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La serva padrona. 

^Kikasom hos Mozart, sammanträngde sig 
äfven hos Pergolese en utomordentlig 

skapande verksamhet inom en kort tid af 
år. Visserligen gestaltar sig densamma hos 
den tyske mästaren, frän Idomeneo till Re
quiem, mycket mera storartad och följdrik ; 
men om ock italienaren aldrig skulle hafva 
vunnit den andres konstnärliga betydelse, 
hvad skulle likvisst icke hans genialiska 
begåfning hafva kunnat uträtta under ett 
ytterligare decennium, om han fått upplefva 
ett sådant? Bland de talrika kompositioner, 
som han efterlemnat och som han ned
kastat på papperet — ingalunda flyktigt, 
ty han skapade ej med lätthet, utan under 
ansträngande arbete — har utom »Stabat 
mater» ett litet operaverk räddats till vår 
tid, ett intermezzo i två akter: -»La serva 
padrona-« med text efter ett lustspel af I. 
A. Nelli. Dess komposition infaller u nder 
det äfven på andra intressanta verk rika 
året 1731 (enl. H. M. S chletterer, som vi 
här följa; efter en fransk, otrolig uppgift 
skulle det lia gifvits i Paris redan 1729). 
I likhet med många Pergoleses operor upp
fördes denna först på teatern S. Bartolomeo 
i Neapel. Den lär i förstone ej rönt det 
varma emottagande, som tonsättaren vän
tade; men redan under näst påföljande 
föreställningar visade sig publiken i hög 
grad intagen af densamma, och den stora 
framgång, som vid talrika representationer 
kom den till del, utgjorde glanspunkten i 
den unge mästarens korta tillvaro. 

Italienarne synas företrädesvis begåfvade 
för tonverk af dylikt lättare slag. Ur ett 
långt i tiden tillbakagående frö — införan
det af det komiska elementet finner rum 
redan i de första musikaliskt-dramatiska 
försöken — hade intermezzot utvecklat sig, 
ur detta åter opera-buffan. Komiska sce
ner föranledde i allvarliga operor komiska 
sånger, i hvilkas föredrag detta folk alltid 
varit oöfverträffligt. Med tiden skilde sig 
dessa episodiska scener helt och hållet från 
opera seria, och lärde snart stå på egna 
fötter. Sålunda uppstod en följd af skämt
samma sångspel, hvari sysselsattes blott två 
eller tre personer och hvilka för buffosån-
garne blefvo en god skola, för framställarne 
en tummelplats åt ett lössläppt godt lynne, 

för publiken en aldrig sinande källa till 
munterhet och förnöjelse. Typen, mön
stret, kronan bland dessa sångspel, ett i 
sitt slag verkligt klassiskt verk blef Pergo-
lese's: »La serva padrona». Ännu i dag, 
efter 150 år, visar denna musik icke nå
got spår af föråldring i någon not eller 
någon vändning. Under entusiastiskt bifall 
gafs det lilla verket på sin tid på alla ita
lienska skådebanor. Sitt verldsrykte vann 
det, när det af ett sällskap italienska buffo-
nister uppförts i Paris och der framkallat 
den anmärkningsvärda strid, som under be
nämningen »kriget mellan buffonister och 
lullister eller antibuffonister» utgör ett märk
ligt moment i musikhistorien. 

Den af Per rin och Cam b erl med »Po-
mone» öppnade franska operan egde be
stånd sedan år 1671. Snart bemäkligade 
sig den likaså genialiske som våldsamme 
Lulli (15 nov. 1672, med Les Fêtes de 
l'Amour et de Bacchus) det franska opera
väsendet och nu följde perioderna Lulli 
(1672-97), Campra (1697—1733), Ra
meau (1733 - 74). Under den sista perio
den fördes af de franska komponisternas 
olyckliga stjerna men den franska mu sikens 
goda genius till Paris ett konstnärssällskap, 
hvars under ljugetvå månader varande före
ställningar hade stort inflytande på der-
varande konståskådning. Den 23 maj 1752 
hade två notarier i Paris från teaterdirek
tören Rousselot i Rouen fått sig i och för 
fastställelse tillsändt elt kontrakt, som denne 
i afsigt att uti Paris upprätta en italiensk 
opera hade afslutat med en viss Bambini, 
hvilken spelat förut i Tyskland, senast i 
Strassburg i spetsen för ett litet sällskap 
ilalienska buffasångare. Prevoten för Paris' 
köpmannaskrå, tillika förnämste borgenären 
för l'académie royale de musique, tyckte 
sig deri finna ett ingrepp i dennas privile
gier och inlade protest, till följd hvaraf en 
kunglig kabinettsordre upphäfde kontraktet. 
Men akademiens direktion begagnade det 
lämpliga tillfället och inkallade sjelf itali
enarne, hvilka just då voro så mycket mer 
välkomna, som en del af de franska opera-
sångarne för en tid voro upptagna genom 
föreställningar inför hofvet i Fontainebleau. 

Såsom de nyankomnes debut uppfördes 
nu d. 1 aug. 1752 intermezzot »La serva 
padrona». Med en uvertyr af Hamburger

komponisten Telemann, föregick det ope
ran »Acis et Galathée» af Lulli. Det var 
ej första gången det hördes i Paris; redan 
d. 4 mars 1746 uppfördes detsamma med 
en uvertyr af Paganelli på Theâtre Italien. 
Ehuruväl man redan då fann musiken »d un 
auteur ultramontain Pergolesse» (sic) gan
ska förträfflig, vann stycket dock icke nå
gon synnerlig framgång. Men i så mycket 
högre grad kom bifallet nu detsamma till 
del. Det gafs tolf gånger å rad och gjorde 
det lifligaste intryck; tid efter annan fram-
söktes det åter, så år 1778, då det gafs 
tillsammans med enaktspjesen »Vertumne 
et Pomone» af Lalande och Destouches 
samt balletten »Les petits riens» af Mo
zart. Emellertid bem'äktigade sig äfven 
den franska komiska operan de t tacksamma 
stycket och uppförde det (efter d. 14 aug. 
1754) otaliga gånger i en öfversättning af 
Baurau. Med Rochard såsom Pandolfo 
och mad. Favart som Zerbine upplefde d et 
ensamt 150 representationer å rad. Denna 
af buffonisterna såsom en arg förfalskning 
utskrikna bearbetning — seccorecitativen 
hade man förvandlat till prosa och inlagt 
arier af andra komponister — höll sig uppe 
på franska skådebanor ända till senaste tid. 
Ànnu den 13 aug. 1862 firade deri mad. 
Galli-Marié såsom Zerbine en verklig 
triumf. 

Redan innan »La serva padrona» upp
fördes i Paris, hade man gifvit operan i 
Dresden och Hamburg. I Wien, der ännu 
1823 en repris af densamma kom till stån d, 
syntes hon på samma tid som i Paris på 
skådebanan. Derefter beredde hon sig väg 
öfver Europas alla teatrar, öfver allt emot-
tagen med lika stor välvilja. Till Stock
holm kom hon 1781, då hon under den 
riktiga titeln »Pigan husbondefru» i En-
vallssons öfversättning från franskan gafs å 
teatern på Eriksberg. 

Som nämndt är föranledde stycket i 
Paris häftiga strider. Publiken fann så 
mycket behag i italienarnes glada, natur
sanna framställning, att de franska opera-
sångarne, hvilka man icke utan orsak före-
vitade tillgjorda manér, smaklös, enformig 
sång och ett tungt, onaturligt spel, snart 
fingo anledning att blifva misslynta. Inter-
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mezzi gåfvos i förstone vanligtvis vid skå
despelets början; efter desamma lemnade 
publiken oftast huset och de följande mu
sikaliska tragedierna måste sjungas för tom
ma bänkar, en af de franska tonsättarne 
och konstnärerna djupt känd smälek. Då 
man derföre förlade dessa lustiga sångspel 
till föreställningens slut, kommo ås kådarne 
senare tillstädes, och sålunda gäckades åter 
de inhemska skådespelarnas afsigt. Till 
följd af dessas oaflålliga klagomål måste 
främlingarne slutligen rymma fältet. Men 
detta kom den redan flammande literära 
striden att öfvergå till oförso nligt hat. An
hängarne till Lulliska riktningen togo vid 
denna tid plats på parterren under konun
gens loge och bildade här den s. k. »coin 
du roi», buffonisternas försvarare och en
tusiaster grupperade sig åter under drott
ningens loge. Till och med de kungliga 
personernas närvaro förmådde icke förhin
dra lidelsefulla utbrott af bifall eller ogil
lande och de mest retsamma stickord. Enär 
nu de mest spirituella och slagfärdige män 
sutto i »drottningens hörn», så kom det 
snart från ord till flygsk rifter, och det förra 
skärmytslandet med witziga stickord öfver-
gick till en långvarig literär strid, hvarun-
der mången penna utnöttes och mycket 
bläck slösades. Föröfrigt hade tvisten om 
huruvida den italienska eller franska musi
ken förtjenadc företräde (och derom hand
lade det egentligen) icke först nu uppflam
mat, utan länge glimmat under askan. Den 
hade blifvit väckt genom en skrift af abbé 
Fr. Ragnenet redan 1702, mot h vilken 
J. Latir. le Cerf de la Vienvillc de Fres-
neuse 1705 och 1706 uppträdde. Från 
denna tid hade man upprepade gånger 
tvistat om denna sak. 

Intermezzot »La serva padrona» har så 
till text som musik, båda lika förträffliga, 
alltid vunnit konstvänners och åhörares ode
lade beundran och erkännande. Ehuru 
handlingen är ytterst enkelt fördelad mel
lan två sjungande och en stum person, 
samt framställer en helt vanlig tilldra gelse, 
felas der livarken behag eller esprit, hvar-
igenom skådespelarne erbjudas de tacksam
maste uppgifter man kan tänka sig. Mu
siken är allt igenom högst karakteristisk, 
och ehuru verkande med de blygsammaste 
medel (ursprungligen bestod orkestern blott 
af stråkinstrument och klavér), är dock 
livarje nummer i sitt slag ett kabinettstycke, 
som på ett glänsande sätt vittnar om kom
ponistens genialiska begåfning. Tack vare 
sanningen i det musikaliska uttrycket och 
textens otvungna liflighet mattas åhörarnes 
intresse intet ögonblick. Musikern, som på 
effektfullt sätt förstår låta motsatsen mel
lan allvar ocli komik göra sig gällande, vet 
äfven att ständigt gifva nytt lif å t de båda 
personerna, hvilka nästan aldrig lemna sce
nen. Då detta intermezzo af ett sällskap 
italienska buffonister, som då gasterade i 
Académie royale, der gafs samma afton som 
Mozarts musik till Noverre's ballet »Les 
petits riens» (11 juni 1778), kan man med 
fullt skäl antaga att Mozart deraf tagit ett 
varaktigt intryck, som låter spåra sig ännu 
i hans senare verk. 

