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MATHIAS LUNDHOLM. 
OLE BULLS ·ocH. OTTO' LINDBLADS 'LA.RARE. 

Av T. NoRqND. 

a.val i de biografiska- arbetena om Ole Bull som i anteck:-
ningarna om Otto Lindblad namnes med sarskilt erkannande 

en violinist, vilken handlett dem under ungdomsaren. Emeller
tid har man foga brytt sig om att efterforska, vem denne la.rare 
verkligen var. Den forste som mera detaljerat sysslat med 
hans biografi ar Wilhelm Berg, vilken · i sin bok "Bidrag till 
musikens historia i Goteborg" (I, 1914) meddelade en samman
fattande biografi (s. 27-37) med sarskilt avseende fastat vid 
hans vackra insats i Goteborgs musikliv. Annu utforligare 
teclrnar samme forfattare hans levnadsoden och karaktar i 
·sitt handskrivna musiklexikon (nu i Mus. Ak:s bibL). I detta
senare verk namnes som kalla personlig bekantskap." 1 

Trots dessa noggranna · uppgifter aterstar dock atskilligt
dunkelt rorande denne ·mans verksamhet utanfor Goteborg.
Sarskilt Lundholms vistelse i de bada universitetsstaderna har
-ej nojaktigt belysts. Ej , heller har Lundholms betydelse i
-Ole Bulls liv tillrackligt betonats. Ha!J-S biografi torde saledes
annu behova en komplettering pa kanske just de vasentligaste
punkterna: hans undervisning och inverkan pa de ber.omdaste ·
larjungarna Ole Bull· och Otto Lindblad.

Forsta gangen Lundholms �amn namnes ar 17-95, da han
upptradde offentligt a· Voglers conced-spirituell d. 1 mars 2

• 

Pa denna spelade . enligt annonsen "4. unga · concertister:
J. F. Berwald (7 ar), · viol, C. F. Ficker (9 ar), fleut, Mathias
Lundholm (9 ½ ar), viol och Elis Chiewitz (10 ½ ar), vion
loncelle". Vogler avtackas sedan i tidningen Dagligt Alle
handa (Vretblad s. 102) for sin "praktfulla" konsert med de

1 L. har iiven liimnat manga uppgifter om den samtida musiken till lexikonet.
2 P. Vretblad, Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet (1918) s. 252 f. 
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fyra unga "fortjusande. virtuoserna". Tidningen vill aven er
kanna "den hederliga talang, som adagalades av de fyra 
mastarna". Aven Extra_ Posten, som eljest ar mindre nojd 
med Voglers konsert, sager, att de fyra unga spelade "med 
beromvard skicklighet". Av aldersuppgifterna att doma, var
Lundholm alltsa fodd hosten 1785 (Vretblad uppger s. 291 
c:a 1784!). Berg anger Lundholms fodelsear till 1787 (a. arb. 
s. 27) men namner strax efter, att han 20-arig blev orkester
anforare i Gateborg. Enl. Bergs egna uppgifter wi GotebOTgs.
aldre teatrar II (1896) s. 256 ff. agde detta rum hasten 1805;
alltsa var, a.yen enligt denna uppgift, Lundholm fodd 1785.

Lundholms forste violinlarare var (enl. Berg) Du. Puy". Denne 
lamnade dock huvudstaden redan hasten 1799, da Lundholm 
nyss fyllt fjorton ar. Vem som sedan handlett honom, arej 
ldint, men redan tidigt torde hans fiirdighet a ,violin ha varit 
ratt stor, ty sommaren 1803 upptradde han under en mellan
akt a Djurgardsteatern d. 1% och spelade en konsert av Viotti. 
Denne store ma.stares violinkonserter horde da till de svaraste,. 

och endast verkliga virtuoser vagade spela dem offentligt. 
A.ret darpa framtradde den da annu ej 19-arige vfolinisten 

flera ganger a Dju:rgardsteatern (15
/7-

13
/9) och da med violin

konserter av Viotti, Rode och Fraenzl. Aven sommaren 1805-
spelade han a samma ·teater (Viotti och Kreutzer) men var
da blott tillfallig gast. Enligt Berg hade han i mars 1805 foljt 
med De Broens teatersallskap till Goteborg; dar han sedan 
nagra ar framat var orkesterledare. D. %, . 1805 gav han sin 
forsta konsert i Gateborg. 

Berg uppger aven} att han "de farsta aren av 1800-talet'" 
kom till Uppsala och citerar som kalla: -Beskows Levnads
minnen (s. 16). Beskovv kom dock till · Uppsala f_orst 1806,. 
da ·· Lund_holm- var fullt upptagen av sin tjanstgoring i Gote
borg. Em_ellertid avser Beskows uppgifter narmast tiden 1808,. 

och · da annonseras verkligen en konsert av Lundholm i uni
versitetsstaden d. 12

/11, Under vintern· la_t han sedan hora sig 
offentligt flera ganger. · Nar han 1829- -anyo besokte Uppsala,. 

annonserades aven d. 2 
/12, att han "efter 20-ars franvaro ater

kommit". - Da han d: ·½ -gav· konsert ·i Goteborg och anyo
lat hora sig dar d. 12

/3 1809, maste hans Uppsalavistelse denna
gang ha omfattat mellantiden. D. - 14/12 1808 lat han for ovrigt 
anyo hora sig · i huvudstaden. I Uppsala spelade Lundholm,. 
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enligt Beskow, varje onsdagskvall hos Geijer, som ha.de kvar:.. 

tettspel hemma hos sig . med Hreffner, Jos. Hoijer, Liedzen
som rnedverkande. 

A konserten d. i/12 i Uppsala upptradde jamte Lundholm
De Bro en i en "duett" for· tva violin er: Denne man kan ej ha
varit nago:ri annan an teaterdirektoren Ambraham de Broeris ,,,
yngste son Carl Gustaf, vilken enligt Berg (Mus:s hist i Got. 

