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LOHENGRIN I P,J\_RIS 1887. 

Av CONRAD BEHRENS� 

land Musikhistoriska M_l!seets teaterhandlingar,Jinn.�s nedan-. 
s_taende beskrivning om ,Lohengrinpremiaren · i Paris 1887 

av operasanga.ren Conrad Behtens: 1 

Pa hasten 1886 erholl jag ett bref fran den celebre musikern 
Charles  Lamoureux· -i Paris, med·· forfraga.n, om jag vore 
hugad att pa varen 1887 sjunga Kungen i "Lohengri_n" pa 
Franska spdi.ket i Paris, en role, uti hyilken ·Lamoureux - for 
nagra a:r· sedan hade hort ·_mig pa· Italienska operan i London.
Lamoureux skref vidare i sitt _ bref, att om j.ag teflecterade pa 
anbudet, han onskade att jag snarast mojligt Inatte komma 
till Paris for- att ti:affa narmare aftal med honom.. · De· forsta 
dagarne av December• reste jag fran Rotterdam. till Paris, efter 
att forut ha skaffat m.ig ett Pass fran svenska Generalkonsuln 
i _ Amsterdam, Herr E gi  di  us, hva:rigenom. jag 1rnnde legitimera 
mig sasom. "sujet suedois" .. I Paris blef jag pa det vanligaste 
emottagen af den berom.de orchesteranf6raren och hangif:µe 
W agnersvarm.aren Lamoureux. · · Efter nagra korta preliminarer 
anholl , Lamoureux_ att jag rriatte: sjunga - nagot 'for . honom. 
Detta skedde med sadan framgang, ·att Lamoureux- utropade: 
ah! vous etes m.on roil_ Han uttryckte vidare sin helatenhet. 
ofver_ lattheten lwarmed jag behandlade Franska spraket, och 
fragade till slut: . "Vous n'etes pas Prussien ", hvatpa j-ag tog 
fram mitt Pass, hvilket undanrojde a.Ila nationella betailklig-· 
heter. Det blef aftaldt," att jag ·am,rn samma dag pa efter
middagen slmlle sjun:ga · med orchester uti den·. stora Eden..: 

the_atern, · hvarest Lohengrin skulle produce:r:as,. ty Lamoureux 
ville overtyga sig om min rost rac.kte till for·. den stora loka.., 

1 C. B. var fodd_ i- Br?;Uil!iChweig 1835 qch k;o� 1854 till Stockhplm, dar ban 
18�7�61 var gro�sha1idiar:ei .Efter sangstudier for Dannstrom och Gun t h e r  
�pptradde han 1862 i kgl. teat�;n (Sarast:r� i )lT:rollflojten.>l). I atta ar ti11-
h.O�de haU: sed�n kungliga scenen ·och vistades darefte; pa konsertresor i T:_ysk
Ian:d, Holland, England och Amerika. Han dog i _New York 1898. 
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len. Profvet utfoll pa det gynnsammaste, Lamoureux och 
hela orchestern . applauderade, och Lamoureux bad mig att 
folja sig for att underteckna contractet. Detta lydde att jag 
skulle creera Kungen i Lohengrin under April 1887 i Paris 
och erhalla for 10 representationer 8,000 francs. Foljande dag 
stod i "Figaro" att lasa·: "Mr Lamoureux a engage Mr Conrad 
Behrens pour cr�er le . role du roi en 'Lohengrin'. Mr Behrens, 
compatriote de Mme Christine Nilsson, un des plus belles voix 
de Basse." Jag reste hem till Rotterdam, och larde rolen pa 
Fran.ska, och intraffade den 1 April 1887 i Paris, samt hade 
redan samma dag pa eftermiddagen en Repetition af Lohen
grin pa" scenen i Edentheater. Ehuru jag hade varit med 
om Lohengrin-uppforingar i Berlin och London, sa overraska
des · jag dock af de sceniska och decorativa anordningarna i 
Paris, samt de fortraffliga chorerna. Bland solisterna fram
stod synnerligen Ernest  van D yck, en ung Belgisk tenor, 
som skulle sjunga Lohengrin, densamnia som ifjol med stor 
framgang sjong Parcifal i Bayreuth. Repe.titionerna fortgingo 
med 'storsta ifver, bade for- och eftermiddagar_na, j·a mangen 
gang till sent in pa nattei1. Lamoureux var som i sjunde 
himmeln, nar han, den lilla corpulenta mannen, fick svinga 
sin langa taktpinne till Wagners herrliga musik. Oper�n 
skulle ursprungligen _uppforas den 16 April, men gen_om de 
alltfor minutiosa repetitionerna blef primieren allt mer o·ch 
mer framskjuten, och detta var en stor . olycka, ty omkring 
medio april hande affarer pa Fransk-Tyska gransen med 
Schnaebele, hvarigenom tyskhatet ater fick ny naring. I Paris 