Ett »intermezzo» var i allmänhet ett 
litet sångspel i en eller två akter, som blott 
skulle tjena till lustigt tidsfördrif , reta skratt
musklerna, genom omvexling uppfriska. Dik
taren, musikern och sångaren egde att på 
fri hand göra allt möjligt sk ämtsamt, blott 

en linie var dragen : enär man spelade för 
personer med smak och fint lefnadsvett, 
måste man forfara med en viss försigt ighet 
vid valet af skämt och upptåg. Då det 
naturliga och fint löjliga är svårt att träffa, 
var uppgiften för dylika skådespel och de
ras framställare ingalunda lätt. — Infly
tandet af de italienska intermezzi på fran
ska komiska operan var rikt på goda resul
tat. Hon förlorade sin förra, småaktigt 
trånga karakter, som icke gick utöfver sång
spelets form, och uppväxte till en national-
opera. För de täcka rondon och arietter, 
som man finner i de talrika verken af 
Monsigny, Philidor, Grétry och andra, 
äfvensom för de verksamma ensemblerna 
och finalerna har hon att tacka dessa arma 
konstnärer, som vandrade öfver alperna för 
att befrukta den franska konsten. Otack
samt förjagade, efterlemnade de grobara 
frön i mängd. 

Mozarts klavér. 

person som säljer musikinstrument i Lon don, 
eger ett klavér (harpsichord), på hvilket Mo

zart säges ha spelat, då han år 1763 besökte denna 
stad. Mozart var då åtta år, och hans spel väckte 
här ett så stort intresse, att han blef ombedd att 
låta höra sig inför konungen och drottningen. För 
detta tillfälle förfärdigade Jakob och Abraham 
Kirckman, tillverkare af musikinstrument i London, 
ett klavér, som afsågs att blifva det förnä msta, som 
utgått från deras verkstad. Mozart improviserade 
på detsamma och spelade sina egna kompositioner 
samt stycken af Bach och Handel. Hrr Kirckman 
behöllo instrumentet först på grund af dess vackra 
ton och sedan i följd af Mozarts växande rykte. 
De förskönade sedan dess yttre 1776. Somliga 
påstå emellertid, att Mozart begagnade klaveret då 
han var i Paris 1778, men icke under sitt besök i 
London. Instrumentet har varit i firmans ego tills 
för fem eller sex år sedan, då det köptes af en 
musiker, som sålde det till nuvarande egaren. 

Instrumentet liknar våra större pianon eller 
rättare en horisontal harpa med raka sidor. Ytan 
är af mahogny med inläggning af gult träslag. 
Klaveret, som är omkring 6 fot långt, hvilar 
ej på fastsittande fötter utan på ett triangulärt bord 
och är försedt med handtag af messing. Det är 
ganska lätt och kan ledigt flyttas från ett ställe 
till ett annat. Det är bredast vid klaviaturen, som 
omfattar fem oktaver. Från klaviaturen smalnar 
det af, så att det i motsatta ändan är endast en 
fot bredt. 

Hvarje ton har tre strängar, hvilka försättas i 
vibration genom metallstift, mellan hvilka klädes
bitar, tjenstgörande som dämmare, sitta fastade på 
afiånga träbitar (på engelska kallade »jacks»). 
Öfver klaviaturen äro häfstänger, som skötas med 
handen och förändra tonens volym genom att låta 
en, tvä eller alla strängarne ljuda. 

Instrumentet, hvars ton nära liknar harpans, 
är ännu ganska väl bibehållet. Det är alldeles 
oanvändbart till utförande af moderna pianosaker, 
men en menuett af Mozart eller en af Bachs ga
votter tager sig rätt bra ut på detsamma. Det be
gagnades på Union League-teatern när »Olivia» 
uppfördes derstädes. 

Några fa sådana instrument finnas ännu i Eng
land. Ett sådant, förfärdigadt af en broder till 
John Jacob Astor, fins i Newyork; ett annat eges 
af Abr. S. Hewitf, ett tredje fins i Lexington. I 
Dresdens historiska museum finnes ett »harpsichord 
förfärdigadt 1548, hvilket utgjorde en brudgåfva 
från August I till hans gemål Anna, dotter till 
Christian III af Danmark. 

Konsertväsendet i förra århundradet. 

fp våra dagar, då konsertsalarne, åtmin-
^ stone under »säsongen», sällan stå tom
ma och då den ena musikaliska ryktbar
heten aflöser den andra, då, tack vare jern-

vägar och ångbåtar, äfven vi här uppe i 
den fjerran norden få glädja oss åt påhels-
ningar af primadonnor och maestros från 
Paris, London, Newyork, kan det vara af 
intresse att påminna sig den oansenliga be
gynnelsen till detta stora rtade moderna kon
sertväsen, som numera svält ut till ett väl
digt bildnings- och njutningsmedel för alla 
samhällsklasser. Den ställning konstn ärerna 
numera intaga är i många afseenden en 
helt annan än den var under förra århun
dradet, och detta ej endast i artistiskt utan 
äfven i socialt hänseende. Den vigtigaste 
skilnaden består deri, att under nämnda 
tid någon organiserad publik i vår mening, 
med djupare intresse för åtminstone instru-
mentalmusik, ej förefans. De kringresande 
virtuoserna hade ej många andra tillfällen att 
låta höra sig och förvandla sina talanger i 
klingande mynt än i kyrkor eller under 
pauserna mellan afdelningarna i ett ora
torium. 

Bristen på en större publik, på hvilken 
konstnären kunde räkna, stod naturligtvis i 
närmaste sammanhang med hofvens och 
aristokratiens betvdelse för virtuoserna. Un
der denna tid af patriarkalism låg de t i sa
kens natur, att det var furstarne och adeln 
som fingo sörja för tonkonstnärernas ut
komst. Det var ju hufvudsakligen för att 
roa de förre som dessa senare voro till. 
Man k an derför tala om ett slags feodal
förhållande emellan magnaterna å ena sidan 
och de hos dem engagerade musici och 
kompositörerna å andra sidan, ett band som 
utsträcktes äfven till de k ringresande konst
närerna. När en virtuos begaf sig ut pä 
en »tournée», sträfvade han framför allt 
efter att få uppträda inför de högsta i sam
hället, aldra helst vid hofven. Blott på 
dessa håll kunde han vänta ära och guld. 
Hade han för tillfället vunnit dessa, lem
nade han oftast orten utan att tänka på 
någon offentlig konsert. Påminna vi oss 
t. ex. Mozarts första konstresor, så veta vi 
att han, eller snarare lians fader, öfverallt 
eftersträfvade att få spela inför »serenissi-
mi». Först när »serenissimus» blifvit åder
låten, eller när lian ej var tillgänglig, kom 
turen till aristokratien. I alla händelser 
gälde det för ärofullare och mera indrägtigt 
att med sin konst »uppvakta» en eller annan 
grefve eller furstinna än att göra sig bero
ende af befolkningens fria deltagande. Utan 
att emellertid vilja lägga den tidens konst
närer till last, att de skattade åt allmänt 
gängse åskådningssätt, kan man dock svår
ligen fritaga ett slikt tillvägagående från en 
oangenäm bismak af tiggeri. Till och med 
L. Spohr sökte under sina första konstresor 
städse tillåtelse att få spela vid hofven. 

Senare, när furstehofvens och de grefliga 
slottens musikaliska gloria och — frikostig
het började aftaga och derjemte instrumen
talmusiken funnit en tillflyktsort i den bil
dade medelklassens familjekonserter, var 
det enskilda rika privatpersoners understöd 
som virtuoserna i första h and eftersträfvade. 
Detta understöd lemnades i form af sub
skription och trugande af biljetter på be
kantas bekanta. När en resande konstnär 
kom till en stor stad, lät han först införa 
sig i de förmögnare musikälskarnes hus för 
att spela för dem. Dessa gratisproduktioner 
voro den klippa, på hvilken han sedan upp
förde sin äras tempel. När han sedan gaf 
en offentlig konsert, kunde han vara säker 
på att räkna en mängd gynnare, hvilkas 



S VENS A' MUSIKTIDNING. 

bona officia vid förkunnandet af lians talang 
voro lika verksamma som våra dagars re
klamer. 

I de mindre städerna trädde amatör-
konserten, representanten för samtliga de 
musikälskande familjerna, i stället för mece
naterna. Med införandet af stående dilet-
tantkonserter utvecklade sig också ett dju
pare intresse för instrumentalmusik och 
dermed äfven för virtuosproduktioner och i 
och med detsamma började äfven begreppet 
»publik» antaga konkreta former. En stads 
amatörsällskap var ett slags naturligt kon
sulat, af hvilket den resande artisten kunde 
vänta ett slags biträde för sina konsertaf-
sigter. Men man fordrade också af lionom 
att han först lät höra sin talang inför 
detta auditorium, om ej gratis, dock mot 
ett anspråkslöst honorar. På sådant sätt 
erhöll han på förmånliga vilkor både sal 
och orkester, begge ej så lätta a tt anskaffa 
som i våra dagar. Det var nämligen på 
ifrågavarande tid endast de största städerna 
— och på långt när ej alla bland dessa — 
som hade för konserter lämpliga lokaler*, 
liksom en disponibel orkester sällan stod 
till buds, och att gifva konsert utan ork ester 
var ända in pä 1830-talet en oerhördt djerf 
tanke! Skuggsidan härvid var dock denna 
musikaliska »jus primae noctis», på hvilken 
amatörerna hade anspråk och hvilken ofta 
hade de betänkligaste följder för den stac
kars artistens kassa. Ty sedan medlem-
marne af denna myndiga dilettantclique, 
d. v. s. stadens samtliga musikälskare och 
musikälskarinnor, gratis åhört konsnären vid 
deras egen abonnementskonsert, ville ingen 
af dem gerna betala någonting för a tt få höra 
honom ännu en gång. Ville konstnären 
åter ej välja den nu nämnda vägen, måste 
han taga sin tillflykt till teatern. Också 
finna vi vid ifrågavarande tid, i de större 
städerna åtminstone, temligen allmänt kon
serter stälda i samband med teaterrepresen
tationer, hvarvid konsertnumren utfördes 
mellan akterna. Ännu i dag är detta del
vis förhållandet i provinsstäder i Tyskland 
och äfven I103 oss. Grunden dertill var i 
äldre tider att söka dels i de förbud, som 
till förmån för teaterdirektörerna stälde hin
der i vägen för sjelfständiga aftonkonserter, 
dels i bristen på tillräcklig publik. Det 
dröjde länge och väl innan den musikäl
skande allmänheten hunnit till en sådan 
siffra att man kunde tänka på att gifva 
förmiddagskonserter. Änniv på 30-talet var 
något sådant knappast tänkbart utom i huf -
vudstäder. 