'I, 38) var en "skicklig violinist". I Goteborg omtalas han dock
sasom musiker i ork.estern forst 1811, men vid teatern hade
han framtratt som skadespelare redan 1801. Han blev sedan
director musices· .. vid Goteborgs gymnasium. Nyss citera:de
annons 1829 omtalar aven, att Lundholm da aterkommit "till
detta larosate, vid vilket han · som larj unge uppvaxt". Det
kan ej tolkas annorlunda, an att han varit student och
en langre tid vistats vid Uppsala universitet (ordet "upp,

vaxt" maste avse en langre tid. an manaderna mars 1808-
febr. 1809). Denna studenttid kan da val knappast ha varit
annan an forra halften av 1800-talets forsta· artionde. Hnru

vida han. frarntratt som musiker da, ar ej ldint. Geijer

namner honom atminstone ej i sina .brev hem. 
I Goteborg · lat Lundholm redan hara sig i mars 1809 och

samma man ad · 1810. Berg drager darav slutsatsen, att han
hela tiden vistats i staden. D. 30 mar� 1811 lat han hara sig
i Stockholm, och det heter darvid uttryckligen "Lundholm fran

Goteborg". Han spelade mest konsertverk av franska skolan
sasom Viotti, Rode och Kreutzer men undantagsvis aven kon-
serter av Pleyel m. fl. 

1812 gav han tva konse:tter 'i. Goteborg (2/2 och 29
/11) och

anstalldes ater vid teatern d. 12/ 
11 1813 som orkesterledare.

Berg citerar (s. 31) aven e1J. del uppgifter om hans larareverk
sarnhet, vilken maste ha varit ratt betydande. Om hans spel
vid denna tid yttrar sig J. M.: Rosen i "Nagra minnesblad"

(1877, I, 6) och erkanner, att han: var en "betydande virhi.os"
men med "kallt f6redrag". Aven vV. Banek (Sjalvbiogr. skizz
1872, s. 6) talar om den goda teatertruppen "under anforande

av den da beromde violinvirtuosen Lundholm". 
Marianne Ehrenstram omtalar aven Lundholm och hans

verksamhet i Goteborg (Notice sur la litt. et les beaux arts

en Suede, 1826, s. 78): "Mr Lundholm, ci-devant · directeur

de musique a Gothembourg est un tres bon viol on. - . Cet ar-
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tiste_· d'im grand. merite, se developpa de bqnn€: heure, profita 
beaucoup du. talfl.nt de m:me Peterso.n . et se p:erfectionna en
suite sous Baillot a Paris". Orn denna "fru .Peterson" och 
hennes fortjanster- om Gote_borgs rnusikl_iv narnner markligt 
nog B�rg intet 1, ehuru, M. E4renstr6m sager om henne (s. 77) : 
"Eleve d.e Kramer,. ;:;on violon etait tel, qu'il -donna de l'orn
brage· q.:U · celebre. Giarnowichi qu_i se trouvait a Londres 2 au 
moment ou m:me P., alors m:H Gillberg, y donna son premier 
concert public." Aven Rosen framhaver fru P:s fortjanster om 
.Goteborgsrnusiken . och da i samband med · Lundholm. 

Harmoniska sallskapet, som stHtades 1809, hade aven Lund
holm till . l'edare, och · Berg sager, .att-; detta . under Lundholm 
"utvecklade. en nastan feberaktig verksamhet" (s. 31 f.). Lu�1d
holm synes saleq.es i Goteborg ha varit den ledande musik
kraften- under de fern ar (1809-14). han dar uppeholl sig. 

Efter att d. 2 maj 1814 ha givit sin sista konsert, reste 
han emellertid ut till Paris for att stude1�p. under Baillot sa
sorn elev vid konservatoriet. Efter 1 ½ a.rs vistelse i den 
fr an ska , huvudstaden atervande Lundholm till Goteborg, dar 
han d. 4 febr. 1816 gav sin forsta konsert med bitrade av 
Harmoniska $a11skapet. Nara fyra ar �tannade han sedan i 
Goteborg och tyckes anyo ha blivit den ledande manuen. 
Vad han betydde for stadens mu�ikliv framgar ej minst av 
ett meddel�de i tidskriften Heimdall i Stockholm (nr 6, 31/r,, 
1828)' pa tal om Harmoniska sallskapets orkeste1;: "Harm. 
.sallsk. har en orkester nast hovkapellet den basta i Sverige 
- kanske med undantag av den orkester, vilken for en tio
ar tillbaka var i Goteborg bildad och anford av den beromde
eleven av Baillot hr, Lundholm."
. Under Goteborgsvistelsen tyckes Lundholm aven ha fore

tagit konsertresor till andra ·stader. I sin Crusellbiografi. om -
talar .Berg i lexikonet, att Lundholm besokt Linkoping och dar 
falt . "ett harligt ackompagnernent av orkestern" under Crusell. 
Emellertid avbrot L. h'osten 1819 sitt arbete i Goteborg 
(sista konserten 28/11) . och flyttade till Bergen. Aven om hans
ver ksamhet dar yttrar sig Heimdall i sammanhang med nyss 

1 I Bergs lex. star ej heller nagot mera om henne an vad 1\I. Ehrenstrom 
fa.rut sagt." 

· 
2 Giarnovici var i London ·1792-96 och dog i Petersburg 180-!. 
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anforda omnamnande av · Harmonis1�a · s�llskapet i Stockholm: 
"hr L., vilken sedan i Ncfrg·e utdanat flera 'virtuoser, bland 
vilka pianisten · Skramstad,: samt darjamte tillvagabragt en 
sangforening, soin eriligt de berattelse1\ vi fran - kannare er
hallit, skolat tidtals kunna tavla med a.en· basta i Kopen
hamn". Ole Bull,· hans ber6m_daste larjunge, orntalas har ej' 
alls, enar denne da ej annu ;ar kand som violinist _utanfor 
fodelsestaden. 

Genom J� Petersens fortraffliga bok '"Har�onien' 1765-1900"_ 
(Bergen 1901) ar det niojligt atf ratt noggrant folja Lundholrns 
verksamhet i staden. P. omtalar visserligen den svenske ·musikern 
i tamligen nedlatande ton, men da alla konsertprogrammen 
meddelas, ar. det ej svart att se, huru fruktbarande hans arbete 
varit. Sa mycket utforligare omnamnes • "uriderbarnet" Ole 
Bull, som tidigt spelade med i orkestern. 

