerlighet ocli m elodi
fägring, sam t i än n u  högre grad för de fö rtjänster han  
inlagt för den svenska skolsången.

En nådig försyn hade h ugnat Peter Mikael Sållström, 
lyrisk  skådespelare vid Kgl. T eatern , född d. 18 oktoher 

1802, f  d. 18 decem ber 1839, m ed en säll
synt vacker tenorstäm m a. Elev af Du Puy, 
debuterade han  1823 i M ax’ roll i operan 
»Friskytten» vid dess första uppsättn ing  och 
fick sedan efter sin lä ra re  öfvertaga de 
flesta af hans partier. Äfven vid första 
uppförandet af såväl »Hvita frun» som 

»Era Diavolo» var det Sällström , som kreerade teno r
partierna.

Det sistnäm nda säges särsk ild t hafva läm pat sig 
för h an s tem peram ent och syd ländska utseende.

Det var hans ovanligt vackra stäm m a (hans d ram a
tiska begåfning var ej särdeles fram stående) som under 
den tid, som förunnades honom  att ägna sig . å l den 
lyriska scenen, gjorde honom  till pub likens förk larade 
gunstling.

En svår bröstsjukdom , m ot hvilken in tet botem edel 
fanns, gjorde hastig t slut på h an s redan så lysande 
konstnärsbana.

Redan 1808 hade sederm era acteuren  och sångaren 
vid Kgl. Teatern Lars Adolf Kinmansson, född d. 16 maj 

d. 4 febr. 1855, som elev in tagits i O perett-

»1
P. M. Sällström.

1797,



Teaterns sångskola och blef, efter att först hafva till
hört halletten, antagen som sångare och skådespelare 
vid Kgl. Teatern, dår han tjänstgjorde i såväl tal- som 
sångpjäser. I de förra upptog han framgångsrikt Lars 
Hjortsbergs mantel. Bland de mera bem ärkta af hans 
sångroller näm nas Papageno, Leporello, Max i »Alp
hyddan» och Sulpiz i »Regementets dotter». I fyrtiotvå 
år tillhörde han den kgl. scenen, hvarefter han öfver- 
gick till Mindre Teatern, där hans vän Torsslow var 
ledare.

»Det utgjorde hans egenhet att utom scenen gömma 
sitt konstnärliga lynne, så att man, om man icke kände 
hans stora förmåga på skådebanan, endast kunde anse 
honom vara en glad och enkel umgängesvän, en flärdfri 
man och en god menniska. Men befann han sig på 
tiljorna, strålade konstens eld ur hvarje blick och 
rörelse, den glade vännen var förvandlad till en snillrik 
skådespelare.» (15 maj 1855.)

Kinmansson, som tillhörde Par Bricole sedan 1822, 
säges hafva varit en inom sällskapet synnerligen goute- 
rad sångare.

Expeditionschefen Nils Wilhelm a f Zellén, född 
d. 28 december 1795, f  d. 16 december 
1861, hade, ehuru strängt anlitad på sin 
äm betsm annabana, där hans stora sak
kunskap, plikttrogenhet och arbetsförmåga 
gitvit honom stort anseende, dock tid öfrig 
att ägna åt det glada Bricolleriet, där han 
togs i anspråk för olika sysslor, såsom N- af Zellén.

vice Ordförandeskapet i Arbetsgraderna, Storsekreterare 
och till sist som Storkansler 1836—1840.

»Begåfvad med, särdeles i yngre åren, vacker röst, 
den han hufvudsakligen använde på vissångens område, 
tillhörde han som violinist Harmoniska sällskapets mest 
blomstrande tid — i begge dessa konstgrenar har han 
arbetat inom P. B., der hela hans sätt gjorde honom 
älskad och efterlängtad.» (10 november 1862.)
3. — P ar Bricole.



»Förtrolig vän med Stjernstolpe, Raab, Hjortsberg, 
Yalerius och deras själsfränder, var han medlem al 
Bellmanska sällskapet, där han hade att fram ställa 
Knape.» (F. af W annqvist.)

Liksom de föregående hufvudsakligen vissangare, 
var departementssecreteraren Nils Fredrik Borgstedt, lödd 
1784, f  d. 4 december 1834, utrustad med ett ovanligt 
förråd af visor, passande för alla möjliga skålar.

Om hans m usikaliska verksam het inom orden i 
öfrigt hänvisas till afd. Choralintendenter sid. 56.

»Hvem erinrar sig icke denna oförarglige Broder, 
som deltog så hjertligt i våra nöjen, och höjde så be
redvilligt sin stämma i våra samqväm, utan att derför 
glömma andra och mera viktiga pligter.» (15 maj 1835.)

Denna öfvergångsperiod från visans dagar till kör
sångens, denna konstgren, som under dessa år alltm er 
satte sin stämpel på musiklifvet inom Bricole, afslutas 
här med två sångarbröder, hvilka i P. B:s handlingar 
särskildt näm nas som de sista m ärkesm ännen af den 
gamla skolan.

Att visans tid var slut berodde nog ej så mycket 
på bristande intresse för densamma från sångarnas sida.

De skalder, som egentligen skapat denna poetiska 
form och skänkt densamma lif, hade gått bort, och 
den nyare tidens skaldelynne tyckes ej hafva läm pat 
sig därför.

Bernhard v. Beskow yttrar härom  i sina »Lefnads- 
minnen» (1857): »Man kan säga, att denna vitterhetsart 
är, både i fråga om samm ansättning och utförande, u t
död. På de senare trettio eller fyrtio åren är väl knappt 
någon visa skrifven, som hvad m an kallar lagit fart, och 
på tjugu har jag ej hört någon sjungas, såsom den for
dom föredrogs, isynnerhet då fråga är om dryckes
visor. »

Dessa här ofvan omtalade sångarbröder voro Gross
handlaren och stadsmajoren Axel W ilhelm Schalin och 
hofrättsrådet Henrik Mathias Munthe, hvilka, båda



födda i slutet at 1700-talet, i sin ungdom hade insupit 
de Bellmanska traditionerna och genom sina fram
stående gåfvor som sångare med sina ypperligt före
dragna visor sedermera med glans upptogo striden med 
den redan så populära körsången.

Med stadsm ajoren Axel Wilhelm Schalin, född 1799, 
f  28 juli 1877, bortgick en i ordenslifvet outtröttlig 
Broder, i besittning af en »ovanlig seghet 
och lifskraft, en illustration af den sannin
gen, att ett arbetsam t och verksam t lif i 
sam m anhang med ett spänstigt och eldigt 
sinnelag är bästa lifselixiret».

I parentationstalet af d. 10 m ars 1877, 
hvarur ofvanstående yttrande häm tats, före- A. w. Schaiin. 
kommer en passus, som ju st för denna skildring är af 
stort intresse. Parentator säger nämligen: »Det var en 
tid, före den flerstämmiga sångens fram trädande i 
sällskapslifvet, då visan var den magt, som lyftade 
glädjen till högsta höjd i ett gladt lag — och Gud vet, 
om ej visan var den lämpligare, emedan hon genom 
föi edrag och val af ord mera direkt berörde person 
och sak i fraga. Man kunde t. ex. af en vissångare 
aldrig äfventyra den sottisen, att, vid en skål för en 
n ä r v a r a n d e ,  få höra uppstäm mas: ”Hvem är som ej 
\u i hiodei minns, fastän hans skugga mer ej finns, 
hvilket man rätt ofta får höra af våra ståliga körer. 
Men genren är ej modern, och med Brodern Schalin 
boi tgick kanske en at dess sista representanter, som 
hade mod och förmåga att, trots modet, komma fram 
med densamma. Hvilken outtömlig repertoire af glada, 
ömma och m untrande visstumpar, alltid passande, oftast 
anslående — och fram sjungna med en värme och en 
klang, som hördes, om så behöfdes, öfver tusenden.»

Hofrättsrådet Henrik Mathias Munthe, född d. 1 
januari 1798, f  d. 23 april 1880, var en inom Bricolleriet 
synnerligen uppburen broder, liksom i det offentliga 
lifvet högt skattad.



»Glad och fryntlig i um gängeslifvet ägde M unthe 
en ovanlig m usikalisk  begåfning sam t var en o ö l\e i-  
träfflig B ellm anssångare. Den som sett och h ö rt M unthe, 
då han  föredrog den odödlige skaldens qväden, skall 
aldrig förgäta det. Man torde k u n n a  pasta, a tt med 
M unthe bortgick u r tiden den siste B ellm anssångaren 
a f den gam la traditionella skolan.» (10 nov. 1880.)

Som 2:a bas var han  äfven m edlem  af H arm oniska 
sällskapets förut om talade kvartett.

M unthe invaldes 1853 till ledam ot af Kgl. M usikaliska 
A kadem ien och intog där 1873 u nder ett å r hedeis- 
platsen som A kadem iens prieses.

Den i början  af denna skildring om näm nda titeln  
O rdens-Cantor återfinnes i Bricoles h an d lin g ar efter 
Karstens död ända till år 1854 endast en gång.

Det var hofsekreteraren, ac teuren  och sångaren vid 
Kgl. Teatern, Carl Fredrik Berg, lödd d. 24 augusti 1779, 
f  d. 20 jan u ari 1841, som enligt m atrikeln  öfver Högre 
Grader af d. 15 maj 1829 år 1823 d. 4 decem ber m ot
tog denna befattning.

Berg var en god kom isk skådespelare, »om än hans 
spel icke var fritt från öfverdrift». Han utförde äfven 
m ed fram gång m era betydande bary tonpartie r såsom  
Papageno i »Trollflöjten».

Inom  Bricolleriet var han en ovanligt verksam  
Broder; utom  C antoratet innehade h an  äfven såväl 
C horalintendents- som O rdens-O rganistbefattningen, 
hvarom  vidare m eddelas i dessa särsk ilda grupper al 
tjänstem än.

»Vi k än n a  icke hvad  som förde vår aflidne B roder 
på skådebanan, m en vi funno i honom  en af dessa 
skicklige och kloke skådespelare, som u tan  a tt om- 
skim ras af konstens fullkom lighet, vela alt skickligt 
fram ställa sig i olika form er och alltid  fylla den plats



de innehafva. Till denna sanna, ehuru ej lysande för
tjänst, lade Berg en kärlek för ordning, en redbarhet 
och en vänskapsfull glädtighet, hvilka gjorde honom 
förtjänt både af aktning och vänskap.» (15 maj 1841.)

Ar 1854 hedrades med denna titel som erkänsla 
för hans beredvillighet att utföra solopartierna vid 
sällskapets sam m anträden och högtids- \
dagar lyriska skådespelaren Bernhard 
Alexis Fredrik Lundbergh, född d. 11 mars / \  \  
1823, y d. 18 april 1877. Tjänsten inne- / ]

Egendomligt förefaller yttrandet i 
m innestalet d. 13 maj 1877 af Doktor 
W ahlström , »att såsom erkänsla inrätta- ^ ,
i  r... ,  . ±>. A. Jb. LundD ergn.
des tor honom ett nytt embete med be- 
nämningen Ordens-Cantor,» då detta ämbete upptages 
redan i Olof Kexéls första matrikel.

Lundbergh ägnade sig först åt sånglärarverksam het 
i Norrköping 1844—1845.

Utrustad med en ovanligt vacker baryton sökte han 
inträde som elev vid Kungl. Teatern. H ans debut som 
Fra Diavolo 29 maj 1846 utföll synnerligen lyckligt och 
följdes omedelbart af engagement.

Ända till år 1874, då han på grund af bruten hälsa 
nödgades draga sig tillbaka från scenen, uppehöll han, 
framstående både som sångare ocb som skådespelare, 
de främsta barytonpartierna. Ur hans rika repertoire 
kunna nämnas, utom hans debutroll, Figaro i »Figaros 
biöllop» och »Barberaren», Mazetto i »Don Juan» samt 
framförallt hans glansroll Simeon i »Joseph i Eg3’pten».

Då han läm nade teatern, öfvergaf han äfven Bricole, 
där han vunnit inträde 1846, och där han genom sill 
angenäm a och hjärtliga sätt vunnit en stor och till- 
gifven vänkrets.

En olyckshändelse gjorde slul på hans lif.
Åren 1867—1869 slod Ordens-Cantoratet obesatt.



Sederm era upptogs m anteln  af Carl Johan Udd- 
man,  ly risk  skådespelare, född d. 11 m ars 
1821, y d. 31 maj 1878.

U ddm an profsjöng redan  som fjorton- 
årig vid Kgl. Teatern. Genom sjukdom  
förlorade h an  en tid rösten, hv ilket i lör- 
ening m ed faderns m otvilja för tea te rn  och 

Carl J . Uddman. sträfvan a tt söka hålla  sonen fjä rran  från 
dess faror, h indrade honom  att från början  lölja sin 
kallelse.

H ans håg var dock för stark , och 1839 gal han  sig 
u t på T hesp iskärran  m ed en liten trupp , som h an  själf 
sam lat. Det ekonom iska resu lta te t m otsvarade dock ej 
de sangviniska förhoppningar, m ed hv ilka  löretaget 
startats. Som m ånga andra am bulerande landsorts- 
sällskap blef detta efter en m isslyckad sejour i Tors- 
hälla  upplöst. U ddm an tog sitt parti och kv ars tan n ad e  
där som kypare. S nart vann  h an  anstä lln ing  vid 
W allinska kringresande teatertruppen  m ed ett gage af 
sju Rdr i veckan.

Efter sju års kringflackande dref honom  längtan  
till födelsestaden och en m era konstnärlig  verksam het 
åter till Stockholm , där han  lyckligt debuterade som 
Max i »Alphyddan», hvarefter h an  engagerades vid den 
kgl. scenen som lyrisk  skådespelare.

I yngre år tolkade U ddm an m ed sin om fångsrika 
och välljudande basstäm m a på ett ypperligt så lt en 
m ängd fram stående baspartier, såsom  B ertram , Leporello 
m. fl. H ans tilltagande korpulens tvang honom  dock 
så sm åningom  att öfvergå till buffafacket, där h an s 
oerhörda kroppshydda, hans jov ialiska u tseende och 
sprittande hum ör förskaffade åh ö rarn a  högtidsstunder 
af skratt.

Var U ddm an på scenen i högsta grad uppburen  för 
sitt glada hum ör, så var han  det ej m indre i v ännernas 
lag. D är var han  »den outtröttlige m untergöken, den 
uppfinningsrikaste lustigkurren  och den m est a fhå llne



vännen. H an sade ”go d t ” om allt och vid allt.» (Fr. 
Hedberg.)

All han  under dessa förhallanden var en välkom m en 
B roder i det glade Bricolleriet, förstås a f  sig själft.

D är ingick h an  1847, och från  1869— 1878 hade 
Bricole glädjen räk n a  honom , den firade operasångaren 
och den glada ordenshrodern , som sin O rdens-Cantor.

»Hvad han  verkat inom  orden kan  i k o rth e tsäg as , 
a tt h an  aldrig  undandrog  sig a tt vid de tillfällen, som 
ständigt återkom m o, m ed sin rika  förm åga och sin 
v ack ra  talang  bidraga till glädjens spridande inom  våra 
kretsar, förutom  den verkliga n jutn ing, som hans sköna 
stäm m a beredde oss.» (15 maj 1879.)

H an slu tade sina dagar i den villa på  D jurgården, 
som af vännerna skänk ts honom , k ristnad  efter hans 
favoritu ttryck  »godt» till »Godthem».

Raden af O rdens-C antorer afslutas i denna skildring 
m ed kgl. skådespelaren  Anders Victor 
Dahlgren, född d. 16 oktober 1828, f  d. 23 
ju n i 1892.

H ans sista år infalla näm ligen inom
den period, då undertecknad  redan som
C horalin tendent fått äran  fa tta  tak tp innen  
i »det högt lysande Bricolleriet». I godt A' v- Dalllgren-
m inne bevaras ännu , h u ru  den gam la sångarveteranen 
m ed det glada och vänliga anletet under m in första
dirigenttid  p lik ttroget syntes vid så godt som hvarenda 
körrepetition, m ed intresse och lif och, oak tad t åren, 
m ed ännu  välljudande stäm m a deltagande i körens 
arbeten.

D ahlgren ingick först år 1846 som elev vid baletten. 
H ans ovanligt välklingande, om ock ej så s ta rk a  tenor, 
som redan  tidigt väckt uppseende, gaf honom  dock 
anledning  a tt öfvergifva T erpsichores konst och i stället 
ägna sitt lif och sin verksam het åt den lyriska scenen.

L iksom  föregående O rdens-C antor kvarstod  han  
äfven efter debuten år 1853 i ett tre ttio tal år vid den



Kgl. Teatern, där han , isynnerhe t i den burleska genren, 
hvari hans liksom  U ddm ans styrka lag, gjorde storm ande 
lycka både genom sitt spel och sin sång. Älven i and ra  
roller skattades h an  högt, såsom  som Daniel i »Alp
hyddan», N em orino i »K ärleksdrycken», Max i »Fri
sky Ilen» m. m.

Efter U ddm an fungerande som O rdens-C antor 1880 
— 1891, var Dahlgren en i B ricolleriet välkom m en gäst, 
där han  m ed sina lustiga bondvisor och sitt friska 
hum ör ständigt spridde glädje om kring sig.

De gam la vissångarnas dagar voro visserligen rä k 
nade, m en under dessa C antorers tid gästades Bricole 
a f en sam ling solister, a f hv ilka h v ar och en var en 
p rydnad  för vår ly riska scen.

Men det var ej blott i egenskap af solister de 
läm nade sin trib u t till vårt ordenslif; de flesta a f dem 
skänkte älven som m edlem m ar a f Bricolekören glans 
åt densam m as prestationer.

Ä nnu lefva flera af dessa sångarbröder i k ä r  håg
kom st hos äfven den nuvarande generationen, åtm instone 
af den äldre.

Jag  behöfver väl b lo tt erinra om nam n, sådana som 
R udolf W alin, Gustaf Sandström , O scar Arnoldson, 
F ritz Arlberg, Anders W illm an och ej a ll förglöm m a 
den ännu lefvande sångarveteranen Carl F red rik  Lund- 
qvist, för a lt få m ånget sångarh järta  att k lappa vid 
m innet af oförgätliga högtidsstunder.

Daniel Rudolf Walin, född d. 29 ju n i 
1820, f  30 novem ber 1868, som år 1842 
aflagt studentexam en i U ppsala, v ar under 
ett par år en p rydnad  för studentsången. 
H ans okulliga båg för konsten dref honom  
dock snart på skådebanan . 1844 gjorde han  

D. B. W alin. sin första debut på Kgl. T eatern  som Rudolf



i »Söm ngångerskan», hvari han  lyckades behaga 
publiken, och anställdes d. 1 oktober sam m a å r vid 
den lyriska scenen.

W alin  förfogade öfver en afsevärd d ram atisk  be- 
gåfning och en vacker klangfull stäm m a, hvilken dock 
något stördes a f för öppen lon sam t äfven af en svår 
läspning.

L istan  öfver alla de roller, h an  under m er än  ett 
tjugutal å r utfört, upptager b land an d ra  sådana partier 
som  Don Ju an , Sarastro, W ilhelm  Tell, Alm aviva m. fl.

»Om m an  någon gång, isynnerhet på senare tider, 
hörde olika tan k ar om hans sång, hörde m an dock 
aldrig  m er än  en tanke om hans redbarhet, trofasthet 
och fläckfria vandel.» (fö maj 1<S69.)

Gustaf Sandström, född d. 7 ju n i 1826, j  d. 20 
augusti 1875, skaffad/e sig, efter a tt först varit i handel 
och sedan haft anställn ing  på ett b ruk, lika
så drifven af oem otståndlig  teaterhåg, en- 
gagem ent vid den W allinska teatertruppen  
1845. Efter sex år begaf han  sig till Köpen
ham n, där han  erhöll undervisning af Kgl.
T eaterns sångm ästare, H enrik  Rung.

Efter engagem ent dels i K ristiania, dels G' S!mdstlom- 
1853 vid O. Anderssons trupp  vid H um legårdsteatern, 
ham nade h an  slutligen sam m a år på Kgl. T eatern  efter 
en fram gångsrik  debut som M iller i »N urnbergerdockau».

Sandström s oerhörd l kraftiga och volum inösa b ary 
ton m ed sin fullkom ligt syd ländska klangfärg gjorde 
honom  m est ägnad att to lka de ita lienska bary ton 
partierna, såsom  Grefve L im a i »Trubaduren», Rigoletto, 
don Carlos, Carl V i »Ernani» m. fl., m en äfven i u t
förandet a f and ra  ro ller hade han  stort anseende.

H ans största fel som sångare var en för stor be
nägenhet a tt understundom  forcera sin stäm m a i så hög 
grad, a tt den blef oskön.

»Hans röstm edel voro utom ordentliga och h an  skulle 
säkert förvärfvat sig en vida större sfer för sin artistiska



verksam het och ett ännu mer vidtgående rykte, om en 
i tid tilläm pad skola tätt böja denna väldiga stäm m a 
till en större undergifvenhet för fordringarna på ett mera 
m usikaliskt föredrag.»

Hans lynne var tungt och dystert. Öfveransträngd 
och öfverretad af utarbetande af nya stadgar för Kgl. 
Teaterns pensionskassa och dessutom pinad af den fixa 
idéen, att hans stämma förlorat sin kraft och glans, 
ändade han själf sitt lif med ett gevärsskolt.