I sjelfva Wien, »musikens stad», funnos 
i förra århundradet få lämpliga konsert
lokaler. En egen konsertsal inrättades der-
städes först i början af 1830-talet. Förut 
fick man hålla sig till teatrarne, och för de 
dagar i veckan då man ej gaf föreställnin
gar, voro dessa merendels upptagna långt 
i förväg, dels af konserter för välgörande 
ändamål, dels af direktören sjelf, som då 
plägade gifva s . k. akademier. Musiklifvet 
i Stockholm var under dessa tider endast 
en återklang af förhållandena på kontinen
ten. Konsertväsendet vann naturli gtvis ännu 
långsammare sin utveckling hos oss, och 
den publik en artist kunde räkna på var i 
hög grad inskränkt. »Fältmusiken» med 
sina tonmålningar i den kolossala stilen, 
exeqverad i gamla Kungsträdgården och i 

* I Stockholm ha vi ej sådana ännu. 
Red. 

Trädgårdsföreningen, fylde flertalets behof 
af musikalisk förströelse. De konserter som, 
långt in i vårt århundrade, då och då gåf-
vos i de La Croix' salong, Kirsteinska huset 
eller riddarhussalen, hade sin gifna publik, 
utvald — men fåtalig. 

Äldre musiktidningar gifva anledning at t 
antaga, det under förra århundradet vir
tuoserna ej voro synnerligen väl sedda. 
Man talar om »kringresande artister» i en 
ringaktande ton, som nästan leder tanken 
på jonglörtidens kringflackande »konstnärer». 
Och visserligen saknade denna missaktning 
ingalunda giltig grund, konstnärlig så väl 
som moralisk. Ända till emot slutet af förra 
århundradet fans det nämligen i sjelfva 
verket endast få verkliga virtuoser, och med 
den tidens besvärliga kommunikationsmedel 
kände sig dessa sällan frestade att lycklig-
göra andra än de största och rikaste städer 
med sin olympiska närvaro. Flertalet be
stod af medelmåttiga förmågor, för att ej 
säga stympare, hvilka dock till en tid kunde 
göra affärer på publikens nyfikenhet, för
klarligt nog på en tid då tidningsväsen och 
kritik ännu lågo i sin linda. Den, som 
några gånger låtit lura sig af dylika äfven-
tvrare, blef lätt misstrogen mot alla, som 
sedan uppträdde under konstens egid. 

1 äldre tider måste en uppträdande mu
siker producera sig ej blott som bravur
spelare utan äfven som kompositör. De 
kringresande konstnärerna spelade nästan 
uteslutande egna saker, konsertstycken som 
de komponerat uteslutande till eget bruk. 
Den individuella färdigheten måste härvid
lag ersätta bristen på musikalisk tanke. 
Också öfverlefde flertalet af dessa komposi
tioner ej sina upphofsmän, och dé förtj enade 
det ej heller. Redan i början af inneva
rande århundrade aftog denna sjelfviska 
exklusivitet, i samma mån som mera fram
stående mästare egnade sig åt konsertmu
siken, hvilket dock ej hindrade att de egna 
kompositionerna fortfarande kräfde lejonpar
ten af p rogrammet. Ännu 1824 skref Marx 
med anledning af Moschelet? konsert: »Som 
konsertgifvare har Moscheles i dag gifvit 
hela skaran af honom vida underlägsna 
virtuoser en liten lexa, i det han utförde 
äfven en komposition af Kalkbrenner och 
föredrog den med samma kärlek som en 
egen komposition». Det var först långt in 
på 1830-talet (t. ex. af Klara Schumann) 
som man började att få höra konsertgifvare 
spela endast andras kompositioner. Hvarje 
dussinvirtuos ansåg sig före denna tid så
som kompositör och serverade alltid något 
af egen fatabur. Man kan vara öfvertvgad 
om att mycket underslef dervid begicks och 
att mången slog sig till riddare på mindre 
kända förmågors bekostnad. Så är det 
t. ex. kändt, att Ferdinand Eck (broder till 
Spohrs lärare, den berömde violinisten Franz 
Eck) uppträdde med »egna» konserter, som 
sedan befunnits vara identiska med Danzis 
qvartetter. Tiden var emellertid sådan, a tt 
det gälde som hederssak för konsertgifvaren 
att visa livad han förmådde i komposi tions-
väg. Åtminstone m åste han öppna konser
ten med en ouvertyr eller symfonisats af 
egen tillverkning eller ock spela en sjelf-
gjord »konsert» med ackompanjemang af 
full orkester. Dervid kom honom väl till 
pass det småningom antagna bruket att 
spela endast första satsen eller rondot af 
konserten, liksom man vid de s. k. akade
mierna endast uppförde delar af symfonier. 

Man kan på goda skäl tillåta sig den miss
tanken att af de otaliga violin-, klavér- och 
andra konserter, hvilkas första sats kom till 
utförande, endast det minsta antalet öfver 
hufvud egde en andra eller tredje sats. 
Tryckta blefvo d e i alla händelser ej! 

Såsom en förtjenst, nästan jemförlig 
med en utarbetad konsert, räknades färdig
heten i »fria fantasier». Dittersdorf berättar 
i sin sjelfbiografi, huruledes på hans tid 
den seden uppstod att vid kadenzer eller 
capricci, der konstnären hade tillfälle att 
lägga i dagen sin teknik, inlägga en fri 
fantasi. Denna bestod deri, att man öfver-
gick till ett enkelt tema, som sedan några 
gånger varierades efter alla konstens regler. 
Snart svälde denna prydnad ut till ett sjelf-
ständigt helt, och på de äldre artisternas 
konsertprogram saknas sällan den »fria 
fantasien» såsom slutstycke. Konstnären 
tog för sig två eller tre omtyckta opera
melodier eller sånger såsom tema och va
rierade dem så glänsande som möjligt. 

Bland de offentligt konserterande var 
väl Mozart den ypperste mästaren i denna 
konst. Hans beundransvärda fantiserande 
var det som 1782 bragte honom palmen i 
hans täflan med den om publikens bifall 
rivaliserande dementi. Den oerhörda fram
gång, som begge desse mästare vunno ge
nom sina improviserade variationer, stegrade 
modet till öfverdrift, så att man under langa 
tider kunde vara säker på att öfverallt, der 
ett klavér trakterades, blifva undfägnad med 
en oändlighet af löpningar och snirklade 
modulationer öfver kända tema. Abbé 
Vogler var en af sin tids berömdaste »fan
taster». 

Näst Mozart var utan tvifvel Beethoven 
den ypperste mästaren i det fria fantiseran
det: djupare, väldigare, djerfvare än sin 
föregångare, ehuru ej så förtrollande för 
den stora allmänheten. På 1820-talet voro 
Hummel och Moscheles de som med största 
framgång producerade sig inom denna konst
art; merendels efter uppgifna temata. Se
dan fyrtio å r tillbaka har hela detta mode 
gått totalt förloradt. Någon gång hände 
det Liszt att, när något af hans nummer 
enträget bisserades, han behandlade dettas 
hufvudmotiv i en fri improvisation. När han 
var lyckligt disponerad, kunde han vid så
dana tillfällen pres tera utomordentliga saker, 
men som mognad konst när satte han endast 
högst sällan »fria fantasier» på sitt pro
gram. C. Czernys' »Systematisk vägledning 
för fantiserande på pianoforte» (op. 200) 
var ämnad alt på sin tid fylla ett behof — 
nu för tiden frågas lika litet efter d essa re
cept som efter de af dem framkallade fan
tasierna. Vi minnas dock, att Sätter här 
fantiserade öfver uppgifna tema. 

Som gifven regel vid de äldre virtuos
konserterna gälde att de egde rum med 
orkesterackompanjemang. Ingen, om än så 
stor artist skulle vågat bjuda publiken en 
»akademi» utan medverkan af orkester. 
Sannolikt var Thalberg den första som form
ligen bröt med denna sed, i det han vid 
en konsert 1836 i Wien spelade alla sina 
nummer utan ackompanjemang. Och hvar-
till skulle ett sådant hafva tjenat, sedan 
artistens personlighet trädt i förgrunden så
som en hufvudsak? 

Genom Tahlberg och Liszt blefvo kon
serter på piano utan orkesterackompanje
mang upphöjda till regel. Af berömda vio-
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linvirluoser torde Paganini varit den första 
som frigjort sig från ackompanjemanget. 

(Forts.) 

Konsert för J. E. Gilles familj. 

'Io/L>n 8 november förlidet år afled kompositören 
J. E. Gille. »Få tonsättare hafva så flitigt 

egnat sig åt musikens tjenst som han ; han var med 
hela sin själ musiken tillgifven, oaktadt trägna 
embetsgöromål upptogo en stor del af hans tid, 
men hans hvila var att arbeta och komponera.» 
Några musikvänner hafva beslutit föranstalta en 
konsert härstädes, dervid bland annat en af Gilles 
inessor kommer att uppföras, då så väl flera fram
stående artister som en stor del af musikförenin
gens damer och herrar lofvat medverka. Denna 
konsert, som gifves till förmån för Gilles efterlem-
nade enka, kommer att ega rum i Ladugårdslands 
kyrka antagligen den 12 dennes. Till denna notis 
foga vi programmet till nämde konsert. I)et upp
tager, utom ofvannämda messa — deruti partierna 
komma att utföras af fröken M. Grabow, hr F. 
Forsten (hvilken oförtöfvadt k ommer att debutera 
ä Stora teatern i op. Leonora) samt flera inom 
hufvudstadens musikverld kända musikälskare och 
musikälskarinnor, jemte en vald kör under ledning 
af dr Svedbom: 

Bön ur op. Polyeucte, sjungen af fröken Gra
bow. Les Rameaux, Hymn af Faure, sjungen af 
hr Forsten. Adagio ur H-molls konsert af Paga-
nini, utförd af d en talangfulle violinisten hr Zetter-
qvist. Orgelfantasi, föredragen af hr Heintze ; samt 
duett af Stenhammar, utförd af den unga lof-
vande sångerskan fröken Alma Iiultkrantz jemte 
en musikälskare. 