Lundholms avresa fran staden 1827 sattes sedan i samband 
med en strid mellan Ole Bull och · hans la.rare. · Framstall
ningen av denna tvist ar, liksom nastan alltid i norska Bull
kallor, ratt partisk for Ole Bull. Lundholm skulle ha blivit 
avundsjuk pa sin elev: "Da· han h.0_rer Ole Bull spille Paganil�i 
fra bladet med sfarste lethet, blev han rasende

J 
tog ·hat og 

stok, opsagde sin post som dirigent midt -i saisonen och reiste 
fra byen ved fo'rste leilighed" (s. 105): 

Annu mera dramatiskt framstaller s� Ottmann (Ole Bull der 
Geigenkonig, Stuttg. 1886) upptradet och for att gora allt 
mera sannolikt laggas orden i Ole Bulls egen mun (s. 21 ff). 
B. skulle, da han horde sin la.rare spela �aillots "capricci'',
ha blivit "hochlich enttauscht uber die pedantische, phleg
matische Art, in der er die leidenschaftlichen Laufe v6rtrug".
Sedan spelade Bull sin Pagan:ini, och L·undholm "s.chalt mich
fiir meine Vermessenheit aus". Emellertid slutade allt,. enligt
Ottmann ratt lugnt: "Aristatt zu -wi.iten, wie ich gefiirchtet
hatte, ·war Lundholm hoflicher und freundlicher gegen mich
als je sonst und · meinte, bei fleissiger Ubung diirfe ich hoffen,
es einmal so weit zu bring en ,vie er." ·

Jonas Lie yttrar sig i sin biografi till "Ole Bulls Breve(( 

(Kbhn 1881) om upptradet i betydligt mildare ton (s. 23). Enligt 
denna kalla skulle Bull och Lundholm 1843 anyo ha traffats 
och da _pa vagen fran Jonkoping, varest Lundholm kommit 
korande emot den da varldsberomde virtnosen (s. 69). Ottmann 



6-

gor naturligtvis en hel historia aven av detta mote (s. 111).Lundholm skulle ,q.a ha sagt: "Nun, da Sie ein beruhmter Geiger sind,. mussen ___ Sie sich e:rinnern, dass ich Ihnen sagte,als ich Sie Paganini spielen horte, Sie wurden eine hervorragende Karriere machen." Harpa skulle Bull ha svarat: �'Sie waren im Irrtum, ieh spielte das St-Lick ja nicht vom Blatt,ich hatte ·es bereits du.rchgespielt." Det finnes emellertid en ej uppmarksammad talla fran ar1836, dar Lundholm och Ole Bull i Bergen namnas, och darkategoriskt hela hi&torien av 1827 fornekas. Da denna dementi i andra hand utgatt fran Lundholm sjalv, torde detvara ska.I att har ordagrant citera den. J. M. Rosen hademed anledning av Ole Bulls konserter i de europeiska huvudstaderna, i Tidning for teater och musik namnt nagra ord omOle Bull 1 och aven talat om hans studiear for Lundholm.Med anledning 4arav svarar en insandare i Skanska Correspondenten foljande (nr 28 6
/4 1836): "Huvudstadens_ tidning for teater och musik, sa.ledes tid-11ing aven for musikalskare, har i en artikel 'Ole BornemanBull' eftersagt_ en del av vad nagra norskar och Parisjournalister . yttrat om denne Paganinis medtavlare. · Haruti vore1ngenting anmarlmingsvart, om· ej huvudstadens musikaliskaareopag, kanske mot sin vilja, kommit att darunder pa ettmindre grannlaga satt behandla en svensk konstnar, hos vilkensjalva Ole Bull utan tvivel erkanner sig _sta. i forbindelse. Iartikel� om Ole Bull heter det: 'Under L:s goda skolastiskaledning gjorde han raska framsteg och adrog sig snart sinm astares avund. Paganinis cap ricer blevo icke Hinge oforsokta a-v honom. Norskarne pasta, att hans stora skicklighetforjagade L., vilken icke dar kunde ta.la nagon rival, fran Bergen'. Aven Bull lii.mnade Bergen, vistades i Kristiania,reste till Tyskland for att hora Spohr, aterkom till Norge ochBergen, 'men', heter det, 'ocksa han maste erfara, att fodelseorten minst vet att vardera .ens fortjansteT. Bergen hadelevat ett musikaliskt liv � det var slutat; L. reste och medhonom __ dog nastan allt for musiken. 'En tysk birfilare formadde . att i Bergen tillbakasatta BuU, vilken i kanslan av sittyarde lamnade fadernestaden och- reste till Paris 1831'. - Nu

1 Nr 6: 9 ii, och nr 13: �; /2. Som kalla uppgives .J ourn. des deb a ts.
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fragas: huru ar det mojligt, att en svensk, som vet att var
-�:lera vad svenskt ar_. k.an vilja utan anmarkning efterfraga 
nagot .dy_likt, att L. skulle 'forjagas' fran Bergen av avund 
over sin elevs raska framsteg, vilka Bergeh icke ens visste att 
yard-era, sedan Bull natt ryktbarhet? Huru ar det mojligt, 
.att man i en svensk tidning kan gora svensk mans karaktar 
-en dy)ik tillvitelse, pa samma gang man tillkannager, att det
musikaliska livet i Ber_gen dog riled hans avresa. L. Hir vara
fodd i Stockholm. Manne · man ej darfor harmed faller i
.samma fel, 'att fodelseorten minst vet att vardera ens for
tjanster'. Kunde en 'tysk birfilare' i Bergen tillbakasatta sjalva
Bull, som nu sa mycket berommes, sa ar det val lika rimligt,
.att en norsk eller tysk birfilare for att nedsatta svensken och
upphoja. norsken, tillatit sig att fa doma over motiverna till
den forres avresa."