Samma sorgliga slut som Sandström fick äfven 
Oscar Arnoldson, född d. 4 juli 1830, f  8 ju li 1881, och 

hos honom var äfven till största delen 
anledningen densamma, fruktan att se sig 
heröfvad den härliga stämma, med hvilken 
han under en lång följd af år tjusat en 
samtid.

Arnoldson absolverade först i Uppsala 
kameralexamen, hvarefter han ingick i 

flera af hufvudstadens ämbetsverk, bland annat i General- 
lullstyrelsen.

Hans goda vän Fritz Arlbergs framgångar på Mindre 
Teaterns scen lämnade honom dock ingen ro, utrustad 
som han var med en tenorstämma af sällsynt välljud 
och en ovanlig m usikalisk begåfning. Han vann äfven 
inträde vid samma scen 1855 och debuterade som 
Farinelli. Efter trägna studier för Julius Gunther och 
Edvard Stjernström öfvergick han 1858 till den Kgl. 
Teatern.

»Arnoldson var ingen hjältetenor i delta ords vanliga 
bemärkelse, men med okuflig energi och ihärdigt stu
dium vann han en höjd och en volym i sin stämma, 
som gjorde honom mäktig att på del mest tillfreds
ställande sätt återgifva de största parlier.»

I alla de roller han under tjugutvå års tid på den 
lyriska scenen skapade, var han städse beundrad för 
sin fulländade sång och sitt konstnärliga, nobla upp
trädande.

0 .  Arnoldson.



»Han in trädde 1855 i vårt sam fund, der h an  räknade 
höga sångaranor. H ans fader, expeditionssekreteraren 
L. A rnoldson, var näm ligen under W esterstrandska 
glansperioden för om kring 50 år sedan en af sällskapets 
m est fram stående talanger, likasom  han  var en af 
hufvudstadens finaste am atörsångare. I sitt enskilda 
lif var O scar A rnoldson en särdeles älskvärd  personlighet, 
glad och förnöjd, m ed ett vänligt, h järtlig t sätt, och 
derför egde han  en m ängd vänner.» (10 novem ber 1881.)

De y ttre  dragen af F ritz  Arlbergs lif fö rråda i början  
en stor likhet m ed den föregåendes. '

L iksom  A rnoldson tog Georg E fraim  Fritz Arlberg, 
född d. 21 m ars 1830, f  d. 21 februari 1896, i U ppsala 
såväl studentexam en som kam eralen  sam t 
sk ref i hufvudstaden  in  sig i verken.

Redan under studenttiden  hade hans 
k lingande bary ton  och m usikaliska  egen
skaper väckt stor uppm ärksam het.

Äfven han  bytte lefnadsbana, debute
rade som F arinelli på M indre T eatern  och G- E- F- Arlberg. 
följde den föregående 1858 öfver till Kgl. Teatern , där 
h an  stannade, äfven några år verksam  som regissör, 
till år 1874, då h an  på g rund af en konflikt m ed teaterns 
kapellm ästare fann sig föranlåten  öfvergifva den kgl. 
scenen.

De m est om växlande, till k a rak tä ren  skiftande, 
roller to lkade Arlberg med sam m a m ästerskap , g rundad t 
på den om sorgsfullaste instudering  och en m ångsidig 
och rik  begåfning. Bland dessa k u n n a  h ä r  anföras 
Don Ju an , V alentin i »Faust», T elram und  i »Lohengrin», 
Belcor i »Kärleksdrycken», A lm aviva, F igaro, H ollän
daren  och A sm odeus i »Den ondes besegrare».

H ans röst var ej stor, m en dess k lang  ovanligt 
sym patisk, sam t behand lad  m ed sant konstnärskap . 
H ans d ram atiska förm åga satte honom  bland  de främ sta, 
om ej främ st, af den tidens sceniska artister.

F rån  operan gick hans färd till K ristiania, till den



nybildade operan därstädes, hvarifrån  han  1<S77 å ter
vände till Sverige, där han  sederm era verkade till 1883 
vid olika teatrar.

Arlbergs verksam het in sk ränk te  sig ej b lo tt till 
scenen. E n betydande insats h a r han  gjort i m usik- 
lifvet som sånglärare, tonsättare  och öfversättare. B land 
h ans m era bem ärk ta  sångelever m å h är näm nas Carl 
F redrik  Lundqvist, Arvid Ö dm an, Salom on Sm ith, 
Louise Pyk  och A nna Klemming. Som tonsättare  h a r  h an  
u pp träd t m ed flera kom positioner, m indre fram stående 
genom sin originalitet än  genom de m elodiska m otiven
och det om sorgsfulla u tarbetandet. Lägger m an h ä r
till, att han förtjänstfu llt öfversatt en m ängd operor 
och dram atiska arbeten, torde ofvanstående u ttry ck  ej 
förefalla oberättigadl.

De sista åren  af sitt lif vände Arlberg ånyo sitt 
fädernesland ryggen och bosatte sig som sång lärare  i 
K ristiania, där han  äfven slutade sina dagar.

Per Anders Johan W illman, född d. 22 ju li 1834, 
f  17 jan u ari 1898, hade i m otsats m ot de föregående 

, .^ - '0 '. ' '  redan från början  sin ko n stn ärsb an a  be
stäm d. E fter studentexam en vid aderton  
års ålder började h an  om edelbart sina 
sångstudier för Ju liu s G unther och log
sam tidigt undervisning i dek lam ation  för
fru Bock. Elev vid Kgl. T ea tern  1853, 

P. A. J. W illman. debuterade han  ett halft år därefter som 
Sarastro i »Trollflöjten», f tidn ingarna prisades hans 
m anliga, djupa bas och hans ståtliga utseende.

Den svåra kritikern  W ilhelm  Bauck sk ref dock: 
»Såsom elev förtjänar herr W illm an allt loford; såsom  
artist (och en sådan fordrar partiet) skulle han  svårligen 
kunna anses m otsvara ens m åttliga anspråk.»

H an engagerades, men erhöll efter ett år perm ission 
lör u tländsk  studieresa, under hvilken han  två år uppe
höll sig i Paris.



1859 inträdde W illm an ånyo som aktör och sångare 
vid den kgl. scenen.

Hans rollista omfattar en oerhörd samling fram
stående partier, för m ånga att i denna lilla skildring 
uppräkna.

Bland hans lyckligaste skapelser böra nämnas 
Bertram, Marcel och Mefisto.

I denna senare roll samlade han »så att säga i en 
b rännpunkt alla strålarna af sin talang. Här lemnade 
han en verkligt storartad skapelse, storartad genom sin 
breda hum or, den sprudlande satir och den käckt 
burleska djefvulskhet, som han vetat att genomsyra den 
med.» Man har också träffande anm ärkt, »att det finnes 
ingenting haltande i hela hans uppträdande här utom 
hans fot.» (Fr. Hedberg.)

Från 1877 till hösten 1886 var W illm an jäm te sin 
fru föreståndare för Kgl. Teaterns elevskola. 1883 kalla
des han efter öfverintendenten W estin till direktör för 
de kgl. teatrarna.

De förhoppningar m an fäst vid den nya teater
direktören, stödda på hans populära konstnärskap och 
hans godmodiga personlighet, och framför allt på det 
lyckliga sätt, hvarpå han under två år skött den makt- 
påliggande uppgiften som scenisk intendent, blefvo dock 
ej realiserade.

1887 drog W illm an sig tillbaka och öfverlämnade 
platsen åt första hofkapellm ästaren Conrad Nordqvist.

W illm an hade vid operan lifstidsengagement.
»Med Anders W illm an bortgick en af de konstnärer, 

hvilka det för några tiotal år sedan var beskärdt att 
föra vår inhem ska opera till en höjd, som den sedan 
knappt uppnått. Den ståtliga stämman, hvilken han 
beherrskade med aldrig svikande säkerhet, hans präktiga 
apparition och den uttrycksfulla skådespelaretalang, 
hvaraf han var i besittning, och hvilken han under sin 
teaterbana utbildade till allt större fulländning, gjorde



honom  till en al' S tockholmspublikens gunstlingar.» 
(10 novem ber 1898.)

Af denna skara framstående sångare är, som sagdi,
endast en b land  de lefvandes antal, Carl Fredrik L and

quist, född d. 24 jan u ar i  1841, ännu  vid 
full andlig vigör som i unga åren; för den
kroppsliga h a r  tyvärr hans stora kropps
hydda lagt stora hinder. Att hans intresse 
ej svalnat för den konst, kan  ägnat sill lif
åt, därom talar den plan h an  um gås med 

C. I \  Lundqvist. ° ° j  . . .  o o 1 • ,att pa  sin /0-arsdag nasta  ar anyo vid en
konsert låta publiken höra, att den gamla Carl F redrik
ännu  h ar  i behåll sin ståtliga stäm m a, denna stäm m a,
som beredt så m ånga njutningsrika stunder.

Lundqvist föddes i Veinge socken i Halland och 
tog, efter skolstudier i Göteborg, studentexamen i Upp
sala 1860 samt kam eralexam en 1862, hvarefler han  in- 
skrefs som »ung m an  i verken».

Vid denna tid hade skarpskylterörelsen i hufvud- 
staden tagit stor fart och Lundqvist blef antagen som 
sekreterare i Stockholms Skarpskytteförening. Den sång
kör, som inom denna bildats, hade till ledare tonsättaren 
August Söderman. Denne öfverraskades af den unga 
sekreterarens ovanliga röstmedel och öfvertalade honom  
att medverka i kören vid första uppförandet af W agners 
Rienzi. Därvid gjorde L. bekantskap  m ed dåvarande 
regissören Fritz Arlberg, som erbjöd honom  sångunder
visning.

Lundqvist gal nu äm betsm annabanan  på bålen och 
debuterade 1869 som Joseph i »Joseph i Egypten».

Den gamla sångaren och skäm taren  berättade själf 
vid det besök jag med anledning af denna skildring 
gjorde honom, huru  han  vid denna debut haft till m ed
spelare den h ä r  förut omlalade sångaren Carl Johan  
Uddman, och h u ru  publiken skäm tat öfver de frodiga 
israeliterna. »All hungersnöd rådde i ell land, som



skulle underhålla  Ivå sådana hedersknyfflar, var m indre 
underligt.»

O förtru tet arbelade han  dock vidare och gjorde sin 
an d ra  debut i Rienzi, där han  lyckades vinna publikens 
gunst, oak tad t h an  haft en sådan företrädare, som Ticha- 
tschek.

Sedan dess h a r L undqvist tillhört den kgl. scenen 
ända till maj 1904, där han  i decem ber sam m a år tog 
afsked af den publik , som aldrig trö ttn a t a tt lyssna till 
hans sym patiska, m alm fyllda stäm m a.

H vad h an  där u nder alla dessa år sk än k t oss, är 
lö r noga k än d t af såväl den äldre som den yngre genera
tionen a tt h ä r behöfva relateras.

Det h a r ej b lo tt varit på scenen han lålit sin stäm 
m as välljud flöda. O taliga äro de konsertgifvare, som 
af honom  erhållit ett värdefu llt b iträde.

Den gam la studenten, ty  det ä r han  än n u  i själ och 
h järta , h a r äfven följt den ena studentgenerationen efter 
den an d ra  på deras sångarfärder, uppburen  för sin sång 
och i lika hög grad för sitl glada och älskvärda väsen.

I B ricolleriet kom L undqvist in redan 1803. Han 
berättade, h u ru  u nder denna tid, då Söderm an var 
ordens C horalin tendent, hvilken, enligt hans utsago, ej 
såsom  sådan  var popu lär inom  sångarkretsen, beroende 
dels på val at sånger, dels därpå  a tt h an  i ordens sång
kör in tagit en hel del korister från operan, en m indre 
elitkör bildats u nder J. A. A hlström s ledning, hvilken 
kör hade regelbundna öfningar. D enna lilla u tb ry tn ing  
u r kören stod u n d er R inm ans beskydd och bestod af 
de bästa krafterna, hvilka dessutom  troget dellogo vid 
alla sam m ankom ster. I denna kör, som hufvudsakligen 
inöfvade A hlström s då nyarrangerade Bellm anssånger, 
v ar L undqvist till 1869 en flitig deltagare,

I 3:dje graden utförde h an  åtskilliga gånger Silenii 
roll i »D rabanternas häm nd», hvarjäm te han  m edverkade 
vid an d ra  gradens receptionspjäser.



Den synen beskrifves som synnerligen dyrbar, då 
den frodige Carl F redrik  vid en sådan tvåa kom  in som 
kung Cetewayo, k lädd i hel trikå, bärande  som sin 
favoritslafvinna balettm ästaren vid operan Robert Sjö
blom på sin arm.

Hans trägna arbete vid teatern har, beklagligt nog, 
gjort, att vi under en lång följd af år ej fått se hans  
glada, vänliga anlete i »Bricollers rund».



2. Choralintendenten.

I den första matrikeln öfver sällskapet Par Bricoles 
medlemmar, upprättad 1781 af sällskapets stiftare Olof 
Kexél, möter man första gången denna titel, och som 
densammas innehafvare nämnes Daniel Ludvig Wasen- 
holtz, född 1782, f  1782.

W asenholtz var åren 1778—1782 anställd som andra 
korm ästare vid Kgl. Teatern. Han hade förut varit 
Commissarius i Danzig.

Han kan säkert räknas som Bricolleriets första sång
anförare. Medlem af det s. k. »bricollistiska kotteriet», 
utnäm ndes han enligt anteckningar, förda före den 
Kexélska matrikeln, vid Par Bricoles reorganisation till 
Choralintendent.

Den 4 december 1779 kallades W asenholtz på 
samma gang som Bellman m. 11. lill »Öfver-Commendeur» 
i Bricole.

Hans m usikaliska verksam het i öfrigt har läm nat 
linga spar efter sig. I Dahlgrens »Anteckningar om 
Stockholms Pheatrar» säges W asenholtz vid första upp
förandet af Glucks »Iphigenia i Aulis» hafva läm pat 
m usiken Lill den svenska texten, likaså vid första upp
förandet af »Zemir och Azor», komediballet af Grétry.

Som hans efterträdare märkes i Par Bricoles hand
lingar Johan Gustaf Bonn, född 1755, f  1796, hvilken 
1782 öfvertog den m usikaliska ledningen.

Liksom W asenholtz var Bonn korm ästare vid Kgl. 
Teatern, 1782—1788 som andra kormästare, 1788—1796
4 . —  P ar Bricole.



50  m u s i k l i f v e t  in o m  p a r  b r i c o l e

som första. Därförut hade h an  som sångare och ak tör 
tjänstgjort \ i d  operan 1773—1781. Bonn var dessutom
kantor i Stora Trivialskolan.

I ett »Befordringsbref a f  d. 28 jan u ar i  1784» kallat
O. Kexél medlem m en af Sjätte Graden:

C h o r a l i n t e n d e n t e n  a f  B a c c h a n a l i s k a  M u si-  
q u e n  Jo h an  Gustaf Bonn.

I ett anna t  sådant ger h an  honom  titlarna: C h o r a l -  
i n t e n d e n t e n  o c h  D i r e c t o r  a f  T e m p l e t s  M u s ic a .

De titlar Bonn i dessa erhålla tyda på att  han
äfven haft den instrum entala  m usiken om hand.

För de närm aste åren efter Bonns död saknas u p p 
gifter om Bricolesångens ledare, oaktadi i protokollen 
vid såväl Arbets- som Riddargrader öfriga tjänstem än  
uppräknas.

I protokoll af d. 12 september 1798 finnes ånyo en 
Choralintendent antecknad, Johan Fredrik Elfström, lödd 
1772, f  1832, inform alionsm ästare vid Kgl. T ea tern  sam t 
dessutom revisor i tullverket.

H uru  länge Elfström ägnat sig åt Bricole-sången, 
framgår ej af handlingarna. Vid parentationen 1832 
öfver de under året hädangångna uppläste paren ta tor 
b land de öfriga aflidna endast hans  nam n, u tan  att 
vidröra hans  verksam het inom orden.

F. af W annqvis t  uppgifver som Choralintendenter 
under de följande åren hofsecreteraren Carl Fredrik 
Berg, född d. 24 augusti 1779, f  20 januar i  1841 (se 
Ordens-Organister sid. 93) sam t möjligen Hof Capell 
Mästaren Johan Christian Friedrich Ha-jjner, hvilken 
senare i ordens handlingar 1798 upptages som Directeur 
af den Bacchanaliska Musiquen (se sid. 70).

Intet stöd finnes i hand lingarna för den senares 
kördirigentskap.

Matriklar, protokoll, årsberättelser och person- 
historier äro lika njugga med afseende på Bergs verk 
samhet i detta hänseende.

Däremot h a r  jag funnit bevis för, att  h an  verkligen



bek läd t della äm bete, dels i en inventarielista från  år 
1831, dels i två kallelselistor från åren 1833 och 1839.

Af en händelse kom  undertecknad  a tt genom läsa 
denna inventarielista, ej anande, att i denna torra, 
p rosa iska uppräkn ing  af Bricoles requisita  de värde
fullaste upplysn ingar skulle erhållas om en tid, under 
hvilken ordens hand lingar i detta afseende iak ttaga en 
n ästan  alltför stor tystnad.

I detta inventarium , u p p rä ttad t a f Carl M iddendorff, 
u pp räk n as bland andra  R iddargradernas tillhörigheter: 
»1 ro dt Band med dervid hängande O rgelvärk a f förgylld 
m etall for C horm ästaren i R iddargraderna, innehafves 
a f H err Berg».

I samma inventarium  upptages för Arbetsgraderna 
två dekorationer, det första »för Choralintendenten 
Brendler», det andra för »vice Choralintendenten Preu- 
mayr».

Dessa tre äm betsm äns nam n äro tydligt utsatta, 
hvarigenom  m an ej kan  vara  i tvifvel om, a tt Bricole 
dessa å r  bestått sig m ed lyxen af tre kördirigenter.

De båda sistnäm nda hade då ännu  ej blifvit in tagna 
i R iddargraderna.

I fleia å r hade Berg dessa graders m usik  om hand  
I kallelselistor från 1833 och 1839 »till firande a f O rden 
L. P. S. B:s R iddar-G raders högtidsdag» läser m an hans 
nam n bland  äm betsm ännen.

D är kallas Vi ce  S t o r ä m b e t s m a n n e n  Chorm ästa- 
ren Berg att närvara , h v ara f skulle fram gå, att C horalin ten
denten, försåvidt han  äfven leder m usiken  inom  R iddar
graderna, skulle höra till S toräm betsm ännen, och ej till 
G eneraläm betsm ännen, ännu  m indre skulle hans plats 
i P ar Bricoles m atrikel vara under dessa nedanför 
strecket, dil h an  på senaste åren flyttats.

Den dekoration Berg i denna ägenskap hade rä tt 
a tt bära  tyder på, att o rganisttjänsten  och dirigent- 
skapet m om  dessa R iddargrader voro förenade hos en 
och sam m a person.



Den ofvan om talade C horalin tendenten  i Arbets-
  urans Fredrik Edvard Brendler, född i D resden

d . 4  n o v e m b e r  1800 , f  d . 16 a u g u s t i  1881, 
b  v i lk e n s  s t o r s l a g n a  d u b b e lk ö r ,  »I d e  h ö jd a  
t o n e r  s k a l le » ,  p å  B a r b a r a d a g a r n a  s e d a n  
1830 t j u s a t  B r ic o l e b r ö d e r n a ,  g jo r d e  s i l l  in -  
t r ä d e  i s ä l l s k a p e t  d . 15 m a j  1830  o c h  b ie l ' 
s a m m a  å r  p å  B a r b a r a d a g e n  d. 4  d e c e m b e r  

F. F . E. Brendler. ,) a n t a g e n  0ch h ö g t id l i g e n  d e k o r e r a d  s o m

C h o r a l i n te n d e n t » .
Som synes, var del sålunda blott en m ycket kor 

tid, som Bricole fick glädja sig åt och draga nytta  al
hans fram stående förmåga.

Brendler var son till en llöjlist, som  1802 erholl 
anställn ing  vid Kgl. H ofkapellet i S tockholm . T jänsten  
vid kapellet inbringade ej m ycket, och fadren befann 
sig i synnerligen tryck ta  ekonom iska om ständigheter. 
Han sökte därför m ed all m ak t tvinga sin son att välja 
ett an n a t vitre genus än  m usikerns. Den unga B rendler 
fick slå m usiken u r hågen, bestäm des för den m erkan tila  
banan  och skickades till Visby, där m an  skaffat honom  
plats på ett handelskontor, långt från  hufvudstaden  och 
dess för den unga m annen  frestande m usiklit.

M usiken blef honom  dock där öfverm äktig, och 1823 
begaf han  sig åter till Stockholm , där han  som  llojtist 
uppträdde på en af H arm oniska sällskapets konserter. 
Han uppehöll sig nu genom att gifva lektioner i m usik , 
och studerade själf sam tidigt m ed sådan ifver m usikens 
teori, a tt h an  snart nog kunde fram träda som kom ponist, 
hv ilken  debut också utföll synnerligen lyckligt.

H ans verk, m elodram en »Spastaras död» till den 
bekan ta texten af Bengt L idner, var beh an d lad  såsom  
deklam atorium  m ed orkester och kör.