• betraktade man Schnaebelesaken sa godt som casus belli, och
skriket i Revanche Prussien hojdes mot Lamoureux, som ville
uppfora Lohengrinverket af en man, som vid den mislyckade
Tann.ha.user entre:prisen i Paris 1862 hade kallat fransmannen
"une nation de singes". Ton en i revolverpressen blef allt
hetare, och fiendligare mot Lamoureux, han kallades forradare,
Prussien etc. etc., och jag var ofvertygad att, om Lohengrin
uppfordes, det skulle komma till demonstrationer.· Lamoureux
forlorade icke hufvudet, och vi hade hunnit sa langt som till
Generalrepetitionen i costume. Efter en af dem kom Lamou
reux till mig omfamnade mig och uttryckte sin tillfredsstallelse
ofver min sang och ·min maniere de dire, men yttrade tillika
sina betankligheter ofver mitt starkt prononcerade Germaniska
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yttre, . ty jag begagnade blond peruck och skagg. Jag skrattade 
at· dessa betankligheter, men Lamoureux mente min Germaniska 
kung kunde provocera demonstrationer och efter -langa debatter 
proponerade Lamoureux mig att afsta fran min contracts
massige .ratt att sjunga i premieren. Efter att hafva varit med 
om inalles . 27 repetitioner syntes mig detta hardt, men da 
jag icke ville vara orsaken till nagra demonstrationer, sa 
gjordes den ofverenskommelsen emellan Lamoureux och rnig, 
att -jag skulle sjunga vid. andra representationen, och Lamoureux 
traffade afven aftal med mig att jag i London, <?-it han amnade 
sig efter Paris sejouren, skulle uteslutande sjunga Kung Henriks 
parti emot ett mycket hogt honorar. Lamoureux's betanklig
heter emot min Germaniska lmng hade hufvudsakligast alstrats 
genom nagra notiser emot mig i tidningen "Revanche". De11-na 
berattade en vacker morgon for P_arisarne, att jag hade 1870/71 
tjenat i Preussiska armeen, och att jag hade yarit .en ibland 
de forsta som vid stormningen af Mont Valerin hade kommit 
in· uti Paris, att jag uppehallit mig lange i Paris som Preussisk 
spion, och . derigenom hade tillegnat mig sa grundlig kannedom 
af Franska; spraket · Jag . gick naturligtvis . genast Rpp till 
chefredacteuren af "Revanche", legitimerade mig som "sujet 
suedois", oeh dagen. derpa rectificerades notisen, dock med 
det tillagg att man beklagade mig for att hafva atagit mig 
en for Parisarna sa foga sympathisk uppgift som Kungen i 
"Lohengrin". Jag brukade dagligen intaga forfrisknihgar i 
Caffee _de la Paix, Place de l'Opera, och der blef jag snart 
en mycket kand person, och ·mera an en gang horde jag 
hviskas "voila le roi'', sednare· nar det blef bekant att jag icke 
skull� sjunga vid ·premieren, horde jag att man kallade mig · 
"le roi en exile". Huru langt forofvrigt antipathien emot 
Wagner, och allt hvad tysk anstrykning hade, gick, bevisas der� 
igenom, att jag en afton pa Caffee . chataudun b�ef utsatt for 
vcrkligt brutala angrepp. Jag hade derstades infonnit mig
med tva Fr