Artikeln slutar med en eloge over, vad Lundholm utrattat 
for Lund men tillagger, att ban stode i begrepp att la:inna 
staden. "Kanske skulle- norskar kunna pasta ... , att han aven 
reser harifran av avund darover, att hans elever, 'under hans 
_goda skolastiska ledning, gjort raska framsteg', anda _darhan, 

. att de icke 'lamnat Paganinis kapriser . oforsokta'." 
Berg, som tydligen har intresserat for att fran autentisk 

kalla erhalla de basta upplysningar, vande sig direkt till Ole 
Bull och fick av honom hora det basta erkannande av Lund
holm som la.rare. Den beromde larjungen mindes med stor 
tacksamhet sin studietid i Bergen (se Bull-biografien i Bergs 
lexikon). 

Det ar troligen Lundholms f6rtjanst att forst ha fast Ole 
Bulls uppmarl�samhet pa Paganini, som da (1827) annu var 
foga kand i Skandinavie_n. Forut hade Viotti, Rode, Kreutzer 
och Baillot statt pa L:s program. Nu borjade sa smaningorn 
aven Paganini upptagas _pa hans repertoar. 

Hosten 1827 lamnade Lundholm Bergen, och d. 23
/10 med

delade Goteborgs Posten: "Efter flerarigt vistande i Bergen har 
musikdirektor Lundholm nu hitkommit och sages stanna 
har." D. 4

/11 gav han sin forsta konsert, och han upptog val 
aven omedelbart sin larareverksamhet. 1828 framtradde Lund
holm dock foga. · Endast en gang 27

/11 omtalas i tidningarna,
.att han givit en konsert. Efter att annu ar 1829 ha la.tit 
hora sig pa tre konserter (1%, 2¼ och 14/7), lamnade Lund-
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holm Goteborg och for till huvudstaden, dar han mottogs 
med all aktning. Tidskriften HeimdaH -introducerar honom d. 
21

/11 med f6ljande .vackra omnamnande : "Lun.dholm : .. redan 
sedan langre tid tillbaka kand som en av va.rt lands utmark
taste violinspelare, ar nyligen fran Goteborg hitkommen. 
Mangen har det liksom oss forefallit besynnerligt, att lmvud
staden icke Hitt tillegna sig en konstnar av bans rykte. For 
narvarande lar ej heller nagot sadant vara i fraga, emedan 
herr L. amnar endast en kort tid uppehalla sig harstades. 
Da man vet, att herr L. gjort sin skola i Paris under Baillots. 
omedelbara handledning och med den utmarkelse, att denne 
ma.stare annu i dag med aktning · omtalar honom sasom en 
av sina skickligaste elever, bor det bliva angenamt for musik
vannen att fa g6ra bekantskap med en inhemsk talang av 
detta varde. Ryktet bar aven i f6rbigaende meddelat, att herr 
L. under_ sitt musikaliska studium pa senare aren med fram
gang f6rs6kt sig i utforande av de svarigheter, varmed Paga
nini okat violinens tillga.ngar."

. Sedan omnam_nes, att han i nasta manad amnade ge en 
konsert . Denna agde rum i stora B6rssalen d. 9 januari 1830,. 
och d. 16 i samma . manad bar Heimdall en utforlig recension 
oni den : 

"Det fortjanar visserligen anmarkas sasom en sallsamhet,. 
att en konstnar med hr Lundholms erkanda talang och ratt
visa ansprak pa uppmarksamhet sa alldeles uraktlatit alla till
fallen att gora dessa ansprak gallande, men daremot med en 
verklig sjalvforsakelse f6redragit en mera obemarkt konstnars
bana framf6r en, dar a.ran lovade honom rikare skordar. 
Efter . en mellantid av manga ar har herr L. nu :Her gjort 
ett besok i huvudstaden, dar redan sedan Hinge tillbaka ett 
rykte foregatt honom. Detta rykte bar, kan man saga, hunnit 
bliva nagot gammalt) men det har darfor ej forandrats. Lik
som ett vackert portratt av en okand bar man Hinge forvarat 
det i hopp att dartill n_agon gang igenfinna original et. A ven 

detta har man sent omsider funnit : alla anletsdragen syntes 
oss valbekanta, fastan ej alltid lika ung.domliga : jamval uti 
sjalva kostymen var dar nagot som icke horde sa alldeles till 
den for dagen. Vi hava redan forr en gang, da vi ta1t om 
en yngre elev 1 av Baillot· (se Hei�dall 1828 nr 36) sokt nar-

1 A. Randel, 1821-28 elev av Baillot. 
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mare gora reda for de utmarkande egenheterna hos de violin

:spelare, som tillegnat sig denne ma.stares metod. · Vi skola vid 

<letta tillfalle ej trotta lasaren med ett upprepande darav utan 

inskranka oss blott till den allmanna reflexion, att samma 

anmarkningar, vi da framstallde, synts oss aga fullkomlig

tillampning aven pa herr L:s spel. Sasom ett sardeles traf

fa11.de exempel, sammanfattande pa en gang allt det goda och 

det forkastliga i maneret, f6ref611 oss herr L:s for edrag av

Baillots · violink0ns�rt - en i den allvarliga gamla italienska

stilen genomford komposition, vilken, med alla fortjanster ge

mensamt att vara maniererad och kall med samma tvungna

hallning som den akademiska figuren pa ritsalen. Exekutio

nen med detta stranga i formen sa.dan denna tycktes ha blivit

-eleven av mastaren bibringadJ 
erinrade nastan ovillkorligt om

en concours vid conservatoiren. Om den for den skull ej

kunde ge nagot fullkomligt begrepp om konstnarens indivi-

dualitet, gjorde den likval tillfyllest sasom ett prov pa den

av honom upphunna hoga_ grad av teknisk. fardighet. - Mera

sjalvstandighet i talang visade herr L. i foredraget av May

seders briljanta komposition, vilken, for sin alldeles motsatta 

karaktar och modernare stil, kunde tjana till ett motstycke at

den forra . Han tycktes har vara mer a inforlivad . med .sitt amne 

och overlamnade sig mera fritt at ledningen av sin. egen kansla.