Slutligen tillägga vi en kort biografi: Jakob 
Edvard Gille föddes i Stockholm den 10 aug. 
1814. Efter afslutade studier ingick han i åtskil
liga af Stockholms stads embetsverk, blef notarie 
vid auktionsverket och pensionerades 1876. Enl. 
Dahlgren var han äfven organist i katolska kyrkan 
och någon tid orkesteranförare vid Mindre (nu Dra
matiska teatern. Ledamot af Musikaliska akade
mien 1864. Efter H of berg, som haft tillgång till 
personliga underrättelser, lemna vi följande förteck
ning på hans kompositioner : operorna Abraham, 
Lantech med svärdet och Alt för kungen ; Midsom
marfesten, pastoralsymfoni, uppf. 1850; Minne aj 
Gustaf Adolf vid Lützen, tonmålning för orgel, 
orkester, horn och dubbelkör; Höstjagten, natur
målning för soli, kör och orkester; Messa gifven 
1851 på minnesfest öfver Mozart ; åtskilliga messor 
gifna i katolska kapellet, hvaraf en utgifven af 
Musikal, konstföreningen 1863, tillika med en piano
trio; flera stråkqvartetter, violinduett, åtskilliga 
trior ; uvertyrer och symfonier ; liten violskola efter 
Rode, Kreutzer m. fl., liten violoncellskola eftei 
Dotzauef^ Merk m. fl. Härtill kan läggas kompo
nerad eller arrangerad musik till pjeserna Brage i 
Valhall, Också många vänner litet vänskap samt 
Oehlenschlägers Axel och Valborg. 

Är svenska folkvisan genuin eller icke? 

!X|f.i ämna här icke söka bestämdt besvara 
denna fråga, utan blott med några 

ord uppvisa haltlösheten af de bevis, gående 
ut på ett nekande svar, hvilka i et t nu ut
kommande och med stora anspråk uppträ
dande arbete sett dagen. Aug. Strindberg 
har i sitt nyaste verk några yttranden, 
hvilka påkalla en vederläggning från Svensk 
musiktidnings sida. 

»Folket, arbetaren» — säger förf. — 
»som drager dagens tunga och har få le
diga stunder, han kan leka på en glad 
stund och sjunga också, men han uppfin
ner ingenting». 

Detta påstående är först och främst 
vilseledande, enär förf. identifierar -folket» 
med »arbetaren». Så gör man visserligen 
i dagligt tal, då man begagnar ellipsen 

»folket» i stället för »det lägre folket», de 
tindre samhällsklasserna, men det kan väl 
icke gerna vara förf. obekant att denna be
nämning är oegentlig, och att med »sven
ska folket» i egentlig mening menas sven
skar i allmänhet, de må ha hvad yrken 
och ra ng som helst. Att förf. icke är okun
nig härom sluta vi deraf, att han sjclf 
gifvit sin bok titeln »Svenska folket», oak
tadt han deruti beskrifver »riddaren» och 
»biskopen» ej mindre kärleks- och om
sorgsfullt än »handtverkaren». Nämda iden
tifikation måste således vara antingen en 
lapsus calami eller en afsigtlig oärlighet. 
Vi antaga det förra. 

Äfven om det således skulle vara sant, 
att alla folkmelodier gått från högre klas
ser till lägre och att arbetaren »uppfinner 
ingenting» — intetdera är bevisligt — så 
inverkar detta icke i någon mån på frågan 
om folk- d. v. s. nationalmelodiernas genui-
nitet. Förf. söker emellertid bestrida denna 
äfven från en annan sida, och häfda kyr
kans prioritet i fråga om dylika melodier. 

»Bekräftelse på denna visst icke nya 
mening » — säger han — »att folkmusiken 
delvis har sin upprinnelse från kyrkan och 
icke från skogen, finner man af en 
uppteckning af folkvisa, troligen dansk , hvil
ken finnes i slutet af en runhandskrift af 
skånelagen från 1300 talet. Den har föl
jande utseende». (Nu följer en melodi
uppteckning i svart mensuralskrift, hvarpå 
förf. fortsätter:) »Här finnes klav (C) men 
saknas taktindelning och detta är verklig 
medeltids kyrkomusik». 

Det vill häraf synas som skulle förf. 
anse melodien såsom kyrkomusik derför, 
att den eger klav men saknar taktindel
ning. Men detta vore ungefär som att 
påstå, att hr Strindbergs arbete är en an
daktsbok, derför att de typer, hvarmed det 
tryckes, till äfventyrs äfven användas för 
andaktsböcker. Då på 1300-talet ingen 
annan sångnotskrift var i allmänt bruk än 
den svarta mensuralskriften utan taktstreck, 
så måste man väl använda denna för upp
teckning af ej blott kyrkmusik utan äfven 
folkmelodier! Ett faktum är att man ock 
så gjorde. Redan från trubadurtiden fin
nas melodier, upptecknade i den s. k. nota 
quadriquarta, hvilka vid första anblicken 
fullkomligt likna de rituella cantionalerna, 
under det likväl melodiken är fullt vismäs
sig och alldeles olik den rituella. Förf. 
vill väl dock icke påstå, att t. ex. Chate-
lain de Coucy's »Quant Ii Rosignol» eller 
konung Thibaut's »L'autrier par la matinée» 
äfven äro kyrkmusik? 

Förf. håller på folkvisans ursprung från 
kyrkan — hvilket i e nskilda fall visserligen 
icke bör förnekas — men synes ej hafva 
kommit att tänka på, det förhållandet äfven 
kan vara omvändt. Och dock är det ett 
musikhistoriskt faktum, att kyrkmusiken 
står i oändligt långt större förbindelse till 
folkvisan, än denna till den förra. Vi hade 
icke väntat att en så till utseendet drifven 
kulturhistoriker som förf. skulle vara okun
nig åtminstone derom, att de melodier, som 
vid den lutherska reformationen upptogos 
i kyrkans sköte, till största delen voro 
folkvisor; tvärt om hade vi nästan bespet
sat oss på att en skriftställare, som offrar 
så mycket åt det pikanta, ej skulle för
summat omtala, att t. ex. koralmelodien 
»Auf meinen lieben Gott» är hemtad från 
visan »Venus, du und dein Kind, auf bei

den Augen blind», koralen »Von Gott will 
ich nicht lassen» från visan »Ich ging ein
mal spazieren», koralen »Wie schön leuch
tet der Morgenstern» från visan »Wie schön 
leuchten die Aeugelein der Schönen und 
der Zarten mein», o. s. v. Men detta bruk 
var ej ens något nytt för reformationen; 
redan nederländarne hade såsom tenorer 
och tematiska motiv för sina kyrkstycken 
lagt folksånger till grund. Ja det är be
kant, att alt ifrån sista fjerdedelen af 1300-
talet ända in på 1600-talet med få undan
tag hvarenda messa hade ett eget namn 
efter det till grund lagda motivet, h varvid 
de från verldsliga s ånger hemtade titlarna 
äro likaså talrika som de från antifoner 
eller hymner härrörande. Dessa titlar äro 
ofta ej mindre pikanta än de nyss anförda 
(t. ex. »Petite camusette», »Malheur me 
bat», »Le serviteur», »L'omme armé» 
o. s. v.), och melodierna kunna ofta tyd
ligt igenkännas såsom folkvisor till och 
med då, när de blifvit af m esskomponisten 
grufligt vanstälda, så att de i kontrapunk
tens stela bojor ligga alldeles likt de värste 
syndarne i Dantes helvete, »infrusna lik
som spillror i glas». Ungefär så torde ock 
den arma »Sven i Rosengård» känna sig 
till mods i tvångtröjan af det »Kyrie», som 
förf. anför på sid. 13, så vida alls någon 
egentlig likhet finnes mellan dem, hvilket 
vi högligen betvifla, enligt hvad vi redan 
förut på förf:s förfrågan i enskild skrif-
velse till honom förklarat. 

Äfven den bålde »Riddaren Sankt Göran» 
har i sin svarta prestdrägt (afritad på sid. 
12) inbillat förf. att han är kyrkligt sinnad, 
»både genom rytmens enformighet och 
frånvaron af halfva toner». Detta är vis
serligen möjligt, men ingalunda bevisas 
det genom noternas enformiga prestdrägt 
i och för sig, hvilken ofta nog i thy fall 
kan vara en narrkåpa. Ambros anför en 
folkmelodi, som i förra hälften af 1400-
talet är upptecknad med likformiga noter, 
och han yttrar dervid : »Men sammanställ
ningen med textens naturliga deklamation 
(vid folkvisor afgörande!) lär otvifvelaktigt, 
att noterna omöjligen alla kunde sjungas 
lika långa och att skrifvaren, s om uppteck
nade melodien, förlitade sig de rpå, att sån
garen efter nämda ofelbara rättesnöre skulle 
veta att finna de rätta qvantiteterna» (Gesch. 
d. Musik, II, 280). Detsamma kan myc
ket väl vara fallet med »Riddar Göran». 
Ingenting är naturligare, än att en upp-
tecknare af folkvisor, hvilken väl ej alltid 
var så underkunnig i mensuralskriftens 
krångliga rytmik, lät qvantiteten bero och 
nöjde sig med att, medelst den beqvämare 
noteringen för cantus planus, blott upp-
skrifva sjelfva tonhöjderna. 