»En allm än hänförelse väckte den genialiska u pp
fattningen af del glödande poem et, den varm a känsla , 
den lilliga fantasi, hvarm ed  h an  sk ildrade de skakande 
situationerna sam t den vä ltän k la  anordningen  al del



hela. T illika öfverraskades m an a f den förträffliga 
instrum entationen , som, i förening m ed verkets öfriga 
förtjänster, stäm plade detta till ett verkligt m ästerstycke.» 
(W. Bauck.)

B rendler sk ref ännu  ett anslående deklam atorium , 
»Edm und och Clara», sym foni, pianostycken sam t en 
del sånger, allt rö jande en fram stående begåfning sam t 
stort sinne för form och klang.

Blott alltför hastig t rycktes han hort, u nder det 
han  arbetade på sångspelet »Byno» (ord af B. v. Beskow), 
hvilket verk sedan fullbordades af, som det uppgifves, 
k ronprins O scar och uppfördes 1834.

H an sk ildras som en »ovanligt ä lskvärd  person, som 
genom sitt flärdfria och vänfasta väsen tillvann  sig allas 
ak tn ing  och förtroende».

Det B rendler som  tonsättare  läm nat i a rf ål P ar 
Bricole är ej m ycket; det in sk rän k er sig till en bordvisa 
Lill 2:a A rbetsgraden sam t den ofvan näm nda B arbara- 
kören. D etta senare verk  är dock af den betydelse, a tt 
hans m inne skall lefva inom  del lysande Bricolleriet, 
där hans toner redan  i åttio år fullödigt k lingat för 
skaro r a f andäk tig t lyssnande bröder.

Om tillkom sten af denna högtidskör, hvars melodi 
ursprungligen kom ponerats som  hälsningssång för den 
från  u tländsk  resa hem kom ne lagollislen F ranz  P reum ayr, 
den ofvan om talade vice C horalintendenten, b erä tta r 
F. al W an n q v ist följande anekdot, m eddelad af en u taf 
deltagarna i sångkören, generalkrigskom m issarien  Laurén, 
sålunda: »Brendler hade b land  sina m ånga älskvärda 
egenskaper det m ed åtskilliga and ra  sn illrika personer 
gem ensam m a felet a tt sätta  på  sista s tunden  arbete, 
som borde på viss tid vara färdigt. Hos dylika personer 
är likväl ett sådan t fel m era förlåtligt, em edan de v an 
ligen räk n a  och icke m issräkna sig derpå, alt ingifvelsen, 
all idéen, då den ovillkorligen behöfves, icke skall ule- 
blifva. Nu hade Brendler, som redan  ett par veckor 
före B arbaradagen af Berger em ottagit dennes verser,



kallat, jem te skalden, åtskilliga al P. B:s äldre sångare 
a tt en efterm iddag tre eller fyra dagar före n äm nda 
högtidsdag hem m a hos honom  företaga en förheredande 
repetition  af festsången och derjem te anm odat Schlytern, 
mig, F red in  och W ilhelm  Engström  all sam las ell par 
tim m ar före den u tsa tta  tiden, för a tt h iträda  m ed sång- 
stäm m ornas utskrifvande. Då vi anlände, var kom posi
tionen långt Uran lärdig och hlel del icke lu llständig t 
sam m a afton. U tskrifningen af stäm m orna skedde sam 
tidigt m ed m usikens kom ponerande, på det sätt, att 
B rendler, i den m ån h an  skrifvit några tak te r pa sm å 
notpapperslappar, lem nade dessa till oss för stäm m ornas 
u tskrifning. N är vi om sider, sent på qvällen, hade 
börja t repetitionen, så lät sången ingenting m indre än 
harm onisk . Felskrifning i p a rtitu r och stäm m or, kanske 
jem väl några sångares osäkerhet, voro härtill orsaken, 
och m er än en af de närvarande  höll före, a tt kom posi
tionen var m isslyckad. Berger var förtviflad, och alla 
m isströstade om fram gången. Kom positören, som icke 
sågs m ed alltför b lida ögon, skref och skref om 
sam t lyckades slutligen, a tt få de dim m or, som om 
töcknat sången, till a tt sk ingra sig, m en fullkom ligt 
k la r blef den icke under vår sam m anvaro, u tan  fram 
trädde först, efter flera den följande dagen förnyade 
repetitioner i all sin skönhet och utfördes con am ore 
på B arbaradagen, ehuru  sångarne, som den liden icke 
ens vid högtidsdagarne kunde uppbringas till m er 
än 16 till 20 personer, icke m ycket öfverstego delta 
a n ta l!»

En m innestecknare y ttra r om B rendlers m usikaliska  
verksam het: »Brendler förtjenar ingalunda del öde, som 
tyckes vara på väg att d rabba honom , näm ligen att 
glömmas.» H ärtill skulle undertecknad  vilja foga den 
förhoppning, a tt sent den dag m åtte randas, då den 
m usikaliska  sm aken i B ricolleriet b lir så depraverad, a tt 
b röderna  ej längre kunna n ju ta  af h an s k lingande 
B arbarakör.



1 ill B rendlers efterträdare utsågs den fö ru tn ä m n d e  
vice C horalin tendenten, fagottisten i Kgl. H ofkapellet 
Frans Carl Preumaijr, född d. 24 april 
1782, f  d. 15 februari 1853, som sedan i 
22 år var den ledande kraften i P. B:s 
m usikaliska värld.

Ar 1811 kallades P reum ayr, redan  då 
en m usiker m ed stort anseende, känd  för 
grundlig  m usikalisk  bildning, som dess- F- c- Preiliw i \  
utom  på sitt ohandterliga instrum ent, fagotten, h u n n it 
en fulländning, som ställde honom  i första ledet b land 
den tidens instrum entalister, till fagotlist i hofkapellet 
i Stockholm . E fter några år biel han  dessutom  m usik
direk tör vid Kgl. Svea Lifgarde och ungefär vid sam m a 
tid ledam ot a f Kgl. M usikaliska Akadem ien.

Vid konsertresor han  1830 företog i F rankrike , 
T ysk land  och England, m ottogos hans m usikaliska 
p resta tioner m ed allm än beundran , och öfverallt sökte 
m an genom lockande anbud  vinna den fram stående 
virtuosen.

P reum ayr blef dock Sverige trogen och stannade 
där till sin död.

L iksom  Sverige blef h an  också P. B. trogen. Ingen 
af Bricoles C horalin tendenter h a r så länge som han  
stan n a t pä sin post.

Sam tidigt m ed sina båda bröder, Conrad f  1819, 
också lägoltist i hofkapellet, och Carl Josef (se v idare 
D iiectem en  af den B acchanaliska Alusicjuen sid. 79) 
m usikdirektör, violoncellist i hofkapellet, sederm era 
ak tö r och bassångare vid Kgl. Teatern, ingick Fr. P reu
m ayr redan 1811 i det lysande Bricolleriet, där de tre 
b röderna  med lif och lust u nder en lång följd af år 
deltogo i ordens fö rhandlingar och m ed sina sånger 
förhöjde festligheterna. Det var näm ligen dessa bröder 
i förening m ed Hof Capell M ästaren, tonsättaren  och 
operasångaren, Edouard Du Puij (se V issångaren sid. 
25), som  i Bricole sam t för öfrigt inom  hufvudstaden  i



m era utvecklad form införde den flerstam m iga m ans- 
sången ä capella. Försök  i den vägen hade redan förut 
gjorts af Ire bröder, departem entssekreteraren  Nils Fredrik 
Borgstedi (se V issångaren sid. 34), kap tenen  Gustaf Adolf, 
f  1831 sam t kam reraren  Axel Ulrik, f  1820. Dessa 
bröder utförde två- och trestäm m iga sånger »på ett 
visserligen m era d ram atisk t än  ly risk t sätt, enäi sangeina 
icke blifvit af kom positören satta för duett eller trio, 
u tan  utfördes af sångarna ad libitum ». D elta försök 
till sam fälld sång utvecklades, som  näm nts, af de först
näm nda. För dessa kom ponerade Du Puy sin sm ekande 
kvarte tt »Douce harm onie, viens consoler m on coeur» 
och sin m u n tra  trio »Agander, P agander och W inberg». 
Deras toner återgåfvos sn art af an d ra  sam tida ordens- 
ledam öter och dem  efterträdande sångarbröder.

Sam tidigt florerade dock vissången inom  sällskapet, 
som förut näm nts, och att denna, såsom  den på  denna 
lid utfördes af fram stående förm ågor, slod högt i gunst, 
fram går af följande y ttrande af B. v. Beskow: »Det var 
Du Puy och P reum ayrarne, som införde den fler- 
stäm m iga sången. M ånga föredrogo da än n u  den enkla 
visan, särdeles vid bordet, och det kan  ej nekas, a tt då 
den sjöngs af Karsten, Collin, Du Puy, Hoving eller 
Valerius, lem nade den in tet öfrigt a tt önska. Den lät 
tydligare b ö ra  orden, som i den tidens visor voro 
hufvudsak, och äfven den enkla m elodien fattades 
lä ttare  a f m ängden än de k rom aliska gångar och 
harm onier, som pryda den flerstäm m iga sången.»

I Bricoles m usikbib lio tek  finnes f. n. endast ett verk  
af Fr. P reum ayr i behåll, ett arrangem ent för o rkester 
a f »Melodram och Aria» af P. Bom an. H ans om talade 
arrangem ent a f Bellm ans m elodier för m ilitä rk år äro 
där försvunna.

W annqvist ägnar P reum ayr i sitt m innestal d. 10 
novem ber 1853, sedan han  redogjort för hans lifsgärning, 
hvarv id  han  bland an n a t v id rö rt den a f  b röd ratrion  
införda flerstäm m iga sången, följande m innesord : »Hans



loner hade ty sin a t redan, innan  den länge flämtande 
lifslampan slocknade, men hågkom sten af dem skall 
evärdeligt lefva, helst i Bricolleriets salar, der under 
hans  mångåriga verksam het som Choralintendent vid 
våra årliga högtidsdagar ett u tm ärk t  ru m  intages af 
hans  snillrika anordning u taf  melodier till den Svenska 
Anakreons qväden.»

Sedan P reum ayr för alltid nedlagt taktpinnen öfver- 
Logs densam m a af konsertm ästaren  Andreas 
Randel, född i Ram dala socken i Blekinge 
d. (5 oktober 1806, f  d. 27 oktober 1864, 
livilken redan 1852 som vice Chorchef bi
dragit till sångens höjande inom sällskapet 
och varit en trogen hjälp  åt sin företrädare.

Son a fen  torpare i o fvannäm nda socken Andreas Ran|iei- 
log Randel, hvars ursprungliga nam n var Pettersson, sig 
nam n efter den socken, där h an  sett dagen.

På en violin, som han  säges halva fått af en by
spelman, gjorde han  sina första musikaliska lärospån. 
Gifvaren lärde honom  stäm m a sin violin och visade 
honom de första greppen. Den lilla Randels musikaliska 
anlag fram trädde snart, och han  spelade med lätthet 
en m ängd polskor och koraler på sitt instrument. 1818 
fick han  följa sin m or på  en resa till Karlskrona, där 
hans ovanliga musikaliska begåfning rönte stor upp
m ärksamhet. Särskildt väckte hans prestationer sådant 
intresse hos friherre de Geer på Finspong, att han  åtog 
sig hans  uppfostran. Af denna sin välgörare, under
stödd af d. v. k ronprins  Oscar, erhöll Randel 1821 
medel till u tländsk  studieresa.

F ärden  ställdes till Paris, där han  ända till 1828 
studerade violinspelning vid konservatoriet för Baillot 
och komposition för Cherubini. Vid återkom sten till 
Stockholm sistnäm nda år fick han om edelbart anställning 
som violinist i hofkapellet, där h an  1861 avancerade till 
första konsertmästare. Redan 1844 hade h an  kallats till 
lärare i violinspelning vid Kgl. Musikaliska Akademien,



där han  1850 u tnäm ndes till professor. I m ånga år 
var han  dessutom  m usikd irek tö r vid Kgl. A ndra Lif- 
grenadierregim entet.

Del m ångskiftande och ansträngande arhelel h ind rade 
dock ej Randel att ililigt ägna sig ål kom positionen. Så 
kom ponerade eller arrangerade han  m usik  lill elt tjugu
tal d ram atiska  arbeten, hvarib land  »V ärm länningarna», 
hvilket stycke ännu  ej förlorat något a f sin d ragnings
kraft, beroende k an h än d a  lika m ycket på  Randels till
talande m elodier, till stor del vem odsfulla som den 
svenska folkvisan, som på D ahlgrens ypperliga folklifs- 
skildring.

Den svenska m usik littera tu ren  h a r han  dessutom  
rik ta t m ed violinkonserter, kam m arm usik , sånger m. m., 
ej a tt förglöm m a hans vackra m anskvarte tte r »Snabba 
äro lifvets stunder» och »Re’n sig kvällen  synes höja».

I m innesteckningen öfver Randel i Kgl. M usikaliska 
Akadem iens hand lingar 1865 säges b land  an n a t: »Randels 
sångm ö h a r i a llm änhet m era u tm ärk t sig för m ildhet, 
stundom  vemod, och h an s m elodier llöda m er af behag 
och grace än  af originalitet.»

Om Randels verksam het som violinist och tonsättare  
m å följande ord anföras u r nekrologen öfver honom  i 
»Illustrerad tidning» d. 19 novem ber 1864: »Som v io lin
spelare,» y ttra r en konstbedöm are, »värderades Randel 
isynnerhet för sin grundliga skola och sitt in telligenta 
föredrag. Såsom tonsättare  u tm ärk te  han  sig genom  en 
alltid  ren  och solid stil, en säker beherrskn ing  af ko n st
form erna sam t elt flytande och behagligt skrifsätt, som 
på en gång gaf hans m usik artistisk  hålln ing  och be
redde den popularitet.»

F rån  1853— 1862 log Randel såsom  C horalin lendent 
liflig del i Bricolleriet, under åren 1855—-1860 troget 
assisterad af operasångaren O lof S trandberg  som  vice 
Choralchef, den i vida k re tsa r popu lära  tenorsångaren.

Genomgår m an katalogen öfver P. B:s m usikbiblio tek , 
förvånas m an öfver den oerhörd t stora m ängd af större



eller mindre körverk, tillägnade sällskapet, som bära 
hans namn pa lilelbladet, samtliga vittnande om sin 
upphofsm ans gedigna kunskaper och ovanliga melodi
rikedom.

Ännu klingar på Barbaradagarna hans genialiska, 
kanhända mer instrum entalt än vokalt skrifna, högtids- 
kör »Bacchi barn, o, fröjden eder» med dess ståtliga, 
recitativiskt hållna, tenorsolo, likaså höras ännu med 
andakt hans tre körer till första och andra Riddar- 
graderna, hvilka, ursprungligen komponerade nied ackom
panjemang af violonceller, under decennier utförts med 
orgel, då det ollast varit svårt att uppbringa tre goda 
amatörcellister, och herrar yrkesmusici, huru intresserade 
de än varit, alltid varit oberäkneliga på grund af sin 
tjänstgöring.

Mycket mer har Randel skänkt oss. Särskildt må 
näm nas musiken öfver borgmästaren Johan Anders 
Björck, öfver Stormästaren Per W esterstrand samt 
körer i mängd, en stör del å trycket utgifna.

Att Randel af sina sångare såväl som af öfriga 
ordensbröder skattades högt, därför borga följande ord 
ur parentationstalet d. 10 november 1864: »Kanhända 
saknade hans veka och milda skaplynne nog kraft 
som anförare för sången, men sångarskarans aktning 
och vänskap saknade han icke, lika litet som den till- 
gifvenhet och vänskap hos alla öfriga ordensbröder, 
som den anspråkslöse m annen icke kunde undgå att 
tillvinna sig af alla, som kommo i beröring med honom.»

1861—1862 hade Randel som m edhjälpare eller vice 
Chorchef den sedermera så berömda tonsättaren, Johan 
August Söderman, född d. 17 juli 1832, 
f  d. 10 februari 1876, hvilken sedan 1862—
1865 ensam ledde sången inom Bricolleriet.

Söderman, son af m usikdirektören, 
orkesteran föraren vid Djurgårdsteatern Jo
han W ilhelm Söderman, visade i början af 
sin lefnad föga håg eller anlag för musik. j .  A. Söderman.



H an skickades vid tidiga år till sjöss, men hem sändes 
redan från Bremen, där han lär halva insjuknat.

H em kom m en erhöll han  m usikundervisning i Grun- 
déns pianoinstitut, där  de s lum rande anlagen väcktes 
till lif. 1847—48 var h an  dessutom elev vid K. Musika
liska Akademien.

1850 blef den då endast adertonåriga m usikern  af 
Edvard  Stjernström, hvilkens bekantskap  han af en 
tillfällighet vid denna tid gjort, och som ana t hans  
dirigentbegåfning, anställd till orkesteranförare lör 
dennes teatertrupp, som reste i F in land  och Sverige.

Om h u r  denna bekan tskap  knöts, berättas följande 
lilla historia, som h ar  den fördelen att  vara  sann. Den 
unga Söderman brukade  olla besöka och m ed sin m usik 
fröjda en bekant familj Söderholtz. Vid ett tillfälle var 
Edvard  Stjernström på besök hos några bekanta , boende 
i sam m a förstuga som denna familj. S tjernström öfver- 
raskades af den vackra m usiken  från våningen bredvid 
och lyssnade länge med förtjusning därpå sam t frågade 
till sist, hvem  pianisten var. Upplyst härom , sände 
h an  ofördröjligen ett bud öfver förstugan m ed begäran, 
att denna ville kom m a in till honom. Söderm an kom, 
och efter en stund  återvände h an  glad och stolt som 
kapellmästare vid Stjernströms teater.

Honom följde han  nu  under fyra år, verksam ej 
blott som kapellmästare u tan  älven som tonsättare. 
Bland hans  verk från denna tid m ärkas  m usiken  till 
»Regina von Emmeritz», »Guldkorset», »Urdur» och 
»Hin ondes första lärospån», alla tilltalande såväl genom 
sina originella melodier och harm onier som älven genom 
sin dram atiska karaktär.

År 1854 ham nade den Stjernslrömska truppen  på 
Mindre Teatern i Stockholm, som den nu nedrifna 
D ram atiska Teatern vid Kungsträdgården den liden kal
lades, där Söderman innehade denna befattning ända 
Lill 1860, med undantag  af en tid åren 1856—57, då 
han  genom förskott på  lönen af Stjernström erhöll



medel lill en resa till Leipzig, där han åtnjöt under
visning af Richter och Rietz.

Till kormästare vid Kgl. Teatern antogs Söderman 
1860 och erbjöds redan 1861 platsen som kapellmästare 
efter Ignaz Lachner. Han mottog dock ej anbudet. 
Det var i stället Ludvig Norman som intog denna 
plats, och det säges, att det varit till hans förmån som 
Söderman afhöjt detsamma. Under sex år från år 1862 
var han sedermera anställd som extra kapellmästare, 
hvarefter han återgick till sin forna syssla som kor- 
mästare, där han äfven lill sin död verkade.

På Jenny Linds stipendium erhöll han tillfälle 
1869—70 lill ännu en studieresa lill Tyskland och 
Österrike, en resa, som säges hafva varit synnerligen 
fruktbärande för hans tonsättareverksam het.

Del var också denna verksamhet, som bevarat 
August Södermans nam n till en eftervärld, och ej den 
praktiska, hur talangfullt, hur samvetsgrant och plikt
troget den än sköttes.

Den svenska tonkonsten har hvarken förr eller 
senare haft att uppvisa ett namn, hvilket så som hans 
trängt in i svenskarnas hjärtan.

Man kan säkert säga alt han är vår mest nationella 
tonskald, liksom han också är vår originellaste.

Här åsyftas den sunda originaliteten, alstrad af 
inneboende känsla och fantasi, ej hopkonstruerad af 
effektlystnad, hvarvid ofta det m usikaliskt sköna offras, 
hvilken väg många af tonkonstens idkare nu för liden 
beträda för att skyla bristen på den sunda ingifvelsen.

Det är ett betydande arf, Söderman i detta afseende 
läm nat sitt fädernesland.

Bland hans verk m å här i korthet erinras om 
m usiken till »Orleanska jungfrun», »Mark Stigs döttrar» 
och »Bröllopet på Ulfåsa», hans stämningsfulla bal
lader, »Taunhäuser», »Kvarnruinen», »Der schwarze 
Ritter», »Die Wallfahrt» och »Hjärtesorg», där hans 
rika alstringsförmåga, hans ovanliga form och klang-



sinne och hans  originella instrum enteringskonst skapat 
del yppersta, vårt land  häri h a r  att  uppvisa, hans  
genialiska »Andliga sånger» ocdi hans  storslagna »Ka
tolska mässa», som sätter honom  i jäm n b red d  med 
den lidens förnämsta m ålsm än för den nyare kyrko
musiken, hans innerliga, poesimättade solosånger, »Digte 
og Sange» m. 11. samt hans  tjusande kom positioner för 
såväl m anskör som b landad  kör, »Idyll och Epigram», 
»Sjung, sjung», »Längtan», ej att förglömma hans  k a n 
h ända  populäraste skapelse »Elt bondbröllop».

Hans toner lefva än, tö rhända  med än n u  m era lif, 
än då han själf slod m idt ibland oss, och så skall ock 
hans minne lefva, m innet af en af  vårt lands yppersta  
tonsättare.