Sa.val detta som vartdera av de herr L:s ovriga konstprov, mot

togs av allmanheten med uttryck av det livligaste bifall. Herr

L:s gedigna ton och kraftfulla strake, hans sakra mekanik och

den mald over instrumentet, vilken han visade i besegrandet

av de storsta svarigheter, sa.som t. ex. hans dubbeltoner, hans

med ovanlig styrka och klarhet utgivna enkla och dubbel

drillar m. m. - alla dessa aro onekligen egenskaper, som be

rattiga honorn till ett rum i bredd med vara skickligaste 

violinspelare. Om vi slmlle sarskilt yttra oss over herr L.

sasom konsertspelare, sk.ulle sadant kunna foranleda oss till

en och annan anmarkning. Fordringarna av konsertspelaren 

.aro storre an forr. For att uppfylla dem alla maste denne

rned bestandig uppmarksamhet folja· sin tid. Man begar av

honom mera bojlighet i talang, och som ett schema pa denna 

bojlighet tjanar bast den vanliga indelningen av konsert

kompositioner i tvenne briljanta satser av olika karaktar -

forsta och sista allegrot - och blott en gang bar sats - det
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egentliga adagiot. Det ar i · detta senare man nu mer an 
nagonsin. gor ·avseende pa ett sjalfullt uttryck, pa tonens be
hag ·och mjukhet- samt pa en v1ss elegans i foredrag .. Sant 
ar, att dessa

1 

fordringar bliva sallan - tillfredsstallda, men de 
finnas emellertid. - Att herr L. vid detta tillfalle aven und
fagnade allmanheten med en desert a la Paganini kunna vi 
sa mycket mindre fortanka honom, som hans konstnarstalang 
ger honom nagon rattighet till en sadan musikalisk caprice. 
Forst da ma det kallas charlataneri, nar man gor till yrke 
ett dylikt missbruk av konsten. Vi skulle tro, att herr L. 
endast velat visa, att .sadant Hitt later Iara sig av varje val
ovad violinspelare, om han darpa vill offra nagon tid och 
moda; och vad · herr L:s adagio pa G-strangen betraffar, 1 ut
forde han det visserligen med mera precision och virtuositet 
an nagon charlatan ex professo hittills la.tit oss hora. I ovrigt 
vittnade herr L:s tema med variationer av honom sjalv kom
ponerade och vari han inlagt dessa konstsaker, att han i den 
teoretiska delen av konsten gjort lika goda studier, som han 
vis�t sig aga i den praktiska." 

I meddelandet av· d. 21/11 1829. stod, att besoket i huvud
staden. ej gallde langre tid. Redan fore konserten hade han 
begivit sig till Uppsala, dar HcBffner i Uppsala stads och lans 
tidn.· d. 2

/12 m_eddelades foljande: "En svensk, hr concertmastare
Lundholm, som- efter mangarigt vistande utomlands, isynner
het i Paris, dar han varit Baillots elev och till heder for sitt 
fadernesland kan tavla med vilken som helst i stor utbild
ning av sin konst som violinvirtuos, har efter ·20 a.rs franvaro 
aterkommit till detta larosate, vid vilket han som larjunge 
uppvaxt. Han hade tan kt att i morgon torsdag har uppf ora 
en konsert och tillika att om lordag vid en dylik, som jag 
amnar giva, lamna sitt benagna bitrade. Vad som kommer 
att exekveras, skall genom affischer tillkannagivas. Att ingen 
infodd svensk fore honom uppnatt hojden av hans talang 
torde redan vara- bevisat av den namnkunnighet han forvar
vat sig." 

Lundholm tyckes omedelbart efter stockholmskonserten anyo 
ha begivit sig till Uppsala, dar Hffiffner, som da var gamma! 
och sjuklig, alltfor val behovde hans hjalp. Geijer torde ha 
varit hans framsta stod, ty liksom for 20 ar sedan spelades 
nu kvartetter i Geijers hem. I :Malla Silverstolpes memoarer 
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(IV, 181) meddelas ett brev av nov. 1830, fran Ava \Vrangel 
till sin mor: -" I s6ndags · var jag. hos Geij ers bjud.en. pa kvar;_ 
tetter spelade av Lmidholm,' · Moberg, Gillherg, och ·Strom." 
Sedan uttalar hon deri formodan, att de tva senare skulle 
vara henne obekanta _:_ alltsa ·ej ·de tva: forstnamnda� 

I Heimdalf 9 
/10 1830 meddelas, att i Uppsala givits en konsert

for efterlevande till de vid L. -Edet dtunknade- "under an
forande ·av Lundholm, - som en langre tid lar ·kom ma att ·vistas 
i Uppsala". Av detta meddelande ·skulle det kunna syn as 
som om vistelsen i Uppsala di tin tills· haft · niera -provisorisk
karaktar. 

I dee. 1830 medverkade Lundholm vid utforandet av Hffiff.:. 
ners jubelfostkantat (enl. Heimdall 11/ 12). 1831 gav Lundh9lm
d. 5

/2 en konsert, och d. 23 i samma ma.natl annbnserade ha1i
om 4 soareer, vilka dock - ej - blevo av, antag1igen pa' grund 
av att for fa - tecknat sig. De syn as dock ha - · upptagits pa 
hasten, ty. d. 20

/11 gavs av Lundholm en "subskriberad soare".
Redan en vecka efter foljde en ny. Darjamte riledverkade han 
vid konserter d. 17

/3 och 24
/10• 1832 -i februari annonseras om

tre soareer, vilka aven blevo av under varen (18/,,, ¼, 8/
4
). 

Darjamte medverkade han vid flera konserter. Det synes 'dock, 
som han med maj manads utgang ei -langre stamiat i staden. 