Ej lyckligare än förut är förf. i sitt 
sista argument: »Detta bruk att hemta 
musik från kyrkan har fortgått intill förra 
århundradet. Så finna vi till exempel melo
dien till »Kung Birger var en herre så 
båld» i gamla psalmboken nr 214, till Den 
sköna Dorothea sammastädes nr 262, att 
förtiga Bellmans sätt att taga gängse and
liga sånger, som sjöngos i konventiklar». 
— Äfven här har förf. förblandat orsak 
och verkan. Eller kan det vara förf:s all
var att påstå, att till texter, s om ursprung
ligen äro äldre än gamla psalmboken (åt
minstone är detta fallet med »Kung Bir
ger»), hafva satts melodier ta gna ur samma 
psalmbok? Förfaringssättet har naturligtvis 
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varit motsatt: till en del texter i denna 
psalmbok tog man redan befintliga folk
melodier, alldeles som Luther hade gjort 
nära två sekler förut. Hvad särskildt me
lodien till »Dorothea» beträffar, så ka n det 
icke vara t^l om dess vare sig inhemska 
eller kyrkliga ursprung derför, att den up
penbarligen är en förändring af melodien 
till den franska verldsliga visan »11 me suf
fit de tous mes maulx» (ur Trente et quatre 
chansons musicales, Paris par Pierre Attaig-
nant, sannol. 1529—31). hvilken sedan 
togs upp i den protestantiska kyrkosången 
och derifrån visserligen troligtvis applice 
rades på »Dorothea». Sådan är den van
liga cirkelgången för visor, som påstås 
komma från kyrkan, att går man längre 
tillbaka, så finner man att kyrkan å sin 
sida måste återbörda eganderätten åt pro-
fanum vulgus. 

Ej ens med Bellman har förf. haft tur. 
Olyckan vill, att Julius Bagge i en upp
sats i första häftet 1881 af »Samlaren» * 
visat, att det blott finnes en enda melodi 
»som möjligen kan gifva något stöd åt 
Atterboms uppfattning», att Bellman an-
vändt melodier, »som ursprungligen hade 
tillhört en då nyss försvunnen tidsålders 
andliga qväden — ja en ännu äldre tids 
pias cantationes». 

I en punkt ge vi förf. rätt, nämligen 
»att man af folkvisornas melodier, sådana 
de nu sjungas, icke kan sluta till huru de 
sjöngos ursprunglingen». Men äfven om 
en melodi förändras, så kan den likväl 
bibehålla sin grundform och karakter, och 
det är på dessa saker det kommer an, när 
man talar om nationalitet i folkvisor. Den 
nyss nämda »Dorothea» t. ex. är åtskilligt 
förändrad från franskan, men hufvudgången 
och kadenserna äro qvar, och vi hafva 
t. o. m. redan på grund af de sist nämda 
kommit att misstänka det melodien icke 
var svensk, enär, så vidt vi hittills funn it, 
den svenska folkvisan aldrig brukar modu
lera g-moll — F-dur (eller göra någon 
kadens på f i hypodorisk ton på g — i fall 
man nu vill anse visan gå i denna tonart). 
Vi få möjligen framdeles tillfälle att från 
teknisk sy npunkt — i alla händelser den 
säkraste — belysa denna fråga om folk
visornas nationella karakter; måhända skall 
det, trots förf., kunna visas att en sadan 
verkligen existerar. A. L. 

Från scenen och konsertsalen. 

lHÜäsongen står re n i sitt flor. Den lif-
aktighet som inom vår teater- och 

musikverld alltmera börjat förspörjas get-
oss anledning att åter begynna med vår 
sedvanliga revue de la quinzaine. 

Ett betänkligt afbrott i Stora teaterns 
arbeten yppades genom d en hotande bran
den, som dock till all lycka icke erhöll nå
gon större utsträckning. Man har hittills 
endast medhunnit en eller par operaföre
ställningar. För öfrigt har man måst hjelpa 
sig fram med plockprogram ( t. ex. »Nörn-

* Vi begagna tillfallet att åt alla musikvänner 
rekommendera denna högst förtjenstfulla artikel, 
som utgör det första säkra och pä källforskning 
grundade uppslaget i den för så många hugskott 
och eftersägningar utsatta frågan 0111 Bellmansmelo-
diernas härkomst. 

bergerdockan», andra akten ur »Afrikan
skan» och »Advokaten Pathelin»), något 
som ur konstnärlig synpunkt knapt torde 
hålla streck. Men — nöden har ingen lag. 

En intressant qvasinyhet har emellertid 
kunnat framföras, dock först på den dra
matiska scenen, nemligen Pergoleses »Ett 
litet huskofe». Mera om den förtjusande 
operetten på annat ställe. Här må dock 
påpekas, att den bland annat lärorikt äfven 
gifver en föreställning om huru kyrk- och 
operastilen hos en och samma tonsättare 
ofta kunnat sammanflyta. Jemför man den 
lilla buffan med Stabat mater, Pergoleses 
berömda svanesång, framställer sig i ett 
par nummer icke blott ett påfallande sy-
skontvcke utan äfven direkta reminiscenser, 
såsom i sopransolot (Cujus animam) och i 
altsolot (Quae moerebat). Hos Händel är, 
som kändt, detta förhållande ännu märk
barare. 

Den ursprungliga instrumentationen till 
pjesen var den enklaste man kunde begära, 
endast stråkqvartett, och man har icke nog 
berömt Pergolese för att med så primitiva 
orkesterresurser kunna framkalla så effekt
fulla verkningar. Välbetänkt nog har in
strumenteringen genom tillsats af blåsare 
nu erhållit en modernare och fylligare ut
rustning, hvilket af kapellmästaren Nord-
qvist verkstälts med mycken smak och ur-
skilning. Med kraftig humor framstår här
igenom det kostliga stället i finalduetten vid 
skildringen af hjertklappningen: hon med 
sitt näpna »Det klappar! ticke tack! Stän
digt tieketack!» och han med sitt kraftiga 
»Det bultar drum derum! Ständigt drum 
derum!», h varvid flöjtens och hornens imi
tationer äro lika lustiga som karakter
istiska. (Det är antagligt att Mozart med 
minnet häraf skref första duetten ur »Fi
garos bröllop», mellan Susanna och Figaro, 
hvilken innehåller något dylikt.) 

En annan afvikelse från originalet är 
att man uteslutit recitativen. Ur ren prak
tisk synpunkt var väl det för våra nuva
rande förhållanden det bästa. Men » in-
cidit in seyllam ...» Nu få våra artister 
i stället deklamera alexandriner, och det 
har nog sina svårigheter, helst redan den 
prosadialog som för närvarande bestås vid 
vår operascen inger underliga begrepp om 
deklamationsundervisningen dersammastädes. 
(Vare detta dock sagdt utan hänsyn till 
Ubertos framställande.) 

En ytterligare förändring föreslås. Månne 
icke Serpinas första aria i andra akten 
(»om Serpina kan få ega än ett rum i e rt 
minne qvar») lämpligen kunde afkortas nå
got, så att de tröttande omtagningarne und
vikas? 

Att på ett fullt tillfredsställande sätt 
utföra denna pjes är ingen lätt sak. Det 
är endast två agerande personer (jemte en 
stum figur) som här skola hela tiden hål la 
humöret vid makt och begge deras roler 
äro nog tacksamt tecknade, men erbjuda 
en förening af ganska mångskiftande egen
skaper som ställer höga fordringar på de 
framställande. I den ena, Serpina, finna vi 
en ypperlig illustration till Figaros berömda 
karakteristik öfver vårt slägtes älskvärdare 
hälft. Hon är foster af dessa »än ljufva 
sirener än vilda hyenor», hvilka »som räf-
var så fina le åt vår pina», när »i s naran 
de rycka oss med list och gevaldt och som 
maran de trycka oss i englagestalt». Med 
andra ord en med koketteriets alla vapen 

utrustad Xantippa. Uberto, den gamle 
ungkarlen, förefaller understundom karg och 
vresig, men är i botten foglig och godmodig 
och låter lätt locka sig i kärlekens garn, 
der han gör en ganska dråplig figur. 

Fröken Nie hoff spelar med lif och in
tresse, om hon också har svårt att få fram 
den rätta totalbilden : Det är för litet af sirén , 
för litet af hyena. Deremot förtjenar hen
nes sång det varmaste loford. Man iakt
tager med hvarje gång hur hon mer och 
mer tillegnar sig denna mjuka flöjtklang i 
stämman, hvarmed hon väcker så stort be
hag. Äfven den besvärande röstspänningen 
synes vara på väg att försvinna. . Under 
sången har man svårt att höra orden. Nog 
kunde det rättas. En af k. teaterns numera 
lätträknade buffasångare, hr Janzon, har 
af Uberto skapat en ganska lyckad ty p, en 
uppgift hvaråt han synes lia egnat sig med 
omsorg. Den understundom något stereotypa 
framställningen innehåller flere förträffliga 
pointer, särdeles i andra akten, hvartill den 
rörliga musiken verksamt bidrager. För 
sångpartiet räcker hr J:s röst icke alltid 
till. Betjentslyngelns rol återgifves med 
träffande munterhet af hr Henrikson. Oför
klarligt är hvarför kompositören låtit denne 
dråpliga figur vara stum, hvars ingripande 
i den musikaliska handlingen sannolikt skulle 
framkalla flere roliga s cener. 

Den genom uppsättande på repertoaren 
af Mozarts »Teaterdirektören», Webers 
»Abu Hassan» och Pergoleses »Ett litet 
huskors» hos oss på sista tiden vidtagna 
regimen att framdraga ur glömskan klas
siska verk för scenen, hoppas vi måtte 
framgent vinna efterföljd. Det kan åtmin
stone alltid ega sitt inusikhistoriska intresse. 

Från Stora teatern är vidare att om-
förniäla reprisen af »Traviata» med herr 
Bentzon-Gyllich som Germont, den första 
rol han här innehaft. Man har i denna 
tidning dragit behofvet af hans engagement 
i tvifvelsmål och på annat håll har uttalats 
önskvärdheten af att han måtte hafva sin 
verksamhet vid hvilken annan scen som 
helst, dock icke vid den k. lyriska. Åt
minstone efter att ha sett honom i detta 
parti måste man erkänna att han nog kan 
blifva användbar äfven här, om också ge
nomgående anmärkningar måste framställas 
mot hans dramatiska uppfattning och åter-
gifvande af en rol, samt hans egendomliga 
sätt att röra sig på scenen, som väl knapt 
kan göra anspråk på några betraktelser af 
allvarsam art. Mera framstående är han 
som sångare, äfven om han härutinnan en
dast tillfredsställer måttliga pretentioner. 
Men i besittning af ett charmant, mäktigt 
klingande instrument och ett varmt och 
redbart föredrag torde han nog fylla s in 
plats. 

Om Mindre teaterns försök att kittla 
publiken med en gammal slipprig Offen-
bachiad inskränka vi oss att nämna att 
detta i flere hänseenden måste anses som 
misslyckadt och att det äfven med tillbör
lig stränghet stäfjades af kritiken. 