Vid hans bår sjöng hans  vän F rans  Hedberg:

»Hvad du diktat och  sjungit ur varmhjärtadt bröst
är ett arf, som  ditt land håller kärt,
det skall klinga melodiskt från strängar och  röst
som en del af det bästa vi lärt,
det har gått öfver hafven, och segrande rikt
öfver grafven det också skall gå,
ty vår fors och  vår skog och vår fjäll är d e t  likt,
det är klart som en vårh im m el blå.»

Fil. doktorn August Melcher Myrberg, ju b e lk o m m en 
dören inom Bricole sedan 1904, den ännu  lefvande 

medlemmen af tionde graden, finner m an  
redan 1865— 1867 som ledare a f  Bricole- 
sången.

Bedan 1854 gjorde Myrberg sin entrée 
i sällskapet. Då Söderm an 1865 drog sig 
tillbaka, anförtroddes ledningen åt Myr
berg. 1867 återgick h an  ånyo till sångar- 

A. M. Myrberg, nas led, då Olof Strandberg som ordinarie 
Choralintendent fattade taktpinnen, sedan h an  som 
operasångare sam m a år  tagit afsked af publiken. Bland 
sångarskaran finner m an  ännu  den dag som i dag är 
Myrberg, oakladt de 84 åren lika liflig, lika ungdomlig



till sinnes, fastän öfver eU hälfsekel förflutit, sedan han 
som Choralintendent stod där med taktpinnen i hand.

August Melcher Myrberg föddes i Göteborg den 28 
december 1825, blef student i Uppsala 1844, tog fil. 
kandidatexam en 1851 och promoverades till fil. doktor 
1854. Ar 1850 tjänstgjorde han som ledare af den all
m änna sången i Uppsala, där han för öfrigt med ifver 
deltog i musiklifvet. Där uppträdde han också första 
gången som tonsättare med en m anskvartett »Skön 
jungfrun gångar till stranden», uppförd 1849 på en 
studentkonsert i Carolinasalen. Kvartetten återfinnes, 
på tryck utgifven, i sångsamlingen Odinslund och 
Lundagård. Under dessa för honom m innesrika år 
deltog han äfven i sångarnas led i den stora student
färden till Köpenhamn 1845, ett af de första försöken 
till närm ande och sammanhållning mellan studerande 
vid dess universitet, där de svenska studenterna med 
öfversvallande entusiasm mottogos, ej blott af de danska 
studenterna, utan äfven af hela den danska befolk
ningen, där »den i skandinavismens häfder bekanta 
Orla Lehm an vid festen i Ridehuset tog den svenska 
ungdomens löfte om obrottsligt fostbrödraskap i den 
väntade striden för Norden, för det gemensamma fäder
neslandet, den skandinaviska stammens land.»

1852 flyttade Myrberg till Stockholm, där han ver
kade som lärare, hufvudsakligen i matematik, vid Kata
rina och Klara elementarläroverk, någon kortare tid 
äfven som vik. m usiklärare vid Maria elementarskola, 
sam t slutligen 1880—90 som adjunkt vid högre latin
läroverket på Norrmalm, till hvars invigning han kom 
ponerade festkantaten. En tid tjänstgjorde han dess
utom i telegrafverket.

Sedan 1891 har Myrberg nästan uteslutande ägnat 
sig åt sin käraste sysselsättning att komponera. Oaktadt 
sin höga ålder har han gång efter annan gjort utländska 
resor för att hos någon framstående musikpedagog söka 
vidare utbilda sina musikaliska kunskaper. Otaliga



visor och m anskvarte tte r  halva  under alla dessa år sett 
dagens ljus, hafva spridts land och rike om kring  och 
gjort den åldriga m usikentusiasten populär  i de vidaste 
kretsar.

Bland hans  kompositioner m ärkas  körverken »Kung 
Hakes död» sam t »Skördefesten», det senare prisbelönt 
af sångsällskapet O. 1). i Uppsala, sånger, p ianostycken 
m. m. sam t framför allt m anskvarte tte r  in legio, af 
hvilka en del blifvit utgifna af  »Sällskapet för svenska 
kvartettsångens befräm jande».

Den vänsälla tonsättarens blida väsen återspeglar 
sig i hans verk, hvilka, u tan  att  röja någon originalitet, 
i sin enkla harm on iska  skrud äga en lätl och flytande 
melodik.

För Bricole h a r  han  skrifvit högtidsmarscher, hvar- 
ib land en åtskilliga gånger stått på orkesterns program 
vid ordens högtidsdagar, sam t arrangerat  och sam m an 
satt m usiken till 3:dje gradens receptionspjäs »Dra
banternas hämnd».

F rån  hans  dirigenttid i P. B. h a r  särskild t fäst sig 
i hans  minne en liten episod från en Barbaradag. Vår 
stora operatenor Oscar Arnoldson hade lofvat honom  
sin m edverkan i tenorsolot i högtidskörerna. 1 sista 
stund skickade h an  på  grund af indisposition återbud. 
Man stod där u tan  solist, och allm än förtvillan rådde. 
Helt resolut begaf sig då Storintendenlen G. Z. Kinman 
bort i en droska och återkom  efter en stund  med en 
ung tenoramatör, kassören i Enskilda Banken Albin 
Jo h an  Sandberg, känd  för sin vackra  röst, som i sista 
ögonblicket på  ett ypperligt sätt räddade situationen. 
Den väntande dirigentens känslor kan  man lätt tänka  
sig, liksom hans  glädje, när allt var lyckligt öfverslökadt.

Under Ludvig Ohlssons sjukdom  hösten 1<39() åtog 
sig Myrberg som vikarius än en gång ledningen af 
Bricolesången.

Den gamla »Myran», sångarveteranen, som ännu  
i trängre kretsar själf spelar och sjunger sina visor och



dessutom m ed förkärlek med någon annan  sångar- 
b roder föredrager Gunnar Wennerbergs populära »Glim
tar», som ännu  med obrutna krafter, glad och intres
serad, deltager i vårt ordenslif, hugnades för några år 
sedan med inval i Kungl. Musikaliska Akademien.

Olof Strandberg, född d. 15 februari 1816, f  d. 
21 ju n i 1882, hvilken såsom  vice Chor- 
chef 1855— 1860 och sederm era såsom 
o rd inarie  1867— 1869 verkade inom  Bri- 
colleriet, torde säkerligen kunna räknas 
b land  de m est u p pburna  bröderna under 
förra å rh u n d rad e ts  sista hälft, liksom  han 

. för öfrigt under ett fjärdedels sekel som °- strardterg. 
vår operas förnäm sta tenor lade publiken för sina fötter.

H an föddes i L angenhanshagen nära  staden B arth 
i Pom m ern , kom vid 1 års ålder till Sverige och blef, 
eller a tt hafva genom gått S trängnäs läroverk, student i 
Uppsala 1836. Redan 1838 vände han  den gam la lä r
dom sstaden vid F yrisån  ryggen för alt i L und fortsätta 
sina studier. S trandberg, som var begåfvad m ed en 
teno rstäm m a af sällspordt välljud, mottogs med för
tjusn ing  i L unds akadem iska sångförening, som just 
delta å r g rundats a f Otto L indblad, och hvilken sång
förening L indblad  också skänkte en oförgänglig skatt 
a f sånger.

At dessa den svenska m anskvarte ttens pärlor gaf 
S trandbergs sm ältande, lyriska tenor den första glansen. 
Det var h an s kvartett, bestående utom  af honom  själf 
al Otto M unck af Rosensköld, brodern  Carl S trandberg 
(Talis Qualis) och B ernhard  Ruberg, som första gången 
to lkade desam m a, en »enkelkvartett, som kanske sedan 
dess aldrig  haft sin like i första tenorens välklang och 
i den m est harm on iska sam m ansjungning.» (Fr. Hed- 
herg.)

S nart lockades den unga tenorsångaren, som från 
början  bestäm t sig för den prästerliga banan, att för
söka sig på  operan i Stockholm . H ans första debut 
5. —  P a r  B rico le .



ägde rum  d. 22 februari 1841 i M ax’ roll i operan »Fri
skytten», hvilken debu t dock ej uttöll sa lyckligt som 
m an vän tat, oak tad t k ritikens välvilliga stäm ning  m ot 
honom . S trandberg  v ar näm ligen så godl som liell och 
hållet i saknad  af sceniska anlag. Han säges »hafva 
varit i hållning, å tbörder m. m. den m est stela och 
otym pliga figur». Den an d ra  debuten  som  Jak o b  Frei- 
burg  i »Den scheitziska familjen» d. 31 m ars sam m a 
år lyckades bättre , och S trandberg  b lef slutligen d. 1 
ju li 1842 fast anstä lld  som sångare och skådespelare 
vid Kgl. T eatern , sedan h an  tiden efter sin första debut 
erhållit arvode därifrån  och å tn ju tit underv isn ing  af 
hofsångaren Berg.

Vid denna scen uppehöll h an  sederm era efter Ju liu s  
G unthers afgång u nder 25 år så godt som ensam  de 
förnäm sta teno rpartierna , såsom  F ra  Diavolo, S tradella, 
Robert, T am ino , E rnan i, M azaniello, Raoul och P ro 
feten, högt skattad  för sina klingande, silfverklara toner, 
fastän h an  saknade förm ågan att sk än k a  d ram atisk t lif 
å t sina sceniska skapelser.

Skalden W etterhoff sk ref om honom : »Sångens väl
ljud  var och blef allt för honom . Det var liksom  ville 
h an  säga: h ä r gifver jag  eder det bästa  jag  äger, m ina 
toners fägring; begären ej a f  mig d ram atisk  konst; det 
s trid er m ot m in na tu r, och ett försök kunde aldrig  
lyckas m er än  till hälften.»

1867 läm nade S trandberg  operan, m en tog först 
några år senare i Josephs parti afsked al publiken.

Redan 1865 hade han  in träd t i redak tionen  a f Post 
och Inrikes T idningar.

S trandberg ägnade sig äfven ål fö rfattareverksam het. 
H an utförde b land  an n a t öfversättning af Herz lyriska 
dram  »Kung Renés dotter», a f O. J a h n ’s »W. A. Mozart» 
m. m. sam t u tgaf 1860 »För vänner a f operan», biografiska 
skizzer öfver de förnäm sta tonsättare  jäm te  analys öfver 
deras arbeten.



Par Bricole tillhörde han från 1840, där han för 
sina stora förtjänster belönades med den W esterstrand- 
ska medaljen.

Sällan, om än någonsin, har väl någon sångare 
inom sällskaps- och ordenslifvet, särskildt inom Bri- 
colleriel, varit så uppburen som Strandberg var. Det 
tvång han kände öfver sig på scenen, löstes i vän
kretsen. Där fick han vara sig själf; där strödde 
han för de tjusta bröderna ymnigt omkring sig af 
de rika skatter naturen nedlagt i hans strupe. Där 
föredrog han med mästerskap sina visor, hvilka ej 
kräfde dram atisk handling, där han endast behöfde 
låta sin stäm mas välljud flöda. Sent skola dessa hög
tidsstunder glömmas af dem det förunnats att därvid 
närvara.

Att han äfven sattes högt för sin sångkonst af sin 
samtids förnäm sta vokala artister, därpå kan följande 
lilla historia läm na bevis, berättad för undertecknad af 
en af deltagarna, den gamla sångaren Carl Fredrik 
Lundqvist. En teatervän hade vid ett tillfälle till en 
splendid middag på Hasselbacken inbjudit Arnoldson, 
Strandberg, Ödmann, W illman och Lundqvist samt 
dessutom endast en person, icke tillhörande operan. 
Efter middagens slut föredrog hvar och en af de fram
stående artisterna sitt solonummer.

»Vi måste dock alla erkänna oss besegrade,» sade 
den gamle Carl Fredrik; »ingen af oss hade, oaktad 
hvar och en sökte göra sitt bästa, kunnat åstadkomma 
något jäm förligt med hvad han presterat.»

Sin egen sång besjöng Strandberg själf vid den 
fest, som gafs till hans ära på hans femtioårsdag d. 15 
februari 1866 i följande kväde:

»Jag kom u r  gömda dalar, 
dä r  bäcken h a r  sin gång; 
jag  kom u r  gröna salar, 
d ä r  fågeln lä r t  sin sång;



d en  sång en  fick ja g  h ö ra ,  
och  jag  s jöng  efter ,  j a g  —  
o ch  a ld r ig  u r  m it t  ö ra  
d en  gå tt  ti ll  d e n n a  dag.

J ag  den  m u s ik e n  re d a n  
som  li ten  p il t  fö rs tod .
Den b le f  m in  sko la  sedan ,  
m in  fattiga m etod .
J ag  k u n d e  icke  ty s tn a ,  
jag  s jöng  oc h  s jöng  igen, 
o ch  a t t  m a n  ville  ly ssna ,  
g ö r  a t t  ja g  s ju n g e r  än.

H u r  ville jag ej s junga  
i dag  m ed  t r a s te n s  rö s t ,  
m en  sv ik e r  än  m in  tunga ,  
lägg h a n d e n  p å  m it t  h rö s t  
o ch  k ä n n ,  om  to n e n  fa t tas  
m in  t a c k s a m h e t  en gång, 
a t t  h jä r ta t ,  so m  ej m a t ta s ,  
s l å r  ta k ten  till  m in  sång.»

Elfva hela å r (1869— 1880) fick sä llskapet P ar 
Bricole som sin C horalin tendent räk n a  kapellm ästaren , 

sederm era ho fkapellm ästaren  Joseph Golt- 
lieb Dente, född d. 23 jan u a ri 1838, f  d. 24 
maj 1905.

Redan vid 15 års ålder b lef Dente violinist 
i hofkapellet. Han gjorde vio linstud ier för 
d ’A ubert vid Kgl. M usikalisk A kadem ien 
i Stockholm  sam t för professor Leonard  

i B russel. I m usikteori hade h an  W inge och F ran s  Ber- 
wald lill lärare. Vid konserlresor i de skand inav iska 
länderna gjorde h an  sig bem ärk t som en fram stående 
violinisl.

Såsom sångrepetitör anställdes han  vid operan 1861 
och som konsertm ästare 1868. Till kapellm ästare  avan-

J. G. Dente.



rade han 1^72 och utnämndes 1879 till hofkapell
mästare. Sjuklighet tvang honom redan 1885 all draga 
sig tillbaka från denna befattning.

Dentes under arbetet vid operan något kärfva sätt 
och ytterliga noggrannhet gjorde honom under de första 
aren al hans kapellm ästarebana just ej populär bland 
teaterns personal. I m insta detalj sökte han troget 
följa tonsättarens intentioner i de arbeten, som före
lädes honom, och ifvern att åstadkomma detta förledde 
honom esomoftast att väl kraftigt tillrättavisa enskilda 
medlemmar. Så småningom vande man sig dock vid 
hans sätt, ju mer man fann, att bakom den kärfva 
ytan klappade ett godt hjärta, och lärde känna hans 
annars glada och hum oristiska sinne. Man kom äfven 
snart på det klara med, att kapellmästaren var en 
person, som både ägde viljan och förmågan och som 
dessutom var en hedersman, på hvilkens ord man all
tid kunde lita.

L ndei flera ar togos Denles krafter i anspråk för 
ledandet af operans symfonikonserter samt sedermera 
under ett par år för dirigentskapet i Musikföreningen.

1882 kallades han att efterträda Ludvig Norman 
som lärare i kontrapunkt, komposition och instrum en
tation vid Kgl. Musikaliska Akademien, där han ända 
till 1908 med samm a intresse och samma ytterliga nog
grannhet sökte lotsa den ena elevskaran efter den andra 
genom m usikteoriens irrgångar.

Som kom ponist har Dente läm nat efter sig bland 
annat operetten »I Marocco», uppförd på Kgl. Teatern, 
konsertouvertyr, symfoni, prisbelönad i Tyskland, sym- 
toniallegro, kam m arm usikverk, violinsaker och sånger.

Dentes förkärlek för klassiken och, man skulle 
kunna säga outsläckliga hat till allt m odernt inom 
musiken, framför allt wagnerianismen, framgår klart 
och tydligt redan al hans egen tonsättareverksamhet. 
Där förekomma inga bizarrerier; inga hårda dissonanser 
störa lugnet. O aktadt hans verk i allm änhet ej präglas



af någon större originalitet, skönjes dock i dem  genast 
den erfarne teoretikern , som kunde använda alla  såväl 
kon trapunk tiska, harm on iska som  in stru m en ta la  medel, 
så lång t h an s m usikaliska  sam vete tillä t honom  gå.

U nder de elfva år Den le som  C horalin lendent del
tog i Bricoles fö rhandlingar skref han  därför b land  
anna t konsertouvertyr, byggd på  ordensm elodier, h an  
arrangerade B ellm anssånger i m ängd för kören, ja , h an  
skref till och m ed personligen u t både kör- och orkester- 
stäm m or.

»Om Dentes gedigna sm ak och fram stående ledare
förm åga v ittna  de am pla vitsord han  erhöll a f en af 
1800-talets m est kom petenta bedöm are, H ans von Biilow.
I dennes utgifna skrifter förekom m er y ttran d e t, a tt
hofkapellet och dess ledare, hof kapellm ästaren  J. Dente 
äro förtjän ta  af det högsta beröm , och Biilow tillägger, 
a tt oak tad t h an  otaliga gånger offentligt spelat Beetho-
vens Ess-durs konsert, hade h an  endast en  gång — i
Dresden — blifvit så  väl ackom pagnerad  som i S tock
holm  under Dentes ledning.» (Ur Kgl. M usikaliska A kade
m iens hand lin g ar 1895.)

Under åren 1876— 1879 hade Dente åtm instone 
nom inellt som m edhjälpare och vice C horchef gross

hand laren  Carl August Schiitz, lödd d. 22 
ju li 1837, f  d. 25 jan u a ri 1883, skaparen
af den på sin tid beröm da s. k. Schiitzska
kvarte tten  (se sid. 103). En ännu  lefvande 
gam m al Schiilzare p åstår sig visserligen 
m innas, a ll han  b a r en särsk ild , prydlig  

Carl A. ScMtz. dekoration, tillhörande denna tjänst, men 
kan  i dess ställe ej alls ihågkom m a, a tt han  någonsin 
tjänstgjorde.

Ur hans m innesruna af V ictor Sjöberg h äm tas  löl- 
jande: »Under ledigheten från de till h an s y rke hörande 
görom ålen ägnade han  sig m ed b rinnande  håg  äbm usiken , 
särsk ild t m anskvartettsången, följde u p p m ärk sam t med 
både den in- ocb u tländska  litteratu ren , om fattande



denna gren af musiken, ”pröfvande allt och behöll det 
hästa , som Paulus säger, och rätt många kvartetter, 
som num era sedan flera år tillbaka gerna sjungas och 
höras något hvarstädes inom vårt kära fädernesland, 
skulle kanske blifvit glömda, osjungna och ohörda, ifall 
icke ”Calle Schiitz och hans gossar” fört dem ut i det 
svenska m usikaliska lifvet.» (Göteborgsposten 1883.)

Då Dente, dels pa grund al de ökade gördmålen 
vid operan, dels af hälsoskäl nödgades läm na sin be
fattning inom Bricolekören, bestegs an- 
förarepallen af musikdirektören Johan
Ludvig Ohlsson, född d. 9 maj 1838, f
d. 14 oktober 1891.

Ohlsson, som tidigt röjde stora musi
kaliska anlag, kom vid unga år genom 
intresserade och inflytelserika personers 
hjälp in vid Kgl. Musikaliska Akademiens Jolian 0hlasou 
konservatorium, där han genom en ovanlig 
flit lyckades att redan vid 16 års ålder aflägga musik- 
direktörsexamen. Han blef kort därefter anställd i den 
pianoaffär som sångaren, sångläraren och tonsättaren
Isidor Dannström 1856 grundat i operahuset. Seder
mera upptagen till dennes kompanjon, öfvertog han
slutligen affären ensam och ändrade dess nam n till 
»Ludvig Ohlssons pianoaffär», hvilken fortfarande exi
sterar. Ar 1870 efterträdde Ohlsson Abraham Mankell 
som organist i S:t Klara församling. I Kgl. Musikaliska 
Akademien, där han, efter alt först varit associé, som 
medlem invaldes 1876, inlade han stora förtjänster så
som ledamot af såväl dess läroverksstyrelse som dess 
förvaltningsutskott.

Inom ramen af dessa yttre konturer fördes ett rikt 
och för många musikens vänner i hufvudstaden väl- 
signelsebringande lif.

Nyblifven m usikdirektör bildade Ohlsson den s. k. 
Apotekarekvartetten, samm ansatt af farmacie studerande, 
E rnst W adell (l:sta tenor), Per W indahl (2:dra tenor)



och F ran s L undgren (2:dra bas), jäm te  anföraren, som 
själf sjöng l:s ta  bas.

De ungdom sfriska rösterna och den ypperliga sam- 
sjungningen gjorde kvarte tten  öfverallt om tyck t och 
eftersökt. Med denna kvarte tt gjorde O hlsson 1859 sin 
entrée i Bricolleriet.