Under de11 tid · av 2 ¼ ar- han tillhort Uppsala musikliv 
var han ej blott konsertgivare med kompositioner for violin 
utan aven dirigent och ledare for kor och orkester. De fiesta 
konserter vid den tiden voro, i · huvudstaden saval som i de 
storre landsortstaderna, orkesterkonserter. I Uppsala .bestod 
denna orkester av amatorer jamte medverkande fran rege
mentets musikkar. Koren bildades av herrar och darner ur 
societeten. Da univer'sitetet · ratt ofta hade stora fester med 
musik och Up-psala lika val. som huvudstaden ansag sig bora 
ha.Ila en langfredagskonsert om aret (i regel Hffiffners orato
rium "Forsonaren pa Golgata"), kunde en sadan "staende kor" 
ratt val samrnanhallas. 

Vad Lundholms egna solistiska prestationer betraffa, hade 
hans kompositionsurval sa smaningoin utvidgats att aven om
fatta Spohr, Lafont och Mayseder. Da strakkvartetter gavos, 
voro Haydn, :Mozart och Beethoven givna programnummer. 
Sarskilt ·ofta orntalas "stor kvartete' · av Beethoven. D. 13/ri
1832 finnes pa programmet t. o. m. "violinkvartett av Geijer". 
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Pa hosten 1832 flyttade Lundholm till Lund, dar han stan
nade 3 ¼ ar till varen 1836. Under denna tid verkade han 
med· samma iver som forut for musikens forkovran, gav un
dervisning, spelade a konserter, samlade medlemmar till or
kester och kor samt uppforde storre verk. 

G. A. Feuk meddelar i "Otto · Lindblad och hans sangare" 
(1882, s. 17): "Under Lindblads studentar utvecklade sig hans 
musikaliska genius allt mer och mer. For odlingen a mu
sikaliska faltet bidrog en lycklig omstandighet. Konsertma
staren Lundholm, som gav lektioner pa violin, violoncell och 
piano, hade bosatt sig i Lund. Hos honom bodde Lindblad 
uti tre ar .'' 

Da Lundholm, enligt annonserna i tidntngen Skanska Cbr
respondenten, bodde hos universitetets kapellmastare Wenster, 
synas. saledes alla tre ha bott nara varandra. Lindblad var 
da ej ledare av nagon manskor, Joch vid konserterna hade 
annu ej studentsangen fatt nagon ledande stallning, ehuru 
det undantagsvis omtalas, att manskor medverkat vid Lund
holms konserter. Sa mycket mera odlades kammarmusiken, 
och Lindblad medverkade som violinist dar. 1 

Av annonsmeddelandena att doma var Lundholm direkt 
W.ensters vikarie - liksom forut i Uppsala HIBffners - och 
stod saledes som officiell representant for musiken i staden. 

· Att hans verksamhet ronte livligt erkannande, framgar otve
tydigt av recensionerna av: konserterna. Aven uppmar ksam
mades denna hans verksamhet i huvudstaden, dar C. M. _
Rosen i sin Tidning for Teater och Musik lamnar meddelan
den om musikens uppsving i den sydsvenska universitetsstaden.

Feuk uppger, att Lundholm gav lektioner a violin, violon
cell och piano. Vad det senare instrumentet betraffar� synes
han redap i Bergen, om ej forr, givit undervisning darft. I
nyss citerade meddelande om Harmoniska sallskapet i Heim
dall namnes, att Lundholms beromdaste elev i Bergen var
pianisten Skramstad, vilken pa 1820-talet hade hogt anseende
som virtuos och aven konserterade i Sverige (i Goteborg redan

1
. Berg meddelar under Otto Lindbiad i sitt lex. om dennes medverkan pa 

Lundholms tid: "Den tiden kande man Lindblad endast som en god och in
tresserad violinamator, vilken deltog ei minst i kvartettmusik an i Akademiska 

kapellets ovningar." Under biografien meddelas som kalla ror Otto Lindblad
biografien: "personlig bekantskap med Lindblad, for vilken samlaren av dessa 

anteckningar under sin studenttid tog undervisning i violinspelning." 
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1819 12/
8 och sedan ater 1824; i Sthlm 1824 och 1826). 1 Violon

cellspelet hade Lundholm dock ej odlat fore Lundvistelsen.

Berg orntalar i �in handskrivna biografi (i Mus. Ales bibl.),

att det saknats goda violoncellister. i det akademiska kapellet

och att Lundholm for den skull sett sig nodsakad att Iara

sig spela instrumentet. 2 

Lundholms forsta konsert i Lund agde rum d. 21/10 1832

med Beethoven, Viotti, Paganini och Mayseder pa · prograrn

met. · Den andra med Weber, Rode, Beethoven, Blum och.

Mayseder gavs d. 18/ 
11- Ar et darpa foljde en ny konsert d. '-'4

/3, 

och Skanska Correspbndenten omnamner denna d. 26/3 med

stor beundran for ledarens fortjanster. Det heter dar bl. a.:

"Mahanda har aldrig, eller atininstone pa langlig tid, i var

stad blivit hord en skonare violin an hr Lundholms; och den

for oss smickrande omstandighet, att han sa lange drojt ibland

_ oss, och att han har ger en ny hojning at. konstsinnet och

musikalisk srnak, fortjanar ocksa av oss den fullkornligaste

1 Berg meddelar i sitt lexikon pa tal om Lundholms undervisning a piano

forte : "Sjalv spelade han ej detta instrument (hans anslag dara vittnade nog 

om, att det ej var honom frammande); men i allt vad som rorde precision,

rytm, aplomb var han sakert en god foresyn. Stor fordel hade han dragit 

genom bekantskapen med Ferdinand Ries, vilken under sina konstresor be

sokte Stockholm och Gotebo�g [1813], i vilken senare stad han uppeholl sig

flere veckors tid. Av Lundholms egen berattelse om sammantraffandet med

Ries framgick, att L. med · uppmarksamhet ahort och noga senterat en del

finesser i Ries' klassiska klaverspel". - Det fortjanar papekas, att Skramstad

redan vid · sitt f6rsta besok i Goteborg 1819. spelat Ries (Berg, ?dus:s hist. i

Goteb. I, 153). 
2 "I Lund gav han ett nytt prov pa sin energiska formaga. On.slows kvin-

tetter, ·v"ari 2 violonceller medverka, ha.de blivit inf6rskrivna, och L. var sar