I konsertsalongen, eller rättare den för 
konserter apterade teatersalongen, hafva vi 
upplefvat flere intressanta konstnjutningar, 
främst genom härvaron af ett par unga ta
langer från verldsstaden vid Seinens strand : 
pianisten Piigno och violinisten Viardot. Den 
förre är icke endast virtuos i vanlig bemär
kelse, utan äfven kons tnär. Han besitter öf
ver hufvud alla de beundransvärda egenska-
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per som egna sig för en pietetfull tolkning af 
klassiska verk. Bland dem framstå isynner
het en utomordentligt lätt och m juk touche, 
en genom sin perlande jenmhet i hög grad 
sympatisk teknisk färdighet, förmåga af ett 
lika musikaliskt som fint nyanseradt före
drag samt frånvaro af charlatanmessigt 
effektsökeri. Man njöt i fulla drag af en 
sådan exekution af Beethoven som han lem-
nade. Äfven af Weber (concertstück) gaf 
han ett i många delar intressant föredrag, 
och för det moderna pianospelet (Chopin, 
Schumann m. fl.) visade han sig långt ifrån 
främmande. 

Liksom Wieniawski vid början af sitt 
besök här, så har äfven denne framståen de 
pianist icke blifvit hos oss så uppmärksam
mad som han förtjenar. Dock, det inträffar 
väl ett omslag äfven här. 

Hr Viardot har redan en gång förut 
gästat oss, hvarför vi om honom endast 
behöfva nämna att han som förr väckte 
lifliga sympatier för sitt varmblodiga, i en 
utmärkt skola danade spel, som icke har 
att bjuda på något mirakelmessigt, men väl 
desto solidare egenskaper. 

Återupptagandet af hofkupellets symfoni-
leonserter har naturligtvis helsats med glädje. 

. En märklig nyhet å deras program var 
Svendsens tredje rhapsodie norvégienne, hvari 
hans genialiska formbehandling och blän
dande instrumentala draperingskonst jemte 
behaget af några lyckligt funna folkvise
motiv förenade sig till något verkligt an
slående helt. På denna sin talangfulla be
handling af folkvisor har han redan förut 
gifvit oss eklatanta prof genom den andra 
af de fyra rhapsodierna samt de likaledes 
för orkester satta isländska melodierna, båda 
gifna af Meissners kapell. Af det redan 
hörda väekes helt naturligt lust efter något 
mera af vårt nabolands främste instrumen
talkompositör. 

En annan intressant »nyhet» var We
bers första sinfoni, ett studiearbete från 
ungdomsåren (1806), hvarpå han sjelf icke 
satte stort värde. Icke vittnar det heller 
synnerligen mycket om den blifvande mä
staren. Af dess satser torde finalen mest 
anslå genom sin friska stämning och äfven 
scherzot tilltalar genom älskligt behag. 
Utom en på ett par decennier här ej gif-
ven Haydnsymfoni, af bredare anläggning 
och rikare orkestrering än flertalet af sina 
mångtaliga syskon, ha vid dessa konserter 
gifvits intressanta repriser af Mozarts »Ju-
piter»-sinfoni och Beethovens åttonde. 

Den polske tenoren hr Wartnuth, som 
är ämnad att efterträda Arnoldson, har nu 
ändtligen låtit höra sig vid en konsert. Icke 
ingaf han stora förväntningar, men mera 
dock derom framdeles. Emellertid sage vi 
gerna att hr Ivar Hallström, den aktade 
tonsättaren, gåfve offentlig deme nti åt de, 
antagligen grundlösa, rykten som säga att 
han skulle på det ifrigaste tillstyrkt hr 
Westin till detta besynnerliga engagement. 

—/f— 

Från in- och utlandet. 

Paris. Af Ernest Reyer väntas en nya o pera 
»Salambo» som är nära sin fullbordan. 

— Rossini-priset är, som torde vara kändt, 
bestämdt åt en författare af en kantat, som af 
Akademien väljes bland de till täfling inlemnade 
och åt den kompositör, som skrifvit bä sta musiken 

till denna kantat. Poeten erhåller 3,000 francs 
och kompositören en lika stor summa. Den senast 
prisbelönta kantaten bär titeln Prométhée och 
har till författare M. C. du Locle. Denna libretto 
har för några månader sedan öfverlemnats till dem, 
som begärt att utfå den samma och akademien 
har nu tillkännagifvit, att hon mottagit partitur. 
Dessa kompositioner öfverlemnas till sektionen för 
musik för attj bedömas, hvarefter sällskapet fäller 
utslag. Efter tre månader tillkännagifves detta, 
och den prisbelönta kompositionen kommer sedan 
nästa år att utföras. 

— Camille Saint-Saëns, som afslutat första 
akten af sin opera Henri VIII, ämnar nästkom
mande januari företaga en längre tur genom Tysk
land, hvarvid han kommer att låta höra sig som 
virtuos och kompositör; på hvarje af de konserter 
han kommer att ge, tänker han dirigera någon af 
sina symfoniska kompositioner. 

— M:me Augusta Holmes, hvilkens »Ar
gonautes», såsom förut blifvit nämdt, utfördes 
på Cirque d'Hiver, har afslutat ett nytt symfoni
verk: Pologne, hvilket snart kommer att gifvas 
på en Pasdeloup-konsert. 

— M:me Krauss' återuppträdande på stora 
operan som Hermosa i »Le Tribut de Zamora» 
har varit en verklig triumf; äfvenså har Lasalle i 
Ben Saids rol skördat stort bifall. 

— M:ll Vanzandt har såsom Dinorah i den 
pä Operacomique återupptagna operan »le Pardon 
de Ploermel» blifvit emotta gen på det mest en tu
siastiska sätt. Salongen var fullsatt af en vald 
publik, som icke sparade på bifallsyttringarne, 
hvilka efter »skuggarian* växte till en verklig 
storm. M:lle Vanzandt var likväl ännu ej åter-
stäld från sin på hemresan ådragna förkylning, 
men — vid 20 år triumferar man öfver a lla hin
der — säger en recensent i »Menestrel», och detta 
gjorde hon ock som Dinorah. 

— Stora operans musikbibliotek är i det när
maste inflyttadt i paviljongen till höger om pu
blikens foyer. Utom läse- och arbetssalen upplåtas 
fyra andra salar, hvilka komma att inrymma gamla 
manuskripter, som framletats och klassificerats af 
hrr Nuitter och de Lajarte. Detta dyrbara biblio
tek blifver offentligt och kommer att tjena till stort 
gagn för amatörer. 

— Från konservatoriet klagar man, att röster 
blifva allt mera sällsynta. Af omkring 200 man
liga och qvinliga aspiranter till sängklassen ha 
endast 34 kunnat mottagas, och af dessa är det 
blott få, som ingifva högre förhoppningar. De 
bästa rösterna gifva emellertid ej alltid de bästa 
resultaten. M:r Besson's förslag att upprätta en 
pension för goda sångare och sångerskor, torde 
ej vara så oäfvet — heter det. De vackra rösterna 
från landsorten skulle söka sig väg till konserva
toriet, 0111 lefnadskostnader na i Paris under studie
tiden härigenom minskades för resp. röstinnehaf-
vare. 

— Henri Litolff, som en längre tid varit 
lidande, är nu fullt å terstäld och har återvändt till 
Paris för att fullända en stor opera »Les Tem
pliers». 

-3&-
När Kristina Nilsson-Rouzeaud var här, be

sökte hon bland andra äfven enkan efter sin gamle 
lärare, kompositören Franz Berwald, och yttrade 
dervid den önskan att erhålla en af hans opera-
arior till konsertstycke. Hon fann den briljanta 
arian ur Estrella di Soria, som fru Stenhammar 
ofta sjungit på konserter härstädes, särdeles vacker 
och lofvade sjunga den utomlands. Vi kunna ej 
undgå att härtill foga den önskan, som alla musik
vänner länge hyst, att nu, då en ny chef för den 
k. teatern öfvertagit ledningen af operan, publiken 
måtte fa höra detta, den svenska operamusikens 
förnämsta verk i sin helhet. Ett rykte härom var 
äfven g ängse i våras, och många gladde sig deråt, 
men, som det tyckes, för tidigt. Skedde emeller
tid denna operas uppsättning med omsorg, skulle 
reprisen säkerligen ej blifva blott till publikens, 
utan äfven till teaterns fördel. (A. B.) 

En ny del af Half dan Kjernlfs »Sånger och 
visor» utkommer till julen. Denna del kommer 
att innehålla förut icke tryckta sånger bland kom
ponistens efterlemnade arbeten. 

-®e>-
Fm Kristina Nilsson-Ronzeaud anlände den 

15 okt. kl. 10 f. m. till P aris, hvarest hon mottogs 
af sin man och en stor skara vänner. Till alla 
uttalade hon sin förtjusning öfver den nyss full
bordade resan i sitt hemland och sitt hopp att dit 
ännu en gång återvända, innan hon för alltid dra
ger sig tillbaka till privatlifvet. Torsdagen den 20 
oktober afreste konstnärinnan till London för att 

under november månad uppträda på konserter, som 
under denna manad der komma att gifvas. 

-au-

Lunds studentsång/örenings halfsekelfest den 
21 okt. var lyckad. Invigningssången var af Nils 
Flensburg med musik af Henrik Möller. Akade
miska föreningens ordförande professor Lang talade 
om studentsångens magt, hvarefter han öfverlem-
nade den nya sånglokalen till sångföre ningen. Se
dan sjöngs Otto Lindblads »Sängfåglarne». Säng
anföraren lemnade en kort framställning af sång
föreningens historia, hvarpå uppstämdes »Orfeus 
sjöng« af Otto Lindblad. Kl. half 1 middagen 
hölls i akademiska föraningens festsal konsert, der
vid omkring 1,000 personer voro till städes. En
dast sånger af svenska kompositörer utfördes. 
Mänga telegrafiska helsningar från forna medlem
mar af studentsångföreningen ingingo under fest
middagen. — Till föreningen öfverlemnades 2,200 
kr. som ett Otto Lindblads stipendium, hvars grund
plåt uppkom genom två konserter 1864 till Lind
blads minne. 

-<**>-

Ivar Hedenblad är utnämd till direktor musi-
ces vid Upsala universitet. 