Kvartetten skingrades sm åningom , då dess m ed
lem m ar efter aflagda exam ina erhöllo  tjänst på olika 
p latser i landet. L iksom  dirigenten hafva två af del
tagarna redan  länge sedan sk a tta t åt förgängelsen. 
E ndast en  lefver ännu, 2:dra basen, apo tekaren  F ran s 
G. Lundgren, hv ilkens nam n återfinnes i sällskapets 
m atrikel b land  m edlem m arna af 5:te graden.

Sederm era ägnade O hlsson sina krafter å t det på 
1860-talet nybildade sällskapet N. N:s sångkör, hv ilken 
h an  talangfullt ledde från den ena segern till den 
andra.

Efter N. N:s upplösning tog h an  lillig del i den för
u tnäm nda Schiitzska kvartetten .

Synnerligen fram stående resu lta t lyckades O hlsson 
åstadkom m a m ed sångarna inom  öde kom paniet a f 
Stockholm s frivilliga skarp sk y ttek år på 1870-talet, hvilkas 
prestationer högeligen prisats.

Efter Dente kallades O hlsson, som sagts, till an 
förare för Bricoles ståtliga kör, hvilken kör redan  för- 
värfvat sig stort erkännande u nder sådana ledare som 
Randel, Söderm an, Dente, hv ilket anseende under O hls
sons erfarna ledning ytterligare befästades.

Sam tidigt var h an  äfven ledare af sången i S ä ll
skapet S. H. T:s Stoekholm sfilial.

»Ludvig O hlsson var u tan  tvifvel b lan d  de i S tock
holm s m usikvärld  m est k än d a  och om tyckta personlig
heter. Som ledare af sången i såväl P. B. som S. H. T. 
kom  han  i beröring m ed m ycket folk och öfverallt vann  
han  sin omgifning genom  sitt ä lskvärda väsen.» (Ur 
K. M. Akad.s H andlingar 1892.)



»I outplånlig tacksamhetsskuld står vårt samfund 
till vår nu hädangångne broder för allt hvad han genom 
sin genialiska ledning af våra sångarekrafter verkat till 
höjande al glädje och samlif inom en krets, hvilken i 
sången finner sitt bästa uttryck och där söker sin hästa 
bundsförvandt.» (10 november 1891.)



iw r  « i

3. Den Bacchanaliska Musiquen.

Directeuren, Ordens-Conzert-Mästaren och 
Generalackompagnatören.

Liksom W azenholtz näm nes som Bricoles förste 
sånganförare, är Francesco Antonio Uttini, född i Bologna 

1723, f  i Stockholm d. 25 oktober 1795, i 
sällskapets handlingar upptagen  som den 
första innehafvaren af ledareskapet för 
den instrum entala  m usiken, »Directeuren 
af den Bacchanaliska Musiquen».

»Redan på 1760-talet,» skrifver August 
Kinberg i ” Par Bricoles Gustavianska 

F. A. uttini. lid”, »hjälpte Uttini Bellman vid u t
förandet af ”Bacchi Ordenskapitel”, hvartill han  arrange
rade musik, tilltalande och effektfull. Med sådana 
meriter och redan från början tillhörande s tam m en uti 
öfverkommendörsgraden sam t i daglig beröring vid 
Gustaf IILs opera med Kexél, föll del sig helt naturligt, 
att åt Uttini våren 1779 uppdrogs direktörsskapel öfver 
den ”Bacchanaliska M usiquen” inom  det ungdomligt 
extravaganta Par Bricole. H an förlänades dervid värdig
het och dekorationer som ”Seende Broder af VII hemliga 
Graden” sam t vann  17(34 befordran till Vice Guvernör.

Francesco Uttini, som redan i sitt hem land vunnit 
rykte  som m usiker och kom ponera t  Ilera operor, kallades 
1754 till Stockholm som anförare för Adolf Fredriks  
italienska operasällskap. Vid den Kgl. Teaterns upp-



rä ttan d e  1772 anställdes han  som kapellm ästare för det 
nybildade hofkapellet, där han  kvarstod lili 1778, då 
han  log afsked m ed pension, stor <877 Rdr. 37 sk. 
4 rst. banco.

Som operakom ponist utöfvade h an  under dessa år 
en sto rartad  verksam het. Utom en stor del operor, som 
uppfördes a f ofvan om talade italienska sällskap, skref 
h an  äfven för den nya svenska scenen ilera större verk, 
såsom  »Aline, drottn ing  af Grekland», uppförd 1776; 
sam m a å r uppfördes äfven »Athalie», 1777 »Iphigenie», 
1794 kom ponerade han  tillsam m ans med Johnsen  
m usiken  till »Birger Jarl» och »Mechtild» sam t delvis 
m usiken  lill balletten  »Gustaf Adolf och E bba Brahe» 
m. m. D essutom  anlitades hans förm åga vid en m ängd 
vid hofvet förekom m ande fester. Bland annat skref 
han  festm usiken  till G ustaf III:s kröning.

U ttinis m usik  ansågs af den tidens kritici vara för 
gam m alm odig.

I S tockholm sposten af d. 12 m ars 1791 läses med 
anledning  af å terupptagandet af hans opera »Iphigenie»: 
»Man hade tö rh än d a  haft skäl a tt önska, det m usiken 
lill dessa körer i nuvarande stund varit m era läm pad 
till nuvarande sm ak, varit m indre lång, m era differen 
cierad, högtidlig, s ta rk t u ttrycksfull. Ty u tan  att på 
m insta  sätt vilja förm inska den heder, som kom positören 
i an n an  tid tillkom m it, lär m an dock nödgas medgifva, 
att den stora hvälfning, som i d ram atiska m usiken sig 
senare tilldragit, vän t äfven hos oss håde öra och om 
döm e lill större fordringar.»

Den hvälfning h ä r åsyftas var uppförandet a f Glucks 
operor, hv ilka  förkunnade en ny lid för den dram atiska 
m usiken. U llini hade instuderat dessa operor, m en läm 
nats oberörd  af den nya riktningen, oak tad t därefter för
sök sägas k u n n a t skönjas lill m era melodi i hans alster.

1798 kallades .Johan Christian Friedrich Ha’/fner, 
född i O ber-Schönau i T huringen  d. 2 m ars 1759, f i 
U ppsala d. 28 maj 1833, att öfvertaga ledarskapet.



Sedan HielTner fu llbordat sina stud ier i m usik teori 
och orgelspelning vid Lyceet i S chm alkalden, sk re f han  

1776 in sig som student vid un iversite tet i 
Leipzig, där han  under två år m ed ifver 
ägnade sig å t s tud ier i ästetik  och dek lam a
tion. H an tog därefter engagem ent som 
kapellm ästare vid ett am bulerande teater
sällskap.

Af en tysk köpm an  lä r han  hafva öfver- 
talats att 1780 kom m a öfver till Sverige, där han  oak tad t 
dennes lofvande förespeglingar länge fick gå u tan  an 
ställning. Af N aum ann anm odades han  a tt h jä lpa  
honom  vid inöfvandet af operan  »Cora och Alonzo». 
Sam tidigt hade han  erhållit engagem ent som kape ll
m ästare vid Stenborgs teater. 1783 blef h an  anstä lld  som 
sångm ästare vid Kgl. T eatern  sam t erhöll 1785 organist
befattningen i T yska kyrkan . S ångm ästartjänsten  uppe
höll han  till 1796. Redan 1793 m ottog h an  fu llm akt 
som kapellm ästare vid Kgl. T eatern , m en öfvertog 
d irigentskapet först 1799, då Abbé Vogler på a llvar 
läm nade Sverige.

År 1808 flyttade Hseffner från  S tockholm  och bosatte 
sig i Uppsala, där han u tnäm nts till D irector Musices 
vid universitetet, m ed hvilken syssla han  sederm era 
förenade befattningen som dom kyrkoorganist.

Den sträfva och oerhörd i hetsigt anlagda kapell
m ästaren, som talade en ohygglig tysk  ro tvälska, synes 
ej under sin operatid varit m ycket om tyckt, h varken  af 
sujetter eller al kapellister. S tändiga strid igheter, till 
och m ed handgrip ligheter förekom mo.

Så b erä tta r B. v. Beskow, »att de beröm da valdl- 
horn isterna S teinm uller en gång så handgrip ligen  till
rä ttav isa t honom , att h an  blef sängliggande. Då han 
sände efter dåvarande konsertm ästaren  Du P u y  för a tt 
bedja honom  anföra, frågade denne: ”H vad fallas egent
ligen H eii H ofkapellm ästaren?” — J a k  e r  f e r p a n n e t

J. C. F. Haäffner.



s ju k ,  j a k  t r o r  j a k  få l l  sch lag , sade Hjeffner. — 
”Många?” sporde Du Puy med en ironisk ton.»

Detta förhållande vid operan i sammanhang där
med, att han äfven stod på spänd fot med musiker för 
öfrigt samt isynnerhet med Kg], Musikaliska Akademien 
där han sedan 1794 haft anställning som lärare i harmoni’ 
gjorde, alt han med glädje mottog directoratet i Uppsala! 
däi han älven bland den friska, studerande ungdomen 
säges hafva känt sig bättre hemmastadd.

Hans intolerans mot nyare kompositörer påstår 
Beskow hafva varit en stor anledning till hans allägs- 
nande från Stockholm.

Hans sats var följande: »Entel, K luck  u n d  P a c k  
(Hsendel, Gluck och Back) er K ut F a te r ,  K ut Son 
u n d  ten  H elge  A n te  i m u s ik e n ;  re s te n  er p a r e  
ty n g e  (dynga).»

Om svenska musiker yttrade han sig i de mest för- 
klenliga ordalag, så sade han: »ten f e r p a n n e te  Fri-  
k e l l  (Frigell) gom  b en er er (komponerar) som  en 
s u k k a  (sugga), u n d  ten  f e r p a n n e te  Å h ls t r ö m  schpe- 
le r  som  e t t  schw in .»

Beträffande Hseffners egen verksamhet som ton
sättare har han på kyrkomusikens område lämnat efter 
sig sitt varaktigaste minne. Hans operor, betecknade 
som »torra försök i Glucks stil», hade ej någon fram
gång. Hans oratorier, uppförda under hans Uppsalatid, 
voro mer lifskraftiga, men hafva dock ej så hugfäst 
hans minne som de ståtliga hymner för manskör, som 
under denna tid sågo dagen, och hvilka ännu vid hög
tidliga tillfällen klinga, ej blott i Uppsala, utan äfven 
öfverallt annorstädes i vårt land, där en manskör 
existerar, hoc est i hvarje liten vrå af den svenska 
jorden. Här må erinras om Gustaf Adolfs-sången »Låt 
dina portar upp», om Carl XIPs hymnen »Viken, tidens 
flyktiga minnen», och »Vikingasäten, åldriga lundar», 
hvilka knappast öfverlräffats, om ej af Gunnar Wenner- 
berg i hans »Hör oss, Svea» och »O, Gud, som styrer».



Hseffner kan sägas vara  grundläggaren al' U ppsala 
m usiklif, sådan t det än  i dag ter sig, och skaparen  af 
studentsången.

I Bricole log Hseffner u n d er sin S tockholm stid  liflig 
del. I p rotokoll af d. 12 decem ber 1798 om talas, »hur 
Hseffner vid B arharadagen m edförde 13 m usici, de flesta 
tillhörande hofkapellet, hvilka, jäm te  några redan  till 
sällskapet hö rande m usici, u nder Hseffners ledning u t
förde orkesterm usik  för de 200 försam lade bröderna». 
P rotokollet fram håller vidare, »att sk å larn a  druckos 
under särskilte läm pliga W isors afsjungande och Har- 
m onie M usique, uppförd m ed P ukor och T rom peter af 
de vid bordet m edspisande b röder Musici». »Detta 
var,» enligt protokollet, »den ta lrikaste  och m est lysande 
féte Bricolleriet h itin tills  haft.»

Att Hseffner, så upptagen som han  i öfrigt var, ej 
ensam  bestrid t denna befattning, fram går af följande 
y ttrande i protokollet af d. 15 maj 1801. »Vid skålen 
för bröder M usici för deras hafda m öda, besvarades 
denna genom deras anförare, tillfö rordnade O rdens 
Capell M ästaren Brodern P lalin  m edelst en a f honom  
särsk ild t kom ponerad  sång, som vann  högt och a llm änt 
bifall.»

H ofnotarius Johan Jacob Platin, född d. 22 decem 
ber 1776, f  d. 8 februari 1818, som an n ars  tjänstgjorde 
som O rdens O rganist (se sid. 92), synes så lunda vid 
något tillfälle, eller m öjligen för någon tid, halva v ik a
rierat för Hseffner.

Carl Fredrik Reddevigh, född d. 2 februari 1750, 
f  d. 19 septem ber 1827, altviolinist i hofkapellet, till
trädde befattningen som ledare af den B acchanaliska 
M usiquen efter Hseffner.

F. af W annqvist anför som slöd för »alt ordnad  
och konstm essig m usik äfven vid denna lid utfördes i 
Bricole», a tt Reddevigh afgifvit »skriftlig rekom m en
dation till en grads befordran  för 32 bröder, a lla  till
hörande Kgl. H ofkapellet, på hv ilkas beredvillighet han



säger sig k u n n a  räk n a  vid alla inom  orden förefallande 
m usikaliska  tillfällen», hvilken anhållan  ännu  återfinnes 
i P. B:s hand lingar. I ark ivet finnes dessutom  en af 
honom  underskrifven  förteckning på »Bricolleriets or- 
densm usik» från denna tid, upptagande hland annat 
M arscher af U ttini, Vogler, I-heffner, N aum ann m. 11. 
sam t dessutom  ario r och duetter af N aum ann och 
Uttini.

De af Reddevigh föreslagna bröderna belönades 
m ed de åstundade gradernas dekorationer. H uru  seder
m era förhöll sig med den i hans inlaga om talade bered
villigheten a tt stå till tjänst vid alla inom orden före
fallande m usikaliska  tillfällen, fram går a f följande u t
drag u r protokollet öfver B arbaradagen d. 9 decem ber 
1809: »Med w erkelig m isstrydsam het befants Bröder 
M usici vara  frånvarande, hvarigenom  Sällskapet hade 
nästan  blifvit i förlägenhet om Musique, om icke de 
S tyrande M ästarne uti lid blifvit underrättade om deras 
u leblifvande och hvarför anstalt fogades om Blås In 
strum ent Musici, så att högtidligheten fortsattes och 
slutades u tan  uppskof af Bröder Musicis frånvaro.»

E nlig t protokoll af d. 27 novem ber 1811 m ärkes 
äfven, a tt det ej heller då var väl ställdt med den in
s trum en ta la  m usiken inom  sällskapet.

S torm ästaren  O ldenburg åtog sig näm ligen .»att 
anskaffa m usik för B arbaradagen; och blef öfverens- 
kom m et att h ä ldst laga Artilleriets hästa H arm oni
m usik; em edan våra Bröder Musici de senare åren 
visat så liten benägenhet at vid dessa tillfällen assistera, 
utom  det a t deras b iträde m ärkeligen varit kostsam  för 
orden.»

Som D irecteur a f den B acchanaliska M usiquen, så 
som tjänsten från  början  var ordnad, upptaga han d 
lingarna endast ett nam n, näm ligen sångaren, m usik
direktören, violoncellisten i hofkapellet Carl Joseph 
Preumayr, född d. 2 ju li 1780, f  d. 20 ju li 1849, broder 
till C horalin tendenten  F ranz P reum ayr (se sid. 55.)



År 1881 inträder den instrum entala ledningen i ett 
nytt skede. Befattningen delas på två ämbetsmän, af 
hvilka den ena har att sköta dirigentskapet vid ordens 
grader, hufvudsakligen bestående i ackompanjem ang 
till sångstycken under receptionerna, den andra a tt leda 
m usikkåren vid högtidsdagarna.

Den senare af dessa funktionärer behöll den gamla 
titeln, den förra kallades » O rd e n s -C o n z e r tm ä s ta re » .

Den nya lileln förekommer d. 15 maj 1881 för 
första gången i sällskapets handlingar.

Som innehafvare af denna syssla dekorerades den 
dagen en inom Bricolleriet synnerligen verksam  Broder, 

nämligen handelsborgm ästaren Johan An
ders Björck, född d. 4 m ars 1789, f  d. 2 
november 1856.

Huruvida Carl Preum ayr kvarstått som 
Directeur för den nu ändrade Baccha- 
naliska Musiquen, finnes ingenstädes an
tyd t.

1829 omtalas som m edverkande vid aftäckandet af 
Bellmans byst på Djurgården Kgl. Svea Lifgardes m usik
kår, hvars ledare var Franz Preumayr.

Vid parentationen öfver Axel Baah d. 18 april 1887 
utfördes af »den härliga och m anstarka kören under 
Preumayrs ledning särskild kantat af Crusell, hvar- 
jemte sorgmusik utfördes af Kgl. Svea Lifgardes m usik
kår».

Dessa båda utdrag ur protokoll gifva snarare vid 
handen att Franz, Choralintendenten, äfven öfvertagit 
broderns syssla.

Om Björck säger storprelaten Johan  P. Kullman i 
m innestalet d. 8 april 1857: »Med ovanliga insikter uti 
tonkonstens vetenskapliga grunder utöfvade han den 
själf under Ilera former. God kompositör, hade han 
älven öfversatt åtskilliga till tonkonstens skapelser läm 
pade arbeten. Det fanns näppeligen något vare sig

J. A. Björck.



sträng- eller b iåsinstrum ent han  icke förm ådde trak 
tera. En a f de m est nitiske stiftarne af det på sin tid 
så högt ansedda H arm oniska sällskapet dellog han  med 
synnerlig  verksam het i dess sam m ankom ster, vanligen 
m ed Violin, Violoncellen eller Contra Basen; m en fat
tades i qvarte tten  en sångröst, då var han  genast färdig 
a tt träd a  i dennes ställe.»

Från Harmoniska sällskapet öfverflyttade Björck 
som redan 1821 intagits i P. B , sin musikaliska verk
sam het till vårt ordenssällskap »för hvars fram åtskri
dande och lyftning i literärt och öfver hufvud estetiskt 
hänseende han alltid och outtröttligt nitälskat». (F. af 
W annqvist.)

Det var Björck, som gaf idén till den första Bricole- 
konserten, »den lörsta al dessa musikhögtider, som 
satt ledam öternas anhöriga och vänner bland det täcka 
könet, som eljest icke fä vara i Bricollers rum, i till
fälle att deltaga åtminstone i våra tonförhandlingar, och 
hH lka icke litet bidragit att höja vår ordens anseende 
i den yttre världen».

Den första konserten gafs i april 1854, hvarvid Kgl. 
Hofkapellet, »hvars alla ledamöter voro bricollister», i 
sin helhet medverkade under anförande af Brodern, 
hot kapellm ästaren Jacopo Foroni.

Från och med detta år förekommer hof kapellet 
under sin kapellmästares ledning på P. B:s konsert
program med några undantag ända till 1891, då under
tecknad på grund af svårigheten att erhålla delta bi
träde, sedan teaterns arbete allt mera ökats ock kapellets 
krafter dagligen för detta allt mera tagits i anspråk, 
bildade en större amatörorkester, hvari dock alllid 
en värdefull hjälp lämnades af en del af dess med
lemmar.

Vid dessa undantagstilIfällen, då kapellet ej bi
trädde, synes Kgl. Andra Lif-Gardes Musikkår halva 
anlitats med utförande af ouvertyrer »för besparande
6. — P ar Bricole. ~~



af den afgift (150 Rdr), som hofkapellet, enligl regle- 
mentet för dess pensionskassa måste fordra för biträde 
äfven vid så enskilda tillställningar, som vid våra kon
serter, som icke offentligen annonserats.»

»Det första programmets samtliga num m er för öfrigt, 
såväl körer som soli och duetter, utfördes af P. B:s 
vanliga sångare.» (F. af W annqvist.)

Detta program finnes i handlingarna ej i behåll.
Den 4 dec. 1844 blef Björck Deputerad Stormästare 

i Bricolleriet.
Björcks i öfrigt framstående förmåga togs i anspråk 

för m ångahanda värf; så var han hland annat ledamot 
i Sjöförsäkringsöfverrätten och i Directionen öfver Stock
holms Stads Undervisningsverk, riksdagsfullm äktig samt 
ledamot af Konungens Hospital m. m.

Från 1825 var han ledamot af Kgl. M usikaliska 
Akademien.

I Björcks efterträdare, kgl. kam m arm usikus Adolf 
Fredrik Schwartz, född d. 15 januari 1800, j  d. 15 april 

1881, erhöll Bricole en trotjänare, som 
från 1852—1881 med aldrig svikande in
tresse ägnade sig åt denna befattning. 
Det var blott allhärjaren, döden, som 
kunde draga honom från den kära syssel
sättningen i P. B.

A. F . Schwartz. Ej mindre än sex olika Choralinten- 
denter allöste hvarandra under dessa år, nämligen 
Randel, Söderman, Myrberg, Strandberg, Dente och 
Ohlsson.

Redan vid 16 års ålder antogs Schwartz som violinist 
i hofkapellet. 1828 öfvergick han till altviolinisternas 
led, där han sedan oafbrutet verkade ända till 1878, då 
han afgick med pension.

Vid operan, där Schwartz under en lång följd af år 
tjänstgjorde som bibliotekarie samt som kam rer i Kgl. 
Hofkapellets pensionskassa, gjorde sig hans m usikaliska



förm åga äfven gällande på and ra  om råden. H an a rran 
gerade och kom ponerade näm ligen m usik  till en m ängd 
skådespel och balleller.