.
ansman och en i Paris bosatt svensk correspondent 

for en af de stora Stockholmstidningar, Vi drucko herrligt 
Munch en er 61, och voro i den gladaste stamning, talade -Franska 
men afven ett och annat. ord svenska .. Wi hade lange blifvit 
bekikade af nagra franska herrar, da jag fragades af min 
svenske van om wi skulle dricka annu ett glas. Jag besvarade 
hans fraga med ett hogljudt "J a" och _detta blef signal en till 
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demonstrationen. De namnde fransman horde .jag saga: "Oui · 
des AUemarrds". Man ryckte mig allt mera· ·och- mera. pa. 
lifvet: Jag svarade dem att min nationalitet angick d.em icke, 
och fragade om gastfrihet icke mera fanns i Frankrike. . Det 
hjelpte ·foga, · det blef fullkomligt tumult och· tillslut fo'r att 
undga .· en opp en. skandal framdrog · jag mitt pass. Ett allmant:. 
Ah!!! blef foljden: .Fran alla sidor horde jag: "Mille fois 
pardon", och en aldre herre kom fram till mig och sade:. 
"1\,fonsieur nous nous sommes trompes,, nous n'avons · que des. 
sympathies· pour les. suedois, les Frarn;ais du Nord". 

Emellertid gick "Lohengrin" af. stapeln den 3 Mai med stor 
enthusiasm inom theatern men med en allman scandal pa. 
gatan.· Darner som kom- korandes· for- att b.evista representa-• 
tionen blefvo bokstafligen. insulterade. Jag var med i folk.
ho pen· och var kladd i en Engelsk Ulsterc·o:at, da en . herre: 
tilltalte mig pa bruten En.gelska.. Jag svarade· hon om pa. 
samma tungo1hal och horde af. den mig omgifvande valkladde. 
pobeln.: "voila ·des Anglai's; les amis des Allemands". Lyckligt
vis ·borjade· det stortregna men skojet varade dock till sJutet 
af operan framat kl. 1 pa natten.. . Den 5 Mai skulle "Lohen-· 
grin" ater uppf6ras men det skedde icke.. Efter m·anga 6fver
laggningar med ministern Goblet  forkl�rade Lamoureux att 

: han. afstod fran vidare Lohengrinforestallningar. Den �tackars 
mannen var nastan forkrossad.. Han forlorade ofver 400,000 
francs· · pa affaren, men betalte alla hos honom. engagerade 
och bete.dde sig i allo som en Gentleman. Han erholl bref 
fuUa af hotelser om han skulle annu vaga .att tank.a pa moj
ligheten att producera Lohengrin.. Ett bref hotade hon.om 

· att man. skulle kasta : vitriol. i ansigtet p� hanR enda dotter,
en ung skonhet af 18 ar, och detta . var sakert hufvudanled
nin·gen. att Lamoureux · afstod fran. Lohengrin. Jag blef till
20 Mai i · Paris, deltog uti en storartad Bankett som gafs till
Lamoureux's ara och som bevistades af en star del celebri
tcter inom konst- och finansverlden, besokte den .19 Mai Opera
Comique, . der "Zainpa '' gafs och reste tillbaka till Rotterdam
dageu derpa glad att icke hafva varit pa Opera Co·:qiiqu_e den.
21, da den totalt nedbra1i'n,. och den forskracklige kata:stro.fen
intr'affade. · 


	Blank Page