-<«*-

Valborg och Tor Aiilin, barn af den utaf 
många musik vänner kände och värderade, numera 
aflidne lektoni i Stockholm L. A. Aulin, hafva 
begifvit sig ut på en konstresa i Nor rland. De båda 
syskonen äro elever vid Stockholms konservatorium 
och framstående hvar i sitt slag, den förra, Val
borg Aulin, såsom pianist och lofvande komposi
tör, bl. a. i denna tidning, den sednare, endast 
14 år, såsom violinspelare. Under åtnjutande af 
det lifligaste bifall hafva de redan offentligen upp-
trädt bland annat i Gefle och af kritiken på det 
varmaste lofordats för rik begåfning, grundliga 
studier och löftesrik sam t i förhållande till åldern 
sällspordt utbildad teknik. 

~<dV~ 

Musikkonservatoriet i Köln har, skrifver Frem
denblatt i Hamburg:, gjort sångläraren härstädes 
hr Z. Köster (f. d. medlem af Luttemanska qvar-
tetten) ett hedrande anbud, nemligen att öfvertaga 
en lärareplats vid konservatoriet i Köln. Men* hr 
Köster har föredragit att stanna här i sin nuva rande 
ställning såsom sånglärare. 

» Harald der IViking» af Andreas Ilallén 
gick första g ången öfver scenen på stadtteatern d. 
16 okt. 1881. Då hr Hallén är svensk, så torde 
detta evenement ha ett särskildt intresse för hans 
landsmän. En Stockholmstidning uppgifver efter 
tysk källa att operan mottogs med utomordentligt 
bifall och att kompositören blef 3 gånger framro
pad. En recensent i Die Signale, E. Bernsdorf 
dömer annorlunda. Libretten — liksom musiken 
i Wagnerstil — beskrifves såsom mycket underhal
tig, och musiken, ett uppkok på Wagners, finner 
han under all kritik. Man kunde vara färdig att 
skratta — säger han — om man icke hel dre borde 
gråta öfver en sådan allt sundt menniskoförnuft 
trotsande absurditet, som detta machverk företer. 

Jönköping d. 14 okt. 1881. 
Den förflutna sommaren har härstädes varit 

ovanligt fattig på musik. Den enda som förekom
mit har varit konserterna i det riksbekanta utvärds-
huset Limugnen; hvilket jag här omnämnt endast 
för att få tillfälle anföra, att en afdelning af kong l. 
hofkapellet under någon tid på försommaren der 
konserterade. 

Med höstens inbrott hafva emellertid äfven 
konserterna börjat. Den första gafs å härvarande 
elementarläroverks högtidssal den 15 sistlidne sep
tember af »Första Svenska Damqvartetten», Hilda 
Wideberg, Amy Åberg-Stockbridge, Maria Petters
son och Vilhelmina Sö derlund. Qvartettsången är 
alltid populär. Ingen lärer heller vilja förneka 
dameqvartettens synnerligen förtjenstfulla samsjung-
ning och förmåga af en fin nyansering i föredra
get ; men till rangen af verklig ko nst lärer ej denna 
sångart kunna upphöjas. Man kan förvåna sig 
öfver ett fruntimmers förmåga att utföra solo för 
basbariton såsom i Witts »Tåren» eller de lågt 
liggande soli för basstämman i Söd ermans »Bond
bröllop» — ; någon sann konstnjutning lärer väl 
ingen deraf kunna hemta. 

Ändtligen har miss Em ma Thursby, förebådad 
af större och mindre i boklådor och cigarrbutiker 
uthängda porträtt och lofsånger, den 12 dennes 
»under direktion af mr Maurice Strakosch och med 
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assistance af mr Robert Fischhof» gifvit konsert 
härstädes. Äfven här hade hennes rykte samlat 
en till omkring 500 personer beräknad publik, som 
delvis rest lång väg för att se och höra den rykt
bara artisten. I)et behöfver ej nämnas, att hon 
intog sitt auditorium, och att detta belönade hen
nes vackra leenden och lifliga, spirituella sang med 
högljudda applåder, dem divan åter behagade ä 
sin sida belöna med att såsom extra nummer gifva 
en romans af Taubert och en Wermländsk polska. 

Programmet var det för Thursby-konserter en 
gång för alla gifna. Någon djupare musikalisk 
uppfattning eller något i högsta mening konstnär
ligt föredrag hade man ej väntat; och man fann 
det ej heller. 

Mr Fischhofs pianospel beredde deremot mu
sikvännerna tillfälle a tt beundra icke blott en ovan
lig teknik uti utförandet af Liszt's Rhapsodie Hon
groise utan äfven en äkta konstnärlig uppfattning 
i återgifvandet af R. Wagners »Frühlingslied und 
Feuerzauber», Chopins Nocturne i Ess-dur och Ru
binsteins Tarantelle. Man beundrade artistens ele
gans i spelet så mycket mer, som man nogsamt 
visste, att det instrument, hvaröfver h an hade att 
förfoga, var allt annat än utmärkt. O. 

-w-

Norge. Komponisten Johan Svendsen har 
till universitetsfesten med anledning af kronprins
parets förmälning skrifvit en större kantat för so lo, 
l^ör och orkester, som i konungens närvaro ut
fördes på nä mnda fest. Kantaten berömmes mycket. 
— Den af samme kompositör skrifna romansen 
för violin och orkester är nu utkomme n med piano-
ackompagnemang. 

— Väntade musiknyheter: af fru Agathe 
Backer-Gröndahl: 3 konsertetyder för piano 
och två häften nya sånger; af Edvard Gr i eg ej 
mindre än 5 nyheter: »Den Bergtekne», gammal 
norsk »Stev» för baritonsolo, stråkorkester och 
horn, »12 melodier» till dikter af Vinje för en 
röst och piano, båda på Hansens förlag i Köben-
havn ; — Hos Peters i Leipzig förberedes : »Land-
kjending», hvilken förut tryckt i Behrens Sångbok 
(för sångstämmor och orgel) nu utkommer i or
kesterpartitur; 2 melodier för stråkorkester; samt 
Norske D and se för piano 4, ms. — Dessutom 
hos Fritsch i Leipzig : Mozarts Fantasi och Sonat 
i C-moll med obligat piano secondo af Grieg. 
— Af Cappelen väntas fyra albumblad för piano. 

— Norska artister. Fröken A mun da 
Kolderup gör fo rtfarande lycka i Tyskland. Hon 
är från och med närvarande spelår anstäld vid hof-
operan i Kassel och recensenterna omtala såväl 
hennes sång som spel med mycket e rkännande. 
Hon har hittills uppträdt såsom Anna i »Don 
Juan» och Recha i »Judinnan», och senare såsom 
Leonora i »Fidelio» och Elisabeth i »Tannhäuser» ; 
efter t aterferierna har hon sjungit titelpartiet i 
»Aida», Michaela i » Carmen * och Agatha i »Fri
skytten» alltid för fullt hus och under enthusiastiskt 
bifall. 

— En ung sångerska fröken I I o v i n d, elev af 
fru v. Milde i Weimar har låtit höra sig på en kon
sert i Leipzig d. io-.de ok t. och berömmes för sin 
välljudande stämma, sitt rena, musikaliska och o-
konstlade föredrag. Man förespår henne en äro
full framtid som konsertsångerska. 

— Fröken Marie Wieck, syster till Clara 
Schumann, har gifvit tvenne konserter i Bergen 
med stort bifall. I Beethovens sonata appassionata 
och Schumanns karnevals-scener m. m. dokumen
terade hon sig såsom en mycket framstående pianist. 

— —  

Fröken Anna Smith från Kristiania har med 
mycket stor framgång debuterat såsom konsert
sångerska i Riga. Ilon säges ha en obeskrifligt 
behaglig röst, och hennes teknik skall vara all
deles förvånande. 

-<€*>-

Fröken Sofie Olsen, en bland de bästa piano
virtuoserna i Kjöbenhavn, ämnar företaga en konst
resa i Tyskland för att gifva konserter. Hon har 
redan förut med bifall låt it höra sig i flere större 
städer i Tyskland. 

-«*&-

Carlsruhe. Vid bröllopsfestligheterna med an
ledning af kronprinsens af Sverige-Norge förmäl
ning och det storhertigliga parets silfverbröllop 
uppfördes här en tillfällig festopera : »Dornröschen» 
af komponisten Langer från Mannheim. 

-««>-

Man har mycket talat 0111 en opera af Doni
zetti, som han höll på att komponera, då han rå
kade ut föi den sjukdom som ändade hans lefnad. 
Denna opera hette »Il Duca d'Alba» och lärer ha 

varit bestämd för Operan i Paris. Musik-kritikern 
i »la Perseveranza», som utgifves i Milano, mr 
Filippi, säger sig nu ha funnit manuskriptet till 
densamma i en blecklåda. Papperet är gulnadt, 
och det är lätt att konstatera dess ålder till minst 
30 år, säger han. Endast till 4-.de akten fattas 
musik och orkestration till några recitativ, annars 
är operan fullständigt komponerad och orkestrerad 
af Donizetti samt färdig att gifvas. Ett outgifvet 
arbete af Donizetti — det är ju e tt verkligt fynd ! 

Breflåda. 

J. K—r, Kristianstad. Tack ! men borde ha 
kommit till förra numret. Nu är det för sent att 
användas. 

H. Lemke, Östersund. Notiser mottag as med 
tacksamhet. 

D ö d s l i s t a .  

Sept.—Okt. 

Casamorataf Lttigi Fernandi, f. 1807, f 23 
sept, i Florens, president i Real Instituto Mu
sicale derstädes. C. var en ansedd advokat och 
musikskriftställare och har äfven gjort sig känd som 
kompositör förnämligast af kyrkosaker. 

Durutte, Franchis Camille, (J ref ve f. 1803 i 
Ypern, död i Paris, värderad musikteoretiker och 
komponist. 

Hilmar, Franz, bekant som kompositör af 
danser (öfver 300) och flere messor. Hilmar var 
kompositör till den första czechiska polkan, den 

bekanta » Esmeralda», således den förste som öf-
verlemnade polkan åt musikhandeln, f 79 år gam
mal i Kopidlno. 

Ljunggren y Henrik Michael, f. d. fanjunkare 
vid S målands husarregemente, associerade ledamo
ten af musikaliska akademien afled h ärstädes den 
27 okt. efter en kort sjukdom uti en ålder af 57 
år. Hr Ljunggren hade varit anstäld som stabs
trumpetare vid nämnda husarregementes musikkår 
samt var en af vårt lands utmärktaste kornettister. 
Han var på sin tid anförare för den s . k. småländ
ska husarqvintetten, hvilken 1857—1859 uppträdde 
i konserter såväl i hufvudstaden som i landsorten 
och skördade för sin a prestationer stort bifall. Af 
musikaliska akademien var han associerad ledamot 
sedan 1857. Gift med Hilda Johanson efter lemnar 
den aflidne enka samt barn och barnbarn. 