d eles animerad for deras utf6rande. Goda violinister saknades ingalunda, men

pa platsen fanns ingen, som ansags lmnna med erforderlig skicklighet exekvera 

principalvioloncellens stundom ratt svara stamma. L. beslot ataga sig d.enna

roll och ikladde sig anyo en Uirjunges skepnad. Med begagnande av Baudiots

goda violoncellskola och a1+litande av sin jarnflit, den ingen motgang kunde 

boja, inga svarigheter besegra, hann han, efter 3 manaders ovningar, darhan,

att han med fordel kunde la.ta h6ra sig i flere av forenamnda kvintetter." -

Det f6rtjanar dock papekas, att Berg i "Mus:s hist. i Goteb." I, 31 citerar ett 

brev fran G- Brusewitz, dar det heter: "J\fina bada hadangangna broder Carl 

.Johan och Fredrik togo ock lektioner pa violoncell och viol for Lundholm."

Bergs lexikon ar skrivet omkring 1881, och brevet torde ha forfattats atskil

ligt sen.are. M6jligen kan Lundholms formaga . att pa tre manader Jara sig

att spela i Onslows kvintetter, tillskrivas en viss f6rtroge�het m�d instrumen-

tet Iorut. 
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tacksa·mnet.. Nagra korer exekvei·ades··av studerande pa denna 
konsert utmarkt. val och med stor effekt." 

Det blev. i Lund: liksom i Goteborg under Lundholm, att 

alla. fingo intresse for · musiken. Tidningen Skanska Corre
spondenten aterspeglar i . riagon man detta okade intresse. 
Det infores dar na:mligen ofta recension.er over musikaftnarna. 
Aven meddelas en eller · annan artikel om musiken, och man 
marker tydligen, att med intresset for tonkonsten aven kom
mit lusten att Iara kanna dess vasen och att forska i musik
historien. 

Liksom i Uppsala anordnades soareer, dit ej blott stadens 
musikintresserade kommo . utan aven flera fran landsorten 
omkring. · Lundholm gav aven konserter i Malmo, och av:ien 
dar mottogs han med stor aktning. Annu 20 ar efterat er
inrade man sig med noj e den hog a standpunkt · musiken haft 

i lardomsstaden. l en insiind kotrespondensartikel om mu
siken i Lund i Ny tidning for musik 1854 4

/ 3 heter· det : "Vid
-0rk�stern ar allt forlorat, i brist pa goda violiner. Da vete
ranen concertma!Stare Lundholm fanns harnere, bildades av
honom flere goda violiner, men som nu dragit sig undan
-och aro anting en so_lospelare ell er daliga ripienspelare."

1835 hade man kommit sa langt, att- man kunde skrida 
till uppforande av Pergoleses Stabat Mater pa langfredagen 
d. ¼. Aret darpa fornyades uppforandet samma helgdag. 
Bada gangerna motfogs verket med fortjusning. Behallningen 
av dessa konserter tillfoll "de fattiga barnen i harvarande 

fattig- och Lancasterskolan" - en inrattning, som sarskilt 
univ.-kapellmastare Wenster omfattade med stort intresse. Man 
kan darav sluta sig till, att Lundholms arbete understoddes pa 
allt satt av director musices. Enligt Sk. Corr. (2

/4 1836) var_ 
"musikpersonalen'' vid den senare konserten 41 personer, darav 
21 darner "kladde i sorgdrakt" - "a11a utvalda roster". Forsta 
gangen verket uppfordes var det i den gaml_a sattningen, den 
andra gangen i Lwoffs "foryngrade och utvidgade" form. 
Sjalva biskop_ Faxe . tackade efter sista konserten officiellt 

Lundholm och de medverkande for deras vackra arbete. 
Man visade Lundholm allt erkannande for hans arbete. 

I Sk. Corr. d. 5
/3 1836 star pa tal om Lundholms soareer:

"For. dem. som ej. halla det nyi.tiga for manniskans hogsta 
�1tan som ett blott beting for var bekvamlighet och trevnad 
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sasom sublµnariska vasenden samt anse kunskapen, njutnin

gen och utovningen aY detsamma, det sk6na, for vart 6ver-

j ordiska ma.I, .. torde ej vara. utan intresse att se Lund sedan

nagra ar hava borj-tlt leva ett sant musikaliskt liv .. Lund

holm har .va_ckt detta liv ur sin slummer och underhallit det

med sin varma karlek for denna skona konst. Sa har ock

forhallandet varit annorstades. Dar han uppeholl - sig, dar

blev han grundt.onen till en -skon harmonisk forbindning, i

det ban anslog kanslofulla hjartans medljudande strangar.

Att ban ar en bland vara yppersta svenska violinkonstnarer,

ar lika sakert som det Hirer erfordras mer an ett musikaliskt 

tidsfordriv att, efter det omatliga framsteg musiken i det prak

tiska gjort, erhalla nagot frejdat namn sardeles sf1som konst

nar pa violin, detta det svaraste men fornamsta av alla in�

strumenter." 
Under Lundvistelsen tyckas Lundholm aven fatt tid till

sma· konsertresor under sommaren. A.tminstone omtalas en

sadan till Gotland sommaren 1835. Enl. B. Anrep-Nordins

"Mus. sallsk. i Visby" (s. 25) annonseras om en konsert i Klinte.

Efter Stabat Mater 1836 gav Lundholm ej nagon egen kon

sert. Den 1¼ medverkade ban vid, sangerskan Beate Jurin

gius konsert och avslutade harmed sin. verksamhet i staden.

Att man med stor salrnad sag honom fara, intygas av Sk.

Corr: Antagligen _var 'orsaken till avresan, att W enster ej

mera behovde nagon vikarie och darfor sjalv upptog musik-

arbetet. 
Den stad Lundholm nu valde for- sin verksamhet blev Jon-

koping. D·en forsta konserten dar annonserade ban till d.
19

/12 1836, och . programmet upptog de vanliga kompositors

namnen frap, bans musikaftnar i Lund: Kallivoda, Pixis, Bohm,

Moscheles, Mayseder, Lipinski. 1837. bade ban lyckats bringa

samman sa manga musikintresserade i st_aden, att ban lang

fredagen kunde ge Pergoieses Stabat Mater. Aven gav han

samma var egna konserter. D_en 9
/8 annonserade han, att han

till oktober skulle oppna en Sangskola._ Det kau antagas, att

han aven fick nojaktigt med elever.