I »Vä r  m 1 än din ga r  n a » uppträdde han, då den första 
gången gafs 1846, som bondspelm an på scenen, hvilken 
io ll h an  skölte ända till sin afgång vid m er än ell 
h a lftan n a t h u n d rad e  representationer.

I utofm ngen af sin tjänst y tterst plikttrogen och 
sam vetsgrann, åtn jö t han  alla sina kam raters stora ak t
ning och tillgifvenhet.

I B iicole in trädde Schw artz d. 4 decem ber 1832, 
d är h an  m ed oförtrö ttad t nit vid våra receptioner 
ledde de m usikaliska  förhandlingarna, hvarvid  han  
äfven in lade stor förtjänst både som kom positör och 
arrangör.

Vid den afskedsfest, som vid hans afgång gafs för 
honom  på Kgl. Teatern , sjöng en vitterlekare (enligt 
Ahnfelt, F ran s  Hedberg):

»Hvad, ä r  det sannt, syns m er ej i orkestern 
din hvita hjässa oböjd öfver stoln?
Skall du nu taga ålderdom ssem eslern  
från gasen, värmet, bråket, altvioln?
Kan du väl öfverge den kära platsen, 
för sextitvå å rs  frö jder och besvär?
Skall ock af dig man sannad se den satsen, 
at t  allting sviker uppå  jo rden  här?»

Som belöning för lång och trogen tjänst hugnades 
Schw artz i B ricolleriet d. 19 maj 1866 med den W ester- 
s trandska  m edaljen.

I Schw artz spår följde inom  Bricolleriet m edlem m en 
a f kgl. h o f kapell et Gustaf Teodor Lindström, född d. 4 
septem ber 1841, f  d. 4 m ars 1896.

L indström  anställdes i ho tkapellet 1864 som andra 
violinist, där h an  efter några å r avancerade till första. 
På g rund af sjukdom  log han  afsked 1889.



Sam m a å r drog h an  sig äfven tillbaka från  sin 
tjänst i Bricole, hvilken då öfverläm nades åt m usik 

d irektören, sederm era ho fbald irek tö ren  
August Wilhelm Ekdahl,  lödd d. 17 jan u a ri 
1846, t  d. 17 sep tem ber 1893, hv ilken  
sedan 1882 ända till detta år tagit liflig
och verksam  del i ordenslifvet såsom
extra G eneralackom pagnatör.

E fter stud ier vid Kgl. M usikaliska A ka
dem ien gjorde E k d ah l sig sn art kän d  som  en duktig  
m usikanförare. Sin största popu larite t van n  h an  dock 
som dansm usikspian ist. H an v a r u n d er en följd a f år 
den m est eftersökta i hufvudstaden  och förstod också 
i högre grad än  någon an n an  a tt genom  sitt eleganta
pianospel och sin ovanligt goda ry tm isk a  förm åga sätta
fart och lif i dansen.

Vid de kgl. ho fb a le rn a  anförde han  ofta d an s
m usiken och erhöll därför som belöning den något 
ovanliga titeln  hofbald irek tör.

Under de senare åren innehade h an  en väl renom - 
m erad pianoaffär.

E kdah l var begåfvad m ed ett o fö rbrännelig t godt 
hum ör, stor snarfyndighet och dessutom  i besittn ing  af 
ett outtöm ligt förråd  af glada historier, hv ilket gjorde 
honom  särdeles om tyckt i brödrakretsen .

Såsom bevis på hans fyndighet kan  följande sanna  
anekdot tjäna. Vid akadem ien studerade E k d ah l m usik 
teori för läraren  därstädes, professor J. H. Berens. 
Denna blef vid något tillfälle synnerligen fö rtö rnad  öfver 
ett arbete, som E kdahl uppvisade för honom , och u t
b rast: »Hur kan herrn  kom m a med sådan  h ä r sm örja, 
det skulle vak tm ästaren  A ndersson skrifv it m ycket 
bättre.» — »Ja, d e t  t r o r  j a g  det,»  inföll E kdah l 
genast, » h an  h a r  j u  v a r i t  m y c k e t  l ä n g r e  v i d  A k a 
d e m i e n  ä n  jag.»

T iteln G eneralackom pagnatör synes första gängen



i den 1852 tryckta matrikeln. Antagligt är, att tjänsten 
alven forst vid denna tid tillkommit.

Denna m atrikel upptager som sådan notarien Dauid 
Reinhold Lalér, lödd d. 29 december 1812, j  d. 29 sep- 
tembei 1853, som år 1837 vunnit inträde i Bricolleriet.

Lalér utnäm ndes till denna befattning 1849. Tro
ligen bai han äfven tjänstgjort som Ordens-Organist.

I m innestalet öfver honom säges nämligen: »Han 
nedlade sin lyra och upphörde att med hennes klingande 
toner beledsaga våra sånger i vingården och tem plet» 
(15 maj 1854.)

Han deltog äfven som sångare i körens arbeten, 
hvilket framgår af en del kallelselistor till högtidsdagar 
m. m., där m an ser hans namn bland öfriga sångares.

Efter ett år, under hvilket sysslan stod obesatt, 
kallades till Generalackompagnatör kgl. kamm arm usikus 
Carl Torsell, född d. 18 jan. 1808, f  d. 4 
oktober 1872.

Vid 17 års ålder kom Torsell till Stock
holm och blef genast anställd som violon- 
cellist i holkapellet. 1827 blef han orga
nist i Tyska kyrkan och 1830 i S:t Nicolai.
Han var dessutom vid Kgl. Musikaliska C- Torsell. 

Akademien 1856—1857 t. f. lärare i violoncellspelning. 
Från 1843 var han ledamot af samma akademi. Under 
många år var han pianolärare för Kgl. Teaterns elever 
och i bortåt 40 år repetitör vid lyriska scenen.

I orsell var en grundligt bildad musiker, som be
handlade flera instrument, såsom orgel, piano, violin, 
viola, cello och kontrabas samt dessutom liera blås- 
instrum ent. Som tonsättare var han mindre bemärkt, 
men han hade dock komponerat musiken till »Hobergs- 
gubben», vaudeville i 2 akter af Weser, uppförd på K. 
Teatern 1836.

»Som repetitör vid operan handledde han flera 
generationer af sångare och sångerskor med aldrig svi
kande säkerhet och oförtröttadt nit. På samma sätt



och med samma orubbliga tålamod har han vid sång- 
öfningar i detla sällskap, både då han hade och då 
han icke hade sådant lill ämbetsåliggande, repeterat 
och ackompagnerat och repeterat och ackom pagnerat 
om igen mångfaldiga gånger allt efter respektive Choral- 
intendenters större eller m indre ömtålighet.» (Den 15 
maj 1872.)

1859 mottog m usikdirektören Johan Alfred Ahlström, 
född d. 1 januari 1833, f  d. 26 m ars 1910, tjänsten 

efter Torsell, som då utnäm ndes till Or- 
dens-Organist.

Ahlström uppehöll denna tjänst lill 1865, 
hvarjäm te han som sångare deltog i Bricole- 
kören och följde 1872 Torsell på organist
platsen.

Ahlströms m usikaliska begåfning log 
tidigt ut sin rätt. Redan vid 13 års ålder skötte han 
orgeln i Änkhusets kyrka vid Karl X llks torg, hvar
med han fortsatte ända till 1847. Efter aflagd skol
lärareexamen 1848 och organistexamen 1849 blef han 
sistnäm nda år tillförordnad organist i Tyska kyrkan 
och två år därefter t. f. kantor därstädes. 1853 log han 
vid Kgl. M usikaliska Akademien organistexamen med 
högsta betyg, hvarefter han sedermera 1867 i arlist- 
klassen därstädes vidare utbildade sig för Johan Fredrik 
Berwald. Genom Änkedrottning Josefinas bemedling 
blef han 1873 anställd som organist i Katolska kyrkan 
vid Norra Smedjegatan, där han sedan oförtrutet a r
betade ända lill 1890 både som organist och som ton
sättare för denna församling.

Men det var ej endast som organist som Ahlström 
gjorde sig känd.

För den svenska kvartettsången har Ahlström ut
rättat mycket både som tonsättare och isynnerhet som 
lycklig arrangör.

Hans produktion på detla område har varit ovan
ligt rik.

J. A. Ahlström.



En stor del af hans tonsättningar hafva under 
decennier stått såväl på studentsångarnas som andra 
körers program, och säkert är, att inga arrangement 
af Bellmans sånger vunnit en sådan spridning som 
hans.

Såväl hans sånger, om ock ej originella dock rika 
pa \älljudande melodier, som hans arrangement röja 
hans goda musikteoretiska insikter. Man finner också 
af dem, att deras upphofsman själf varit en intresserad 
sångare, som af erfarenhet förstod att för de sjungande 
ordna praktiskt.

Som dirigent, där hans praktiska erfarenhet i della 
alseende ännu mera ökades, hade han under åtskilliga 
år att leda Folksångföreningen, Stockholms allmänna 
sångförening samt Typografiska föreningens sångkör.

Ahlström var en entusiastisk ordensbroder. Utom 
åt Bricole ägnade han sig äfven åt Frimureriet, Timmer- 
m ansorden, Coldinu, Neptuniorden och W:6.

I Frim ureriet var han organist; i Coldinu och 
Neptunerna hade han sången om hand.

H ans in träde i Bricole (1857) sam m anfaller m ed 
den sångens glansperiod inom  sällskapet, då Bricole- 
kören u n d er A ndreas Handels ledning gästades a f sådana 
förm ågor som Arnoldson, W illm an, Sandström , Udd
m an, D ahlgren m. fl.

I dessa m innen lefde han  till sin död, aldrig trö tt
nande att b erä tta  därom.

E n följd al denna oerhörda beundran för dessa 
bortgångna biel också, a tt den gam la »knubben», som 
hans sm eknam n var, blef en svår k ritiker på nyare 
tiders sångare.

Ar 1872 tillerkändes honom  den W esterstrandska 
m edaljen.

U nder ko rta re  tidsperioder hade Bricole sederm era 
som G eneralackom pagnatörer, m usikläraren, sedan kor
m ästaren  och repetitö ren  vid Kgl. Teatern  Johan Albert 
Lindholm , född d. 12 septem ber 1836, f  d. 19 april



1903, under åren 1866— 1869 sam t m usik läraren  Oscar 
Fridolf Torsell, född 1844, f  d. 29 augusti 1880, åren 
1869— 1872.

Lindholm, som för Moscheles och Plaidy studerat 
pianospel i Leipzig, hade 1863— 1875 tillsam m ans med 

sin fader ett m ycket besökt m usikinstitu t 
i hufvudstaden, där undervisning läm nades 
i pianospel och musikteori.

F rån  hösten 1868 till och med våren 
1879 hade han  anställning vid D ram atiska  
teatern som orkesteranförare. Det sist- 

j. å . L indholm . n äm nda året indrogs orkestern därstädes.
Nu vann  Lindholm  i stället engagement vid Kgl. 

Teatern som 2:dra korm ästare; från 1885— 1898 var han 
sedan därstädes ackompagnatör, d. v. s. repetitör med 
solisterna, hvilken befattning h an  äfven fick behålla, 
då teatern inflyttade i det nya operahuset, ända till 
sin död.

Operans sekreterare J. Svanberg skref i Aftonbladet 
efter hans  död följande ord: »Utrustad med m ycken 
musikalisk begåfning var L indholm  som enskild person 
synnerligen afhållen  för sitt anspråkslösa väsen. Han 
gick sin väg tyst och stilla fram och skötte sin tjänst 
med största plikttrogenhet.»

Oscar Torsell. son af  fö ru tnäm nda k am m arm u sik u s  
Carl Torsell, var under m ånga år anställd  som m usik 

lärare vid Nya elementarskolan i Stock
holm. För öfrigt uppehöll han  sig med 
lek tionsgifn ingsam tsom dansm usiksp ian is t,  
i hvilken egenskap han  var sin lids mest 
uppburna.

Han hade af na turen  stor m usikalisk  
0. F . T orsell. begåfning, och hade med gedigna studier 

säkert varit ägnad för en m era  betydande m usikalisk  
verksam het än ofvannämnda.

Som tonsättare h a r  han  läm nat efter sig flera smärre, 
talangfullt gjorda kompositioner, hvar ib land  m ärkas



några m anskvarte tter, skrifna för den Schiitzska kvar
tetten, i hv ilken  h an  var en intresserad medlem.

Med Torsells afgång år 1872 försvinner denna be
fattn ing  helt och hållet u r m atrikeln  ända till 1882, då 
E kdah l nam nes som  extra Generalackom pagnatör.

Den B acchanaliska M usiquen, d. v. s. nu  regem ents
m usiken  vid högtidsdagarna och Bellmans- 
dagen, öfvertogs från 1852 af m usikdirek
tören vid Kgl. Svea Lifgarde, P reum ayrs 
efterträdare därstädes, Johan Emanuel 
Heydenreich, född i S tralsund d. 14 m ars 
1803, j  d. 19 februari 1875.

H eydenreich  var från 1833— 1859 valdt- J-E- Heydenreich. 

h orn ist i hofkapellet. Dessutom  var han  m usikdirektör 
vid kanonier-corpsen.

»Som m usikd irek tö r vid Kgl. Svea Lifgarde blef 
h an  chef för v år B acchanaliska Musique, hvilken be
fattning han  skötte, tills h an  blef aflöst af 2:a Gardet» 
(nu Göta Lifgarde), »hvarefter vi aldrig sågo eller hörde 
a f honom  i våra salar.» (10 novem ber 1875.)

Det Kgl. Sveas m usikkår hade nu afträdt från skåde
banan , och dess plats intogs af Götas och dess chef, 
hv ilka  också från den dagen till senaste tid behållit 
p latsen i okvald  besittning.

M usikdirektören Johan Fredrik Leopold Sjöberg, 
född d. 2 ju li 1824, f  d. 7 decem ber 1885, H eydenreichs 
efterföljare i Bricole, var liksom  Schwartz 
en trogen arbetare  i vingården. Ar 1857 
lättade han  där som Directeur af den 
B acchanaliska M usiquen tak tp innen  första 
gången och nedlade den först 1885.

Sjöberg, född i Göteborg, kom redan 
vid 16 års å lder till Stockholm  lill Mindre ^ F- L- sjobers- 
T eaterns orkester sam t sederm era 1851 som klarinettist 
till K. H ofkapellet.

1850 u tnäm ndes han  till m usikdirektör vid Kgl. Göta 
Lifgarde, hvars m usikkår under hans anförande gjorde



sig synnerligen fördelaktigt känd och ansågs på sin tid 
vara den främsta i landet. Han var dessutom en fram 
stående arrangör för m ilitärkår, hvarom vittna en mängd 
lyckligt funna och väl sam m ansatta poutpourier ur 
operor m. m., som städse motlogos med lilligt bifall.

För lång och förtjänstfull verksam het inom orden 
erhöll han 1882 den W esterstrandska medaljen.

Sjöberg var medlem af och i många år lärare vid 
Kgl. Musikaliska Akademien.

Åren 1885—1890 var platsen ej tillsatt. Under dessa 
år leddes m usiken vid olika tillfällen af fanjunkaren, 
kgl. kam m arm usikus Carl Georg Norström. Han blef 
dock aldrig utnäm nd.



4. Ordens-Organisten.

Ända till m ot slutet at 1830-talet synes Organisten 
helt och hållet haft ledningen af m usiken inom  Riddar- 
graderna om hand. Under första tiden efter dessa 
graders instiftande bestod m usiken därinom  af orgel
m usik  sam t koralsång. Vid de i sam m anhang med 
dessa grader stående m åltidskalasen nam nes under denna 
lid in te t om körsång; där talas endast om föredragandet 
af R iddaregradens visa, då antagligen utförd af Ordens- 
Cantorn.

I protokoll al d. 21 oktober 1799 utnäm nes »Vice 
G ouverneuren Lars Gustaf Collin (se Ordens-Cantorn 
sid. 13), till R iddare af l:sta  Graden sam t erhöll rättig
het a tt i egenskap af R id d a re -C a n to r  och O r g a n is t  
in träd a  em ot allagd T ysthets Ed uti 2:dra Riddar- 
graden.»

Ända till 1804 ser m an Collins nam n i sam m anhang 
m ed denna befattning.

Den 30 oktober 1800 kallas kgl. kam m arm usikus, 
in fo rm ationsm ästaren  vid Kgl. Teatern Johan Fredrik 
Palm, född d. 19 augusli 1753, f  d. 15 m ars 1821, till 
R iddare a f l.s ta  Graden »af den orsak, al Riddare- 
brodern  Collin var på en tid bortrest, och sålunda ingen 
an n an  var at lilgå, som vid Högtidsdagen d. 10 novem 
ber u n d er h an s frånvaro kunde trad e ra  Orgehvärket».

Palm  v a r 1787— 1805 andra sångm ästare vid Kgl. 
T eatern  och därföru t från 1778— 1787 »Ackompagnatör 
vid clavecinen».



1802 d. 18 februari erhåller Palm i Bricole den 
2:dra Riddargraden och »allägger Tyslhets Ed för al 
spela Orgorne, då Brodern Collin vore h in d rad  denna 
sin function förrätta.»

Ännu tidigare, redan d. 12 decem ber 1798, uli 
»Allmän Orden» förekom mer hans  nam n  i ett tal till 
tjänstemännen, hållet af Ordföranden, Gouverneuren 
Nescher. Denne y ttrar  där b land anna t:  »För sina 
Musikaliska Talanger, til n i t i s k  v å r d a r e  a f  w å r t  
O r g e l w ä r k  h ar  jag  antagit och till Oförgängligt Ski
nande Ordensmässigt upphöjt Brodern Palm.»

H uruvida Bricolleriet från början  bestått sig med 
egen orgel, förmäler ej historien. I S tyrande Conseillen 
d. 17 oktober 1803 n äm n er  Ordföranden, »at Brodern 
St. Sigb. Riddaren Strindberg offererat Bricolleriet, at 
emot 100 Rdr Rg. få af honom  tillhandla sig ett godl 
Orgel-Positive; ty beslöts, at som ett sådant för Säll
skapet w ar  högst nödvänd ig t,  skulle Brodern Öfver- 
com m endeuren Åhlström i afton anm odas, a t detsam m a 
med första besiktiga och värdera .»  Orgeln ansågs af 
Åhlström oduglig och beställdes därför a f  »orgel
byggaren Strand et O rgelvärk», som också sedan till 
orden levererades och vann  a llm änt gillande.

Två kallelselistor a f  d. 30 jan u a r i  och d. 12 april 
1808 till L. P. S. B. N:o 3:s antagningskapitel upptaga 
bland andra  ledamöter äfven »Ordens-Organisterna 
Herr Jäger och Herr Platin».

Någon medlem med nam net Jäger från denna 
tid förekom mer ej i Bricoles m atr ik la r  an n a t  än 
bleckslagaren, fändriken vid Stockholms Borgareskaps 
Infanterie, Johan Fredrik Jäger, född 1704, f  1824. 
Han h a r  antagligen som Collin varit  som am atör orgel
spelare och blifvit anställd som organist i orden. Enligt 
dessa kallelselistor skulle h an  också hafva innehaft 
den ordinarie sysslan och P latin  varit  vice tjänste
man.

Holnotarius Johan Jacob Platin (se vidare i sam m an-



hang med Hseflner, sid. 78), uppehöll sedermera be
fattningen till sin död 1818.

I den styrande Conseillens protokoll i april samma 
år förekommer bland annat följande:

»Sedan genom Gouverneuren Platins inträffade 
död Organist-Embetet inom Orden blifvit ledigt, och 
liH åtei besättande derat för närvarande ej finnes 
Bioder, som innehafver Riddares Grad, men ange
lägenheten fordrade någon åtgärds vidtagande i detta 
afseende, och då Conseillen ärinrade sig det Com m is- 
s a r i e n  u t i  G e n e ra l  A s s is te n c e  C o n to i re t  J. E. 
Berg  och G r o s s h a n d l a r e n  A n d e rs  R o s e n d a h l
j u n i o r  ägde skickelighet uti Orgelspelning»---------------

>>så beslöts, at bemälte Commissarius och 
Grosshandlare skulle genom undertecknad tillfrågas, huru
vida de, mot erhållande af framtida befordringar, skulle 
vilja de Organist-Embetet åtföljande göromål sig åtaga.»

Johan Emannel Berg, född d. 22 oktober 1768, 
j  d. 10 m ars 1846 antogs sedermera d. 22 april 1818 
såväl till St. Sigb. Riddare som till Ordens-Organist.

Matrikeln öfver Högre Grader inom L. P. S. B. och 
P. B. af d. 15 maj 1829, skrifven af H. W. Theorin, 
om näm ner sedan hofsekreteraren C. F. Berg (se Choral- 
intendenten sid. 50) som Ordens-Organist eller Ordens- 
Cantor från d. 4 december 1823. Därpå tyder äfven 
den dekoration han som tjänsteman bar, något som 
redan förut påpekats.

Den af Strand lämnade orgeln tyckes snart nog 
tjänat ut sin tid.