IViierst, Richardf. ,2/2 1824 i Berlin, f derst. 
9/|0. Högt ansedd musikskriftställare och kompo
sitör af operor, orkestersaker och sånger. W. eg-
nade sig först åt violinspelning och gjorde små 
studier under ledning af Mendelssohn och Ferd. 
David samt begaf sig sedan till Paris. Återkom
men till Berlin 1847 egnade han han sig åt under
visning i sång och teori samt musikkritik. Blef 
1874 utnämd till professor och 1877 medlem af 
akademien. Bland operorna af Wüerst, hvilka mer 
utmärka sig för formriktighet och musikalisk gedi
genhet än för uppfinningsrikedom, må nämnas »Der 
Rothmantel», »Vineta», »Der Stern von Turan», 
»Faublas», »A-ing-fo-hi» och »Die officiere der 
Kaiserin», samtliga gifna i Berlin. W. har äfven 
komponerat några symfonier, af hvilka op. 21 
(från 1850 blef prisbelönt, kantaten »Der Wasser
neck», stråkqvartetter m. m. och talrika sånger. 

Subskriptionsindbydelse 
fra 

Wilhelm Hansens Musik-Forlag 
i Kjöbenhavn 

paa 

SKANDINAVISK FOLKEMUSIK, 
Wiser  og  Dandse  

frit bearbeidede for Pianoforte af 

E m i l  H a r t m a n n .  

Komponisten har ledsaget Vaerket med fegende Forord: 
»Skandinavisk Folkemusik» er fremkoin-

met efter Tilskyndelse af et större udenlandsk Mu
sikfirma. Hensigten dermed har vteret at gjore 
Udlandet bekjendt med de smukkeste af vore nor
diske Folkemelodier i den Form, der maatte an-
sees for lettest tilgamgeling. Jeg har da valgt den 
frie Bearbejdelse for Klaver. Denne Oplysning har 
jeg troet at bürde give, idet jeg herved paa Op-
fordring framlregger e n dansk Udgave af dette Ar-
bejde. Jeg haaber saaledes at forebygge mulige 
Beskyldninger for en altfor fri Behandling og skal 
iovrigt, hvad dette Sporgsmaal angaar, henvise til 
de moderne Behandlinger af forskjellige Nationers 
Folkemusik af Liszt, Brahms, Hoffmann og Andre. 

I Ilenseende til den Fremgangsmaade, jeg har 
folgt, skal jeg kun bemcerke Folgende. Idet ad-
skillige af Viserne og Dansene have förekommet 
mig for smaa eller for lidet vœgtige i deres inu-
sikalske Indhold til at staa alene, har jeg ofte s am-
menknyttet to eller flere Melodier. For dog i saa-
danne Tilfa?lde ikke at give en los Sammenfojning, 
men et virkeligt organisk Ilele, har jeg ikke blot 
vseret nodsaget til hist og her at leempe e ller ren
dre en og anden Enkelthed, men hyppig fundet 
det onskeligt at tilkomponere en Del, et Mellem-
spil eller Efterspil, idet jeg herved naturligvis be
standig har bestrebt mig for at gaa saa ncer som 
muligt ind i Folketonens Aand. At anfore ved 
hver enkelt Melodi, til hvilken af de tre nordiske 

Folkestammer den bliver at henfore, har jeg i den 
valgte Form ikke fundet praktisk ; i mange Til-
fcelde vilde det ikke en gang have vjeret muligt 
at trcefle en positiv Afgjorelse af det ofte svïevende 
Sporgsmaal, hvilken af Nationerne der med Rette 
kan hrevde Pater niteten til de t paagjaeldende Motiv. 

Som en af de vxsentligste Grunde til at for-
anstalte en dansk Udgave kan jeg anfore mit On-
ske om at bidrage til at afhjaslpe et Savn, hvoi-
under vor Klaverliteratur formentlig lider. Nuti
dens Musik siges ofte at mangle Friskhed og In-
derlighed, naturlig og umiddelbar Skjonhed; det 
gjentages ätter och ätter, at den for en stor Del 
er pneget af Uro og sygelig Refleksion, og at den 
hyppig soger at erstatte, hvad den mangier af sund 
og sand Folelse, med en vis bindende Aandrig-
hed eller et Anstrog af en ofte tvivlsom Laerdom. 
Herom skal jeg ikke udtale mig nazrmere; men 
vel vedkjender jeg mig den Anskuelse, at de Mange, 
der dyrke og elske Tonekunsten, stadig tränge til 
Forogelse af, hvad man kunde kalde god »Hus
um s i k', som hverken synker ned i det Platte og 
Vulgrere elle r htever sig op til spekulative Hö jder, 
men som fremfor Alt staar paa den naturlige, me
lodiöse og velklingende Toneskjonheds Grund. Og 
det forekommer mig, at man i denne Retning ikke 
kan gjore noget Bedre end at söge hen til selve 
den folkelige Tonedigtning for at ose af dens rigt 
stroinmende, rene og sunde Kilder. E. H. 

Skandinavisk Folkemusik vil udkomme i 1 0  Leveringer (med ca. 1 4  Dages 
Mellemrum) à 60 0re pr Hefte. 

Forste Leveringen er udkommen. 
Subskription modtages i de fleste Bog- og Musikforretninger i Skandinavien samt 

hos Forlœggeren 
Wilhelm Hansens Musik-Forlag, 

Kjöbenhavn (Gothersgade i i ). 

Hovedoplag for Sverige: Huss & Beers Musikhandel, Stockholm. 
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Den l:sta Oktober utkommet på H u s s  &  B e e r s  f ö r l a g :  

m A m 

©5? 
w 

N:o 1. 

tillegnadt H- XX. Kronprinsessan. VICTORIA. 

I N N E H Å L L :  

'Tonernas helsning", sång för l röst, till ord af C. D. 
af Wirsén af Ivar Hallström. 

N:o 2. Fest-Folonaise för Piano 4 händer » Emil Sjögren. 

N:o 3. Morgonhälsning | 
N:o 4. Aitonstäxnning | 
N:o 5. Graziernas dans » » » » » Conrad Nordqvist. 

N:o 6. Fest-Marsch. » » » » » Frithiof Hertzman. 

Pris: 3 Kronor. 

Ludvig Norman. 

med anledning- af* förmätningen i Karlsruhe. 

Komponerad af 

F R I T H I O F  H E R T Z M A N .  
IJr-is ï 1 Krona. 

ITot-väsfeoar 
och 

ST o t r •ut 11 a. x 7 
största urval till billigaste pris i 

Huss & Beers Musikhandel. 
Expedieras franco till landsorten. 

Billigaste upplagor 
af 

Ündervisnings-Musikalier 
i 

Huss & Beers Musikhandel. 

Färska, äkta Italienska 

STRÄNGAR 
ständigt å lager i 

Huss •& Beers Musikhandel. 

Fredrik Peterson 
undervisar i pianospelning. Lektionspris 15 kr. 
pr månad. Adr.: Regeringsgatan N:o 11, 1 tr. upp. 

l:ma Notpapper 
från Breitkopf & Härtel i Leipzig, 

alla brukliga linieringar ständigt å Inger i 

Huss & Beers Musikhandel. 

För Chör-Föreningar! 
Omkring den 1 November utkommer på 

Huss & Beers förlag: 

7  C h ö r e r  
(4- och 8-stämmiga) 

f ö r  b l a n d a d e  r ö s t e r  
utan accompagnement 

af 
Lnclvig ÜVorman. 

Partitur: 1 kr. 50 öre. 
Stämmor à 50 öre. 

Flertalet af dessa hafva vid olika tillfällen 
och med utomordentligt bifall blifvit uppförde å 
f. d. »Nya Harmoniska Sällskapets» och »Musik
föreningens» m. fl. konserter. 

Den 1 November utkommer på Huss & Beers 
förlag: 

20 Original-Polskor 
frän Gestrikland, 

behandlade för Piano 
af 

Gustaf Stolpe. 
Pris: 1 kr. 50 öre. 

I sitt företal till det intressanta verket yttrar 
utgifvaren: »Dessa polskor utgifvas icke i egen
skap af danser, det de fordom varit, nemligen 
högtidligas, k. Brudpolskor utan såsom 
små melodiösa musikstycken —, ett litet bidrag 
till vår nationella folkmusik.» 

På Huss & Beers förlag har i dag utkom
mit i musik- och bokhandeln : 

"BCOISTF7 

Polka för piano 
af 

O S C A R  T O R S S E L L .  

Pris: 50 öre. 

HUSS & BEERS 

Musik-Lånbibliotek, 
upptagande hela det rikhaltiga Musiklagret, 

emottages abonnement 

för helt  år  10 Kr.  j för fjerdedels år  5 Kr.  
„  halft  år  7 „  I , ,  månad 2 „  

gällande för 1 häfte vid hvarje ombyte. 

Obs.! Abonnenter i landsorten erhålla 
dubbelt antal häften. 

Gusta f  B r ink  
meddelar undervisning i pianospel. 

Närmare upp lysningar i 

Huss & Beers Musikhandel. 

Fianostämning 
utföres af kompetent person, vid anmälan i 

Huss & Beers Musikhandel. 

Annonspris 30 öre pr petitrad. 

INNEHALL: La serva padrona. — Mozarts klavér. 
— K onsertväsendet i f örra århundradet. — Konsert för 
J. E. Gilles familj. — Är svenska folkvisan genuin eller 
icke? Af A. L. — Från scenen och konsertsalen. Af 
_h _ _ Från in- och utlandet. — Dödslista. Bref-
låda. — A nnonser. 

Piano- och flrgelmagasinet 
N:o 8 Arsenalsgatan N:o 8 

midt emot Kongl. Stora Teatern 
har att erbjuda stort urval af Flygelpianon, 
Pianinon och Taffelpianon samt Orglar. 

Äldre instrument öfvertagas vid köp 
af nya. 

Stämning och reparation af s åväl Pianon 
som Orglar verkställes. 

Delar till Orgelharmonium, såsom tungor 
(spel), registerskyltar, klaviaturben, tonlådor 
m. m. till billiga priser. 
Fullständiga priskuranter erhållas gratis. 

Stockholm, I V A R  H I R S C H ,  
f. d. Abr. Hirschs Pianomagasin. 

STOCKHOLM, IVAR ILEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI, 1881. 