Berg talar (i sin handskrivna biogr.) om, att Lundholm

ofta gjorde, stundom arslanga, utflykter och gav konserter i

skilda nejder. Varthan dessa resor stallts ar ej till fullo

kant, men nagra sadana aro omtalade i litteraturen, sa en



16 

konsert d. 4/2 1845 i Goteborg och en i Bergen 1855. Vid denna
senare assisterade fru Gesine Grieg, Edvard Griegs moder. 

Lundholm stannade till 1857 eller 1858 (enl. Berg) i Jon
koping. Sedan flyttade han till sin larjunge godsagare Seth 
a Ousbyholm i sydostra Skane, dar han, efter att ett ar ha 
varit sangliggande, avled 1860. 

Till slut ma Bergs karakteristik av Lundholm meddelas. 
(efter handskrivna biografien): "For att nu i en bild sam
manfatta Lundholms musikaliska vaseude, kan man saga, att 

han agde vilja, lust, ihardighet att intranga i violinspelets. 
mysterier, i forening med entusiasm for sitt yrke, allt i hog 
grad; och d.arest han. blivit begavad med lika mycket snille, 
_skulle hans rykte som violinist helt sakert gjort sifl rund 
kring Europas alla lander. Hans spel var korrekt; strak
foringen rask, nagon gang. eldig; den tekniska formagan, nard 
och utbildad hos violininstruktorernas furste, hogst betydande;. 
tonen · under mannaarens kraftfulla skede, ren och tamligen 

klangfull. Vilket · element saknade man da? Den inre anda,. 
som karakteriserar den verklige konstnaren och besjalar hans 
foredrag: denna stora gava hade icke blivit honom forlanad. 
Att overvinna de oerhorda svarigheter, av vilka Lipinskis,. 
-Bazzinis, Ernsts och Paganinis kompositioner 6verfl6da och.
som stundom forefalla den oinvigde omojliga for en e n s a m
att utfora ; - det syntes vara hans mal, hans stravan ; och
dari lyckades han nog pa sitt satt. Men vi tro knappt, att 

L. som k o nsert era nd e s o l is t  formadde sardeles intaga .eller
beharska sitt auditorium; foredraget andades icke nagot egent
·ligen naturligt behag, elle.r narmare uttryckt: det saknade vad
man kallar stil och sann, poetisk lyftning. . . . Som instruk
tor . pa . violin in tog Lundholm ett utmarkt rum. I konsten 
att tanka sig in i varje elevs individuella skaplynne och, dar 
sa gjordes behov, uppfinna en sarskild metod eller samman
skriva · sarskilda exerciser 1, vilka ej funnos i nag on skol a,. 
men kunde passa just de n  larjungen, skall han stadse fram
sta som ett monster. Mycket hogt ma han desslikes sattas. 
som orkesterspelare, vartill han, efter va.rt formenande, a.gt 

alla erforderliga egenskaper. Aven i kvartettmusik hordes L. 
1 Nagra sadana for-varas i Mus. Akad:s _bibliotek. Av hans kompositioner 

finnas inga i akad:s bibl., ehuru han, av Heimdallrecensionen over Stockholms
konserten 1830 att doina, a.ven skrivit sadana. 
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med stort no3e. Alla tillfallen att fa exekvera Boccherin.is,

Mozarts, . Beethovens, Onslows kvintetter omfattade L. med

aldrig slocknande iver. Den lyckliga uppfattning och pietet 

han vid atergivandet av dessa, sins emellan tamligen skilj-

aktiga, tonskapelser lade i dagen, gjorde dylika musiknojen

for ovriga i kvintetterna medverkande, till en oblandad konst-

njutning. 
Till L:s fortjanstet horde den att aldrig undandraga sig

med sin.a lektioner gr a t i s  gagna medellosa personer, som

agde anlag och hag for tonkonsten. Pa detta sa.tt erholl 

fil. dr. F. Ryden under skolaren i Jonkoping sin egentliga 

undervisning i violinspelning. Sin basta, eller atrninstone 

dyraste, violin (den hade, enligt L:s uppgift, kostat 900 rdr.)

skankte han at en av sina f. d. elever, nurnera tjansteman i

S. For_ en obemedlad yngling, som sedermera utbildat sig till

ganska skicklig malare och aktningsvard arkeologisk forfattare,

bekostade han ett a.rs uppehall i huvudstaden for att satta 

honom i tillfalle studera fargkonsten vid Fria Konsternas

Akademl. Flera liknande prov pa valvilja skulle kunna an-

foras." 
Berg uppraknar sedan hans framsta elev er: 1. systrarna 

Borgman; 2. 6verkommissarie Gillberg i Sthl
°

m; 3. akad.-kam

reraren W. Borg i Lund; 4. tva herrar Seth pa Ousbyholm;

5. Otto Lindblad; 6. assessor Carl Ekman i Jank.oping; 7. fil.

mag. F. Ryden; 8. kamreraren vid tullstyrelsen i Stockholm

Ivar Stridbeck; 9. presidenten i Gota hovratt S. A. Darin

(som gymnasist i Goteborg); 10. lojtnan·t 0. J. Kihlman; 11.

brukspatronen Brusewitz pa Limmared i Vastergotland 1. 

Till dessa kunna da ytterligare laggas de tva norrmannen 

Olle Bull och Hans Hangensen Skramstad. 

1 I sin bok Bidr. t. mus:s hist. i Goteborg I, 31 meddelar Berg ett brev 

fran museiintendenten Gustaf Brusewitz, dar denne talar om Lundholms un

dervisning at hans bada broder Carl Johan och Fredrik. 

2 
Sv. tidskr. for nmsikforskn. 
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