Den 5 oktober 1820 beslöt Styrande Conseillen, 
sedan Storm ästaren tillkännagifvit, att ordens orgel 
enligt orgelbyggaren Strands utlåtande »befants så skadat, 
at delsam mas fullkomliga iståndsättande skulle kosta
50 Rdr B :o » --------------------- »at i stället låta förfärdiga
et Walspositive, som uppå tvänne valsar skulle inne
hålla tolf melodier, passande lill alla de tillfällen vid 
Receptioner, då Musique behöfdes.»



Som förut antydts, har troligen notarien Daniel 
Reinhold Lalér äfven någon tid tjänstgjort som organist 
(se sid. 85).

Från år 1852 behöfver arkivforskaren ej genomsnoka 
hvarenda liten handling för all finna reda på de äm bets
män, som hade ordens musik om hand. Under de 
gångna åren hade dessa väl styfmoderligt behandlats, 
isynnerhet Ordens-Organisterna, hvilka dock i Riddar- 
graderna hade en ganska viktig mission alt fylla.

I matrikeln för detta år m ärker m an som Ordens- 
Organist kam m arskrifvaren i Kammar-Collegium Lars 
Fredrik Norström, född d. 29 juli 1805, f  d. 12 novem
ber 1859.

Han var en inom vårt samfund synnerligen omtyckt 
person, en god sångare, »hvars klangfulla stäm m a under 
en lång följd af år, ljudande genom dessa salar, för- 
herrligat våra sam m ankom ster i vingård och tempel. 
Han vann ej blott sina sångarebröder utan alla öfriga 
genom sin m usikaliska talang, hvilken han aldrig 
sparade i vänners lag, samt därjäm te genom sitt enkla 
och anspråkslösa väsen».

Medlem af P. B. från 1830, stod han på sin post 
till 1859.

De sista Ordens-Organisterna under den period, 
som denna skildring berör, voro kam m arm usikus Carl 
Torsell och musikdirektören Johan Alfred Ahlström, 
hvilka redan i Arbetsgraderna som Generalackompagna- 
törer tjänat sina sporrar (se G.-ack. sid. 85 och 86).

Torsell innehade befattningen från 1859 till sin död 
1872. Från delta år ända till 1907 stod Ahlström nom i
nellt kvar på sin post, oaktadl han de senare åren af 
sjukdom hindrades att inom Bricolleriet fullgöra sina 
åligganden.



5. Kören.

Den gam la välkända satsen, »att del ej ä r  fält
herren  ensam  som  vinner slaget u tan  hans trupper m ed 
honom », h a r äfven sin tilläm pning i fråga om Bricoles 
m usiklif.

I spetsen för P. B:s kör hafva under de gångna 
åren visserligen stått fram stående dirigenter, m en så 
h a r också kören rekry tera ts med de bästa krafter hufvud- 
staden k u n n a t erbjuda.

Att denna rekrytering varit svårare atl erhålla under 
de senare decennierna, h a r sin förklaringsgrund däri, 
a tt körsällskap, såväl blandade som m anskörer, vuxit 
upp som svam par u r jo rden, hvilka sällskap alla slilits 
om de förnäm ligaste förmågorna.

Förr, då Bricolekören var så godl som det enda 
existerande körsällskapet i Stockholm, voro förhållandena 
helt annorlunda .

Utom  gräddan  a f hufvudstadens am atörsångare 
sam lades i P. B:s salar operans förnäm sta sujetter och 
gålvo glans åt de vokala prestationerna.

De senare hafva så sm åningom  genom det strapat- 
serande teaterarbe te t förhindrats från att, utom  vid 
u tom ordentliga tillfällen, deltaga i ordenslifvet.

Det ä r ej num era som under den lid, då presidenten 
W esterstrand  sam tidigt var d irektör för de kgl. tea trarna  
och S torm ästare i P. B.

Då sägas teaterns arbeten hafva inställts de dagar, 
då P. B. hade sina sam m ankom ster. Så berättade ål-



m instone de gam la i orden, då undertecknad  för nära 
20 år sedan gjorde sitt in träde däri.

Att tillström ningen af såväl sångare som orkester- 
m edlem m ar under P. B:s äldsta lid till och m ed blifvil 
för stor, bevisas af följande beslu t d. 19 sept. 1799: 
»Bröder Musici skulle hädanefter n ju ta  F örsta  Graden 
Gratis, m en för de öfriga, de undfå, skall Halfva 
R eceptionssum m an ärläggas.»

Hittills hade båda p arte rn a  haft såväl G raden som 
»sin förtäring wid M åltidsbordet a f Cassan Gratis».

Anledningen till detta beslu t säges i protokollet 
hafva varit, a tt an tale t m usici så ökats, a tt de vid hög
tidsdagarna ej kunde rym m as på läk taren , och efteråt 
vid m åltidskalaset togo upp så stor plats, a tt det k n ap p t 
gafs rum  för öfriga bröder, h v arjäm te deras ökade an ta l 
förorsakat orden för stora utgifter.

Redan förut h a r i denna skildring vidrörts, hvilken 
stor och värdefull insats den i H arm oniska sällskapet 
bildade fyrdubbla m anskvarte tten , som  i slutet af 1820- 
talet v unn it in träde inom  Bricolleriet, gjort inom  vår 
orden.

Som m edlem m ar inom  denna kv arte tt om talar F. 
af W annqv ist följande to lf personer; de fyra felandes 
nam n h a r undertecknad , oak tad t energiskt sökande pä 
olika håll, ej lyckats finna.

Till dessa, a f W annqvist uppräknade, sångares nam n 
fogas h ä r kortare  u td rag  ur deras respektive m innes- 
runor, där sådana finnas.

l :s ta  t e n o r e r :

G rosshandlaren Abraham  Forsslöf (f 1809) »känd 
för sin klangfulla tenorstäm m a, hvarm ed  han  höjde 
glansen af P. B:s fester». (15 maj 1870.)

Advokatfiskalen Carl Rydqvist (född 1806, f  1884). 
»Rydqvist egde m ycken m usikalisk  b ildn ing  och var



på sin tid en mycket framstående sångare, i hvilken 
egenskap han gjort sig känd i Harmoniska sällskapet 
och jemväl inom vårt samfund.» (10 nov.
1884.)

Hans föredrag af Bellmanssånger säges 
hafva varit mästerligt.

På vårfesten d. 15 maj 1884 upp
trädde den då 78-årige sångaren och Iju- 
sade genom sin ännu behagliga stämma Carl Eydivist. 
och goda m usikaliska smak bröderna genom utförandet 
af visan »Goda gosse, glaset töm».

Kassören Uno Murray återfinnes ej i Ordens 
m atriklar.

Generalkrigskommissarien Claes Fredrik Laurcn, född 
1803, f  1877.

Enligt parentators uppgifter skulle Laurén i stället 
hafva tillhört 2:dra tenorstämman, hvilken 
stäm m a W annqvist ej alls nämner.

I m innestalet säges nämligen: »Han 
var, innan kanske någon af våra nuvarande 
sångare läst en not, en bland pelarna i 
våra körer, icke genom röstens styrka, som 
m an väntat af en så ståtlig karl, utan c- F- laurén.
framstående i 2:dra tenorernas led genom sin säkerhet,
sill nit -— och sin längd.» (15 maj 1877.)

Laurén var en af de sångarbröder, som liksom de 
båda följande hjälpte Brendler med utskrifvandet af 
stäm m orna till hans högtidskör. (Se sid. 53.)

l:s ta  b a sa r :

Kungl. räntm ästaren Herman Schlytern, född d. 23 
november 1802, f  d. 1 januari 1878, Stormästare i 
Bricolleriet 1858.

»Tidigt känd som en af Stockholms förnämsta 
qvartettsångare och vissångare, isynnerhet road att före
draga kom iska bondvisor, väckte Schlytern snart upp- 
7. — Par Bricole.



m ärksam hel inom sällskapet och biel' där 1830 embets- 
man hvarm ed han i olika befattningar fort
for, till dess hans utm ärkta egenskaper och 
stora tillgifvenhet för sällskapet 1858 satle 
honom i spetsen för detsamma. I sitt en
skilda lif var Herman Schlytern sjelfva 
älskvärdheten och välviljan, och alla, som 

H. Schlytern. lärde känna honom, kunde icke annat än 
lifligt beröras af hans älskvärda personliga egenskaper.» 
(12 maj 1878.)

Perukm akaren Wilhelm Engström (f 1848).
Grosshandlaren Erdman linnes ej i m atriklarna.
Grosshandlaren Carl Nylén. född 1790, f  1841.
»Ännu erinra sig säkert många bland oss den tiden, 

då Nylén med lefnadsfrisk m unterhet deltog i våra fester, 
då hans stäm ma med nöje hördes i de sånger, som 
höjdes till vänskapens och glädjens lof.» (Maj 1841.)

2 :d ra  b a s a r :

Hofrättsrådet Henrik Mathias Munthe (se Vissångaren 
sid. 34).

Pastorsadjunkten Anders Westin ( j 1830).
Kommerserådet Johan Niklas Borelius (f 180(5.)
»Vårt sällskap, i hvilket han från dotterlogen i 

Göteborg infördes d. 2 december 1822, om
fattade han med lilligt intresse och dellog 
gerna och ofta i våra förhandlingar, hvilka 
erhöllo ett ökadt behag genom hans ännu 
på ålderdomen klangfulla stäm m a och ge
nom hans öfriga sällskapsgåfvor. Vi er- 

J. N. Borelius. känna tacksam t detta hans ädla deltagande 
och den glans vårt sällskap vunnit därigenom, att 
det fått räkna hans nam n bland sina St. M e » (Maj 
1866.)

Borelius var Ordens Stor-Cansler 1844—1848.



Kamreraren Carsten Lyckou, född 1791, j  1857.
»Från våra större musikaliska fester var han aldrig 

frånvarande, lifvande som oftast med gamla, goda W isor 
de yngres som de äldres hjärtan; och för ännu icke 
länge sedan klingade här den ungdomsfriska, sköna 
stämman, uppm anande bröderna att ”prässa drufvan och 
fylla pokalen”.» (Maj 1857.)

Ai an att hafva i Bricolleriet vidare utvecklat den 
af du I uy och Preum ayrarna grundade kvartettsången 
tillkom mer denna sångarskara, till hvilken snart en 
ny trupp från samma sällskap slöt sig.

Deras sånger, än veka cantilenor, än fulltonigt 
klingande hymner, burna al kraftiga, välljudande stäm
mor, ljödo där omväxlande med den ännu så högt skat
tade vissången. Bricolebröderna förhöllo sig i början, 
som förut vidrörts, misstroende mot den nya konstarten. 
De för deras öron ovana harm onierna störde, enligt 
deras uppfattning, såväl ord som melodi.

Så småningom insåg man dock i allmänhet den
sammas företräden vid de större festerna, där den ståt
liga kören utan gensägelse gjorde sig mera gällande än 
solosångaren.

Den nya invasionen från Harmoniska sällskapet 
till Par Bricole ägde rum  samma år, som den vinlöfs- 
kransade bilden af Carl Mikael Bellman aftäcktes bland 
Djurgårdens lummiga ekar, då Bricole, som hade de 
festliga anordningarna om hand, samlade alla sångar- 
krafter att värdigt fira den betydelsefulla dagen.

Sångarnas antal uppgick till omkring 40 man, hvilka, 
placerade i en halfcirkel framför bysten, afsjöngo flera 
för dagen diktade sånger till melodier ur Bellmans 
Sånger och Epistlar.

»Högtidens värde upphöjdes genom den fullkomliga 
stillheten hos folkmassan». — — — — »Man firade en 
bacchantisk sångare utan vilda orgier, och lika ädel 
som hans diktkonst var, lika ädel var hans hyllning.» 
(Ur »Bellman på Djurgården» af C. Eichhorn.)



D är klingade första gången den sam lade Bricole- 
kören för »The Kalm uckers» öron. D är bars u t i fulla 
ackord  för andäk tig t lyssnande tusental a f åhö rare  den 
h eundran  Bricolleriet ägnade sin största son, den som 
varit själen i hela dess ordenslif.

Den dagen helgades åt hans m inne, och d it hafva 
sedan dess h v a r je å r B ricolebröderna m ed sin sångarkohort 
i spetsen tågat a tt i toner bringa den odödliga skalden  
sin hyllning.

J. P. Cronhamn.

A lltjäm t sam lades nya sångarskaro r om kring Bricoles 
standar.

W annqvist u p p räk n ar visserligen en m ängd nam n 
på körm edlem m ar från denna tid, m en då de flesta 
äro för vår tid fullkom ligt okända, anser jag  mig böra 
inskränka m ig till a tt om näm na de viktigaste.

»Bland m ärkligare företeelser i m usika
liskt hänseende år 1840», n äm n er han ,
»hur Johan Peter Cronhamn», född d. 7 
maj 1803, y d. lö  ju n i 1875, läraren  i
elem entar- och kyrkosång  vid Kgl. M usika
liska A kadem ien, »med elever från sitt
sånginstitu t inkom  i orden.»

Vid ungefär sam m a tid gjorde de båda bröderna,
Olof Strandberg (se C horalin tendenten sid. 65) sam t

Carl 11 ilhelm August, född d. 16 jan u ari
1818, f  d. 5 februari 1877, skalden, en af 
de aderton i Svenska A kadem ien, känd  
under författarenam net »Talis Qualis», sitt 
in träde i Bricolleriet.

C."W.Strandberg. , * ° Ch  k r a f t e n S  d a 8 a r
lian ( la h s  Quahs) gerna i sam qväm  m ed

vanner isynnerhe t från tidigare å r och spridde då både
m ed tal och sång i ym nigt m ått värm e och ljus u r sitt
ädla h jertelag och sin sällsynta begåfnings rika  fatabur.»
(15 maj 1877.)
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F ran  1840-talel m ärkes vidare bland andra  »juvenal- 
sångarna» m ed hofkam reraren  Daniel 
Hvasser, född d. 28 maj 1817, f  d. 9 m ars 
1871, i spetsen.

»När m an näm nde detta nam n, tänkte 
m an  icke så m ycket på den offentlige m an
nen, ulan fastm era på den glade studenten,
’ju v en a len ’, m ed sitt älskliga lättsinne, den Daniel Hvasser- 
fyndige och qvicke ordlekaren, m en fram för allt på den 
tjusande sångaren, som sam lade kring sig hän ryck ta  
åhö rare  dels genom  den ovanligt sköna klangen i sin 
välljudande stäm m a, dels ock genom det innerliga, till
talande i föredraget, som kan  kännas, icke beskrifvas.» 
(15 maj 1871.)

Det nästa decenniet tillföres orden en rik  sam ling 
af fram stående vokala förmågor, såsom  de redan  bland 
v issångarna om talade operasångarna Arnoldson, Willman, 
Sandström, Arlberg, Uddman ocb Dahlgren, hvarförutom  
k u n n a  näm nas tre bröder, hvilka älven genom annan  
v erksam het tagit stor del i vårt ordenslif, näm ligen 
fil. dr A. M. Myrberg (se sid. 62), m usikdirektören  
/. A. Ahlström  (se sid. 86) sam t m usikdirektören  Ludv 
Ohlsson, m ed sin apo tekarkvarte tt (se sid. 71).

P å körstäm m or, tillhörande Par Bricoles m usik- 
bibliotek, finner m an litet em ellanåt nam nen på ofvan- 
stående sujelter från Kgl. Teatern, ett tydligt bevis på, 
a lt dessa, vårt lands förnäm sta sångarkrafter, ej hållit 
sig för goda att m edverka i kören.

E nlig t berättelser af dir. J. A. Ahlström , hvilkens 
u tsagor äfven bekräftats a f an d ra  äldre ledam öter, 
sjöngos de båda R iddargradernas hym ner den tiden 
endast af dessa bröder.

L istan  på 1860-talets m era bem ärkta sångare, i den 
ordning de inkom m it i vårt sam fund, upptager bland 
an d ra  kassören Albin Sandberg (f 1887) (se sid. 64), 
speditören  Axel Gottlieb Ödman (f 1909), operasångaren 
Carl Fredrik Lundqvist (se sid. 46), agenten Julius Salo-



man (t 1892), öfversten Per Christian Lihert Lavén, m usik
läraren Oscar Fridolf Torsell (se sid. 88) samt handels- 
bokhållaren Johan Albert Jahnke (f 1894).

Ödman var under en lång följd af år kontorschef 
hos Glosemeyer & C:o.

»Framstående bassångare med ell rent 
af fenomenalt röstomfång, var brodern 
Ödman under många år en af stödjepelarna 
i Bricolekören och sjöng alltid solot i 
Brendlers bögtidskör på Barbaradagen.» 
(10 november 1909.)

Han utförde dessutom åtskilliga gånger 
baspartiet i receptionspjäsen »Drabanternas hämnd» 
samt i »Gåsvisan» d. 10 november.

Han var en af medlemmarna i Carl XV:s kvartett 
och deltog sedermera i det sångsällskap, som under 
professor Ivar Hallströms ledning samlades bos konung 
Oscar II.

Han anlitades dessutom flitigt som solist vid 
konserter.

Saloman, som först ägnade sig åt affärsverksamhet, 
lämnade denna 1874 och debuterade med 
framgång i »Stradella» på Kgl. Teatern. 
Han drog sig dock snart tillbaka från 
scenen och återtog sitt forna yrke. Han hade 
en vacker tenorstämma, »som ännu i senare 
åren hade mycket qvar af sin fyllighet och 

Ju liu s  Salom an. sjn sympatiska klang.» (10 november 1892.)
Lovén, af hvilkens förträffliga Bellm anstolkning vi 

så många gånger fått njuta under de år 
han som Stormästare ägnade sin tid och 
sina krafter ål del lysande Brieolleriet, 
var i sin ungdoms och krafts dagar en 
högt skattad tenorsångare. F rån 1865 
tillhörande del Harmoniska sällskapet, 
uppträdde han där vid Ilera konserter 

P. C. L. Lovén. som solist, bland annat sjöng han tenor-

Å xel Ödman.



partiet i operan Mireille af Gounod, då denna som 
konsertnum m er här gafs för första gången.

1868 ingick Lovén i Bricole och medverkade 1869 
afven som sol,st vid den af Strandberg dirigerade Bricole- 
konserten i »Sjöröfvaresång» af Oscar I.

Öfverste Lovén, som sedan 1900 är medlem af 
K. Musikaliska Akademien och under flera år varit dess 
vice praeses, har under de senare åren varmt intresserat 
sig för Ludv. Normans och V. Svedboms stiftelse Musik
föreningen, där han sedan den senares död officierat 
som ordförande.

Jahnke  var ovanligt rikt musikaliskt begåfvad 
Detta »i samm anhang med hans ypperliga stämma 
(bas) gjorde honom till en eftersökt med
lem och en verklig pelare inom våra för
näm sta kör- och musiksällskap.» (10 no
vember 1894.)

Fi ån F ilharm arm oniska sällskapets 
stiftande var han ända till sin död en af 
dess iöi nämsta krafter saväl genom sin ■ Jahnke.
u tm ärkta basröst och oomkullrunkliga säkerhet som 
genom sin samm anhållande förmåga.

Med 1870-talets ingång blir tillströmningen af sångare 
ännu lilligarc. I den förut omtalade Schiitzska kvartetten, 
hvaraf en stor del medlemmar inkommo under denna 
lid i orden, erhöll kören en värdefull tillökning. Detta 
på sin tid synnerligen framstående körsällskap bildades 
1858 af grosshandlaren Carl Schiitz, då endast som en 
dubbelkvartett, och utvecklades sedermera på 1870-talet 
till kör. Efter 1878 återgick man till den första stäm- 
besättningen. I de olika stämmorna funnos 
inånga goda lörmågor, som sedan under 
åratal voro stödjepelare inom Bricolekören 
och säkert höra i tacksam hågkomst min
nas, för hvad de i densamma verkat. Af 
dessa Schiitzar tillhörde redan llere sedan 
föregående decennier Bricolleriet, såsom Å A Holm



Ludu. Ohlsson, E. Wadell de nyssnäm nda ./. Saloman, 
O. Torsell och A. Jahnke  sam t dessutom  2:dra lenoren 
kam reraren  i R iksbanken Anlon August Holm  och l:s ta  
basa rna v. bäradshöfd ingen  E m il Ramstedt och notarien  
Samuel Fredrik Amadeus Ziervogel.

De på 1870-talet ny in trädande v o ro :

J. T. Wall.

1 : s t a  t e n o r e r :

H andelskassören Johan Teo
dor Wall, m ajoren Andreas 
Albrekt Ellsén, P. B:s nu v a
rande Stor Härold sam t stads
m äklaren  Anders Hugo August 
Öström (f 1892). Öström hade 
»förvärfvat sig m ånga vänner

A. H. A. Öström.

A. A. E llsén.

genom  sitt glada, v arm h jä rtad e  väsen sam t 
sin bottenärliga karaktär.»  H ans behagliga 
tenorstäm m a »var väl b ek an t inom  de allra 
llesta af hufvudstadens m usikaliska  kretsar. 
Med klangen af denna stäm m a h a r Ö ström  
verksam t bidragit till bö jan d et a f glädjen 
inom  våra  sam kväm . I ky rkogårdens frid, 

vid sista afskedet från bortgångna b röder och vänner, 
i konsertsalen, i kvarte ttsångens rund , ko rt sagdt, vid 
alla de tillfällen, då sång erfordrats för stundens höjande, 
h a r han  alltid  villigt lå tit sin behagliga stäm m a ljuda.» 
(10 novem ber 1892.)

2 : d r a  t e n o r e r :

A m anuensen i Armeför- i 
valtningen Gustaf Albert Thim- 
gren och filosolie doktorn , en 
af de 18 i Sv. A kadem ien, 
Karl Alfred Metin.

F. A. Thimgren. Karl A. Melin.



1 :s ta  b a s a r :

B ankdirektören Sten Adolf 
Gagcje och bokförläggaren 
Claes Julius Looslröm.

2 :d r a  b a s a r :

C. J. Looström.

E. J. Morell.

Professorn vid K. V eterinärinstitutet Ernst Johan 
Morell, stadsfiskalen Per Wilhelm Leonard Gilljam (f 1884), 

kassören vid Allm. H ypoteksbanken Viclor 
Hugo Jacohsson (r 1893) sam t 
rektorn  vid Kungsholm s 
Realskola Paul Otto Leonard 
Hallström (f 1910).

Gilljam, som hade en ovan
ligt fyllig och präktig  bas,
»var i vänners lag gerna p- L- Giuj™. 
sedd, dock icke blott för denna för

måga, u tan  särsk ild t för sitt kam ratliga och pålitliga 
sinnelag.» (10 novem ber 1885.)

Jacobssons m inne fortlefver säkert hos alla hans 
gam la sångarvänner såväl i Bricolleriet som utom  det
sam m a, m innet a f bassångaren med den 
om fångsrika, m alm klingande stäm m an, 
men m åh än d a  ännu  m era af den glada 
stäm kam raten , hvars drastiska hum or, 
skäm tsam m a infall och öfverflöd på m untra 
historier, a f hv ilka nog största delen ej 
läm p ar sig för tryck, olaliga gånger beredt v H' Jacobäson' 
b rö d raru n d en  högtidsstunder a f skratt. »Hans kvick
heter kom m o alltid  om edelbart och godmodigt fram, 
hvarfö r m an alltid  skrattade, innan  m an h u n n it reflek
tera öfver, all innebörden af dessa ofta var väl vågad 
i form ell hänseende.» Med den glada »Bond-Jakobs»



bortgång försvunno ej dessa infall och h isto rier; de 
upprepas än  i dag från m ångas läppar.

Sina vänner b land  S chu tzarna »vållade h an  i etl 
afseende åtskilligt besvär; k ron isk t k ä r som h an  var i 
vexlande förem ål, boende i olika stadsdelar, led h an  af 
elakartad  serenaddille, hv ilket föranledde, a ll vi tid t 
och ofta efter afslutade sångöfningar tvingades a ll be- 
gifva oss u t i staden a tt h jä lpa  honom  a tt a fb ö rd a  sig 
en del a f hans b rinnande å trå  u tanför den tillbeddas 
fönster.» (A. Holm.)

Såväl Gilljam som Jacobsson deltogo som bas
sångare i S tudentsångarnas färd till P aris 1878. F rån  
denna färd  b erä tta r h ä r citerade Schutzaren  K am reraren 
Anton Holm, »hurusom  B aron Taylor, som  beredvilligt 
ställl sig till sångarnas disposition för att o rdna och 
ställa för dem vid deras ankom st till Paris, på en väl- 
kom stfest första aftonen adresserade sig till Jacob  m ed 
en längre harang. Jacob, som ej fullt var m äktig  
franskan  — hans ordförråd in sk ränk te  sig till Rue de la 
Reine, Rue de la Paix  jäm te  nam nen  på några m aträ tte r 
och v insorter besvarade artig t H err Barons antagligen 
sirligt hopsvarfvade fraser helt enkelt m ed: ”Bon fri- 
cassée”. Den goda baronen  stirrade på ”P étudian t 
suédois och aflägsnade sig helt förbluffad, såsom  Jacob  
sederm era berättade.»

Hallström  var redan under sin U ppsalatid  värderad  
som en god sångare. H ans volum inösa basstäm m a 

gjorde sig isynnerhet i kö re rn a  förträffligt 
gällande.

I Rricole v a r han  en Hilig deltagare i 
körens arbeten, ända till dess hälsoskäl 
och m ängden af görom ål tvungo honom  

p o r tt 111 alt draga sig liIlbaka.r .  O. L. Hallström. ä ,
Annu de senare aren kunde m an i Stock

holm s L äraresällskap någon gång i en k v arte tt få höra 
hans fylliga bas ljuda.

Men äfven från andra  håll sam lades nya, goda



krafter, såsom  t. f. polisdom aren, auditören vid 2:dra 
L ifgaidet (r iis tc if Adolfs L ind  (y 1892), ingenjören - Erik  
Scholunder ( f  1899), telegrafkom m issarien 
Per Johan Herman Lutteman  ( f  1908), lito- 
grafen Johan Herman Christian Schlachter 
(f 1899), han d lan d en  Anders Johan W ikm an  
(f 1903), am anuensen  i Generalpoststyrelsen 
Johan Alfred Lindsten (f 1896), n. v. post
m ästaren  i K atrineholm  Nils Bernhard Imrss- Wilhelm Åman. 

löf, u rfab rikö ren  Lars August Lindström  ( f  1906), m ajoren 
Wilhelm Åm an, P. B:s n. v. Dep. Storm ästare, sam t 
kassören John Victor Julius Ullstedt (y 1906).

L in d  »hade u n d er sin korta tjänstem annabana gjort 
sig känd  för sin duglighet och hum anitet och inom  det 
ensk ilda lifvet hade han  genom sitt be
hagliga och v innande väsen förvärfvat sig 
m ånga vänner. F öru tom  denna personliga 
ä lskvärdhet v ar L ind dessutom  begåfvad 
m ed en sällsynt frisk och skönt klingande 
tenor, hvars sym patiska färg i förening 
m ed sångarens sm akfulla och korrek ta <}- A- Liud- 
föredrag naturligen  gjorde honom  än m era eftersökt. 
Såsom  v. O rdförande i våra arbetsgrader läm nade L ind en 
god och kraftig  insats i våra arbeten.» (10 novem ber 1892.)

Som solist b iträdde han  inom  Bricolleriet i högtids- 
körerna och vid konserter, dessutom  m edverkade han  
älven u nder 1880-talet i denna egenskap vid flera a f Musik
föreningens konserter, där hans vackra stäm m a och 
vårdade föredrag städse gjorde sig fördelaktigt gällande.

Scholander, liksom  Jah n k e  en af de ledande kraf
terna inom  F ilharm oniska sällskapet, 
v a r en god sångare (2:dra tenor) med 
stor m usikalisk  begåfning, om fattande 
m ed lifligaste intresse såväl kör- som 
kvartettsång. Han var därjäm te en fram 
stående sportsm an, som tog synnerligen 
verksam  del i hufvudstadens idrottslif, e . Scholander.



öfverallt högt skattad för sina älskvärda personliga 
egenskaper.

Lutteman  ägnade sig under m ånga år åt Bricole- 
sången. L iksom  Scholander var han  2:dra 
tenor.

I Bricole, där h an  tillhörde högsta gra
den, var han  ledam ot a f  Drätseldirektionen.

»En för sitt u rb an a  och flärdfria väsen 
högt ak tad  och värderad man.» (10 no

ll. Luttem an, vember 1908.)
Fyrväpplingen, Schlachter, W ikm an, Lindsten och 

Forsslöf, väcker i undertecknads m inne hågkomsten 
af de bästa 2:dra basar, jag  under min 
öfver tjuguåriga dirigenttid haft nöjet leda. 
Där fanns både höjd och djup, isynnerhet 
det senare, ovanlig fyllighet och bärighet 
i tonen sam t därjäm te denna saftiga, mörka, 
manliga timbre, som num era  är  ganska 

N. B. Forsslöf. sällsynt.
De m inna mig också om deras samvetsgranna, 

plikttrogna deltagande i alla körens arbeten. De sak 
nades hvarken  vid repetitioner eller ordens sam m an 
träden, ej heller, då de, som den tiden ofta hände, 
anm odades att med sina toner följa någon Bricole- 
broder vid hans sista jo rd iska  färd.

De båda s täm kam ra te rna  och goda 
Schlachter och W ikm an, af 
hvilka den förstnäm nda u n 
der ett trettiotal år var a n 
ställd vid Centraltryckeriet 
som lilograf, den senare var 
innehafvare af en jä rnk ram - 

J .H .C .Sch lachter. h ancle] p å  Kungsholmen, A. J. W ikman.

hade båda i det a l lm änna lifvel stort anseende för sin 
redbarhet och plikttrohet.

Stort var det tom rum  de vid sin bortgång läm nade 
i vännernas rund. Minnet af dem lefver dock, m innet

vannerna,



af två hedersm an, goda och älskvärda sångarkam rater 
och ovanligt dugande sångarförm ågor.

Lindsten vann  elter sångsludier för fram stående 
lära re  engagem ent vid kgl. hofoperan i Dresden, men 
m åste a f hälsoskäl b ry ta  detta.

P å  härvarande  opera debuterade han sederm era 
som  Sarastro  i Trollflöjten.

S nart tvangs han  dock af bröstsjukdom  all helt 
och hållet draga sig tillbaka från scenen. H an ingick 
därefter som tjänstem an  i Generalpoststyrelsen, d ä r .h a n  
1888 avancerade till am anuens.

Han var under sin hälsas dagar en synnerligen u pp
buren  bassångare och deltog äfven i S tudentsångar
färden till Paris 1878.

Lindström  var »en hedersm an af gamla stam m en», 
för a tt begagna ett ofta använd t uttryck, som likväl
h ä r h a r sitt b e rä ttig a n d e ,----------------------
i m er än ett halft sekel h a r han  flitigt del
tagit i kör- och kvartettsången h ä r i huf- 
vudstaden  såsom  medlem af flera af våra 
förnäm sta sång- och ordenssällskap bl. a. 
i K vartettsångarförbundet, W.6 och ej m inst 
i P ar Bricole, som han  var varm t tillgifven, L' A' liind8tlom- 
och där han  ända till det sista var en in tresserad och 
nitisk  2:dra bas.» (10 novem ber 1906.)

Ullstedt var inom  m usiklifvet ovanligt verksam . E n 
af s tiftarna  af K vartettsångareförbundet, hvars första 
k onsert d. 22 ju li 1883 han dirigerade, var 
h an  från  1894 till sin död dess ledare.
H an var dessutom  anslälld som repetitör 
i S tockholm s allm. sångförening sam t som 
ledare a f Kontoristföreningens och Säll
skapet W .6:s sångkörer.

H an del log därjäm te som sångare J- J- tnistedt. 
i M usikföreningen, Par Bricole, T im m erm ansorden 
m. 11.

M usikaliskt begåfvad och själf en god sångare



1 1 0  MUSIKLIFVET INOM PAR BRICOLE

(2:dra tenor) lyckades han som dirigent med sina körer 
komma till ganska goda resultat. Af Bricolekören var 
han en intresserad medlem. Såväl som sångare, som 
såsom dirigent var han allmänt omtyckt.

Af det följande decenniets körmedlemmar lefva de 
flesta, och en stor del verkar ännu inom Bricolleriet. 
I följd däraf anser sig undertecknad här böra afsluta 
raden af »m era  b e m ä r k ta »  deltagare i P. B:s kör. 
Att vidare fortsätta denna uppräkning torde af flera 
skäl vara vanskligt.

Bricolekörens verksamhet har ej inskränkt sig blott 
till uppträdande vid ordens högtidsdagar och samm an
träden. Sedan nära ett sextiotal år har den äfven utom 
själfva Bricolleriet vid en lång rad af konserter för en 
utvald åhörareskara, bestående af Bricolebröder och 
framförallt af »det täcka könet», häfdat sitt anseende 
såsom ett af våra förnämsta manskörsällskap.

Naturligt är, alt Bellmanssången vid dessa tillfällen 
varit rikt representerad. Men äfven andra större och 
mindre körverk hafva där kommit till utförande, utom 
det att vid de flesta konserterna de båda storslagna 
högtidskörerna al Bandel och Brendler varit de »standard 
works», om hvilka de öfriga numren grupperats.

Då det torde kunna påräkna intresse, meddelas här 
en kortare öfversikt af Bricoles konserter från den första 
till 1890.

1. 1854 gaf P. B., som förut i sammanhang med 
Ordens-Conzertmästaren Björck (sid. 81) vidrörts, sin 
första konsert, hvaraf inkomsten tillädes fattigkassan.

2. 1855 gick den andra af stapeln, hvars intäkt 
tillföll den Westerstrandska fonden.

3. Samma år i december gals ånyo en till förmån 
föi Andreas Randel, som ledde dessa konserter.

Programmen till dessa tre konserter saknas.



4-. 1859 kom m o följande num m er till u tförande:
»H ögtidskörerna», kör u r op. »Judinnan» af Ha le vy, 

»Hör, oss Svea» af G. W ennerberg, Vårsång och Trio 
a f Randel, dirigenten. B ellm anssånger: »Märk h u r vår 
skugga», »I närvarande  parter», »Fader Berg i hornet 
stöter» sam t »Opp, Amaryllis». D ärjäm te m edverkade 
hofkapellet med en O uvertyr (ej namngifven), M arche 
u r »M idsom m arnattsdröm m en» af M endelssohn sam t 
Symfoni A dur af Beethoven.

K onserten bevistades af Hertigen och H ertiginnan 
a f Östergötland.

5. 1862. D irigent: A. Randel. Program  saknas.
6 . » »Efterfrågan på biljetter var så stor, att,

efter soiréen den 29 novem ber för 702 åhörare, dagen 
derefter en m usikalisk  m atinée efter sam m a program  
m åste gifvas för dem, hv ilka föregående dagen icke 
k u n n a t finna plats. N äm nda år delades inkom sten 
em ellan O rdens fattigkassa och C horalin tendenten — 
den förras lott, två tred jedelar af inkom sten, uppgick 
likväl till 1,000 Rdr.»

7. 1864. D irigent: A. Söderm an.
N ya num m er* : » P ilg r im s k ö r»  ur op. T annhäuser 

sam t »An d ie  F re u d e » ,  kör m ed orkester af Söderm an.
Om denna ståtliga tonsättn ing  skref dåvarande k riti

kern W ilhelm  Bauck, »att m usiken påm inde om Jericos 
fall och B abylons jäm m erliga förstöring».

8 . 1865. D irigent: A. M. Myrberg.
Vid denna konsert utfördes B ellm anssångerna första 

gången i I. A. A hlström s arrangem ent.
9 . 1867. D irigent: O. S trandberg.
N ytt num m er: »K ör u r  C o m te  O ry» af Rossini. 

C onrad B ehrens b iträdde som solist m ed »De båda 
grenadiererna» af Reissiger sam t en »Dryckessång».

70. 1868. Dirigent: O. Strandberg.
N ytt num m er: » B a c c h u s k ö re n »  u r Antigone.
* Endast större körnum mer omnämnas i allm änhet i denna öfversikt.



71. 1869. Dirigent: O. Strandberg.
Nya num m er: » E t t  b o n d b r ö l l o p »  af Söderman

sam t » S jö r ö f v a r e s å n g »  af Oscar I; solist Ch. Lovén.

72. 1870. Dirigent: .1. Dente.
En bel afdelning på  7 n u m m er ägnades åt Bellman. 

Nya num m er: » K o r s f a r e r s a n g »  at A. Rubenson saml 
» D r y c k e s s å n g »  af Marschner.

Anders W illm an m edverkade som solist i »Afskeds- 
skålen» af Arditi.

13 . 1873. Dirigent: J. Dente.
Programm et upptog för kören endast sm ärre k \ a i -  

tetter.
74. 1874. Dirigent: J. Denle och Ludv. Norman.
Med anledning af den detta år firade sekelfesten 

upptogos bland an n a t  de båda tonsättningar, som till 
densam m a komponerats, nämligen » C a n ta t  v id  P. B:s 
S e k u l a r f e s t »  af N orm an sam t » J u b e l o u v e r t y r »  af 
Dente.

Kören bestod af 84 sångare. Solopartierna utfördes 
af O. Arnoldson och A. W illman.

I dubbelkvartetten m edverkade u tom  dessa båda 
operasångarna V. Dahlgren, R. Ohlsson, C. F. Lundqvist, 
P. Janzon, H. E. H åkansson  och W. Lundvik.

Konserten lämnade hvardera  al de båda recettagarna, 
Norm an och Dente, en behålln ing af 908 kronor.

75. 1877. Dirigent: J. Dente. Program  fattas.
16. 1880. Dirigent: J. Dente.
Programm et var u teslutande s v e n s k t ,  hvilket i 

P. B:s krönika af W annqv is t  särskild t påpekas.
Där utfördes, utom högtidskörerna och Bellmans- 

sånger, » B a c c h a n a l - k ö r »  med solo och orkester al 
Conrad Nordqvist (solist: A. Willman), »K ör m e d  s o lo 
k v a r t e t t »  och orkester af Frith iof Hertzm an, Norm ans 
»Sekel C a n la t»  sam t för orkester ensam t Dentes » F es l-  
o u v e r ty r »  och Södermans ouvertyr till » O r l e a n s k a  
j u n g f r u n » .



i l .  1881. Dirigent: L. Ohlsson.
Nya nummer: » S k ö rd e fe s te n »  af A. M. Myrberg, 

»S ver iges  fana» för kör och orkester af John Jacobs
son samt »V o lm ers lage t»  af P. Heise.

/£. 1882. Dirigent: L. Ohlsson.
Nya nummer: »Kong H a k e s  Ligfserd» af P.

Heise, »Salam is»  af F. Gernsheim samt »Visor i 
f o lk to n »  af A. Söderman.

19. 1883. Dirigent: L. Ohlsson.
Nya nummer: »B acchana l» ,  kör med solo och 

orkester af Emil Sjögren, » L andk j  end ing»  af E. Grieg.
Dessutom utfördes balladen » T a n n h ä u s e r» ,  för 

baryton och orkester af A. Söderman.
Solopartiet i såväl Sjögrens Bacchanal som Tann- 

häuserballaden utfördes af med. doktor John Nordlund.
20. 1884. Dirigent: L. Ohlsson.
Nyheter: »Kung H a k e s  död» för kör och orkester 

af A. M. Myrberg samt »Öknen», odesymfoni i tre 
afdelningar för deklamation, soloröster, kör och orkester 
af Felicien David, hvari deklamationen utfördes af 
Svante Hedin och solopartierna sköttes af Gustaf Adolf 
Lind och Fritz Backman.

21. Samma år gafs en matiné med endast smärre 
körnummer.

22. 1885. Dirigent: L. Ohlsson.
N y h e te r :  »Adils g ä s ta b u d »  af Ludvig Norman 

samt » I s la n d s fä rd »  af Emil Sjögren, båda verken för 
kör och orkester.

23. 1887. Dirigent: L. Ohlsson.
Bepris af Södermans »An die  F re u d e »  och Nor

mans »Sekel can ta t» .
24. 1889. Dirigent: L. Ohlsson.
Nyheter: »Sten Sture» för soli och kör af August 

Körling samt »Völvens Spaadom »  af J. P. E. Hart
man.

8. —  P a r  B rico le .



Utom ofvannämnda Choralintendenter hafva äfven 
som dirigenter för orkestern och de körverk, som be
ledsagats af densamma, operans kapellm ästare m ed
verkat vid de flesta af dessa konserter.

Choralintendenten har anfört ä capella-sången och 
inöfvat de större verken, hvilkas ledning sederm era 
öfvertagits af hofkapellm ästaren.

De program, som här ofvan uppräknats visa, att 
körens ledare och dess m edlem m ar slädse sökt hålla 
sångens fana högt.

De hafva ej blott sträfvat att gifva den bästa tolk
ning åt Carl Mikaels odödliga sånger, de hafva äfven 
sökt låta såväl bröderna som den publik, som det för
unnats att vid dessa festliga tillfällen närvara, stifta 
bekantskap med de förnäm sta både äldre och nyare 
alster på m anskörtonsättningens område sam t dess
utom äfven varm t om huldat den svenska tonkonsten.

Det var i Bricoles forna lokal i Stora Börssalen, 
som de flesta af dessa konserter ägde rum, alltjäm t 
inför en fulltalig och entusiasm erad publik.

Bröderna buro alltid, liksom äfven nu är fallet, 
vid desamma högtidsdräkt med Bricoles dekorationer. 
Som m arskalkar officierade ordens högre funktionärer, 
prydda med sina ämbetsinsignier. Äfven biljettför
säljningen handhades af dessa tjänstem än.

Börssalen rymde visserligen ej mer än 700 personer. 
Men där låg stämning och festivitas öfver denna lokal, 
en säregen stämning, som ingen annan sedermera kunnat 
skänka.

Säkerligen skall den ej heller återvinnas, förrän den 
dag randas, då alla de förhoppningar, som nu under 
åratal närts ej blott af de styrande utan äfven af brö
derna i allmänhet, taga verklig form, och Bricolleriet 
träder in i sitt eget bo.

Där skola kanhända sådana sångens koryféer, som 
under P. B:s ungdom gästade detsamma, än en gång 
samlas inom dess »vingårdar och tempel», lockade af



den trefnad, det egna hem m et och den glada brödra- 
runden  skänker.

D it skola äfven fylkas skaror af åhörare att i denna 
festliga glans, som hör till det högt lysande Bricolleriets 
anda, lyssna till sångens klingande toner, och så skall 
Bricole lefva, sam fundet för glädje och sång.
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