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A n m ä l a n .  

ensk Musiktidning börjar med detta nummer sin 

andra årgång. Den för våra förhållanden ovanliga 

framgång tidningen redan fått röna från allmänhe

tens sida — då den utgår i mer än dubbelt så många ex

emplar som någon musiktidning förut i Sverige — låter oss 

hoppas, att företaget genom ytterligare uppmuntran skall e rnå 

den materiella stadga, hvarigenom det först varder i tillfälle 

att hinderfritt arbeta för sina syften: att söka förkofra den 

svenska allmänhetens musikaliska bildning och smak, att rikta 

vår sparsamma teoretiska musikliteratur, att tid efter annan 

framdraga minnesvärda och underhållande smärre tonsättnin

gar af framför allt inhemska talanger, kända och okända, samt 

slutligen att erbjuda en angenäm musikalisk förströelselektyr. 

En blick på innehållsförteckningen öfver första årgången 

torde gifva vid handen, att vi redan hittills fat tat denna upp

gift så vidsträckt som möjligt, genom meddelande af ett stort 

antal biografier (jämte porträtt), kritiska, estetiska och hi

storiska uppsatser, noveller, kåserier, korrespondenser samt 

notiser ur dagens musikaliska krönika. Att vi dervid haft 

blicken i främsta rummet fäst vid det fos terländska, framgår 

redan af det faktum, att bland 129 egentliga artiklar äro 

minst 55, eller nära hälften, tillkomna med uttryckligt syfte 

på svenska förhållanden. Och från en annan sida sedt: af 

samma antal egentliga artiklar äro 64, eller ungefär hälften, 

skrifna af originalsignaturer enkom för Svensk Musiktidning, 

hvartill kommer, att de talrika korrespondenserna — till an

talet 40 från 13 in- och utländska städer — naturligtvis 

alla äro af originalpennor, en proportion, som (äfven med 

frånräknande af några få norska och da nska författare) måste, 

i betraktande af bristen på musikaliska skriftställare i vårt 

land, rättvisligen anses såsom öfverraskande lycklig. För 

detta år ha vi ställt oss i förbindelse med ännu flere original

författare. Att tidningen för öfrigt till en del alltid måste 

komma att fyllas med öfversättningar och bearbetningar är 

naturligt, och vi kunna deri ej se något ondt, då det ju bör 

vara en af hennes uppgifter att förmedla den svenska all

mänhetens bekantskap med den rika utländska musikliteraturen. 

Ännu gynsammare för den inhemska anparten ställa sig 

musikbilagorna, i det att af 24 under förra året meddelade 

tonstycken 18, eller jämt tre fjerdedelar, voro af svenska 

tonsättare. Derjämte torde förtjena påpekas att musikbila

gorna — oaktadt prenumerationsanmälan endast utlofvat fyra 

sidor nottrvck i månaden — vid år ets slut vuxit till e j mindre 

än 72 sidor, eller i medeltal sex sidor i månaden. 1 år ut-

lofva vi med minst hvartannat nummer en musikbilaga! 

jjlf Ensamt musikbilagorna äro värda långt mer än hela 

tidningen kostar! 

För något af de närmast följande numren motse vi en 

biografi öfver August Söderman af Ludvig Norman, hvil-

ken äfven utlofvat andra biografier. Bland annat påbörja vi 

i dag ett galleri af svenske kapellmästare. Till följetongs-

afdelningen förberedes åtskilligt af intresse. 

Vår lösen är: rättvisa åt alla riktningar — men blott 

så vidt de förtjena namnet: konst! 

Tidningen utgår hädanefter från Central-Tryckeriets väl

kända officin. 

Svensk Musiktidning utkommer med ett nummer om 

minst åtta sidor stor qvart — oberäknadt de talrika musik

bilagorna — den l:sta och 15:de i hvarje månad. 

Priset är, postarvodet inberäknadt: 

för helt år kronor 6, 

» halft » » 4, 

» fjerdedels » » 2. 

Lösnummer med musikbilaga 50 öre, utan dito 25 öre. 

Prenumeration mottages i Stockholm å »Svensk Musik

tidnings!) expedition : Huss & Beers Musikhandel, Gustaf 

Adolfs torg N:o 8, af tidningens ombud, hos hrr bok- och 

musikhandlare och å de vanliga tidningsutdelningsställena : för 

landsorten samt Norge, Danmark och Finland genom tidnin

gens ombud, å postanstalterna och i bokhandeln. 

Hvar och en, som till Svensk Musiktidnings expedition, 

Huss &L Beers Musikhandel, insänder prenumerationsbelopp för 

eller- bevis från vederbörande postanstalt på erl agd prenumera

tion för minst 5—9 ex., erhåller antingen ett friexemplar, 

eller 10 % af beloppet: för 10 exemplar eller derutöfver 

erhålles 20 % provision eller motsvarande friexemplar. 

Annonspris 30 öre pr petitrad. 

Eleganta permar till första årg. Finnas att tillgå à 2 kr. 

ADOLF LINDGREN. 
Redaktör. 

Stora Vattngatan 1. 

HUSS & BEEI\. 
Förläggare. 
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Offenbachs sista arbete. 

(Frun var Pariserkorrespondent.) 

vilken afton skulle ej den 10 febr. 
Sfci förlidet år hafva varit för Offenbach, 
om lian ännu varit i lifvet ! Uppenbar
ligen den skönaste i lians lefnad trots 
alla de triumfer och ovationer, den fete-
rade maestron alltjenit varit föremål för. 
Denna afton skulle han hafva fått bevitna 
realisationen af sin konstnärsäregirighets 
skönaste drömmar. 

Offenbach bar ständigt en naggande 
orm inom sig. Man jublade öfver hans 
musik frän den ena ändan af v erlden till 
den andra, det strömmade millioner in i 
hans ficka, i palats och hydda hvirflade 
hans dansrytmer ikring och bragte öfver-
allt glädjen ined sig och derjemte beröm 
öfver honom sjelf och hans talang. Men 
— han hörde ej till Opéra-Gomiques re
pertoire. Det gick ej honom annorlunda 
än sä inånga andra af oss stackars död
lige: Man vill något annat än livad ödet 
och omständigheterna vilja. Från hans 
tidigaste tid hade det varit hans mal att 
blifva nämnd i raden bland de kompo
nister, hvilka utgjorde Opéra-Comiques 
fasta stödjepelare. Han lick emellertid 
aldrig tillfälle att taga något allvarligt 
steg till uppnåendet af detta mal. Knappt 
hade en af h ans operetter gått af stapeln, 
förr än teaterdirektörerna från alla kan
ter trängde sig på honom för att fä en 
ny till instudering. De triumfer han 
firade och de kolossala sunnnor han för-
tjenade voro sa frestande att de öfver-
röstade den dämpade stämman hos den 
allvarligare sånggudinnan, som bodde i 
djupet af hans själ. Först på gamla da
gar, då han märkte att glansen började 
försvinna från den genre lian skapat, och 
hvars enväldiga mästare han var, först 
då samlade han sig och koncentrerade 
hela sin förmåga för att realisera det, 
som sa länge varit hans hemliga önskan. 

Dä han nu väl gripit sig an härined 
lade han in hela sin energi i arbetet. 
Offenbach, som alltid brukade skrifva sina 
operetter på en otroligt kort tid, skall 
hafva användt liera år på att komponera 
sitt sista verk, den fantastiska operan 
»Les contes d'Hoffmann>. Han skref om 
och skref 0111 o ch fick det aldrig nog bra, 
ty det skulle blifva ett mästerverk, hade 
han föresatt sig, något långt bättre och 
langt gedignare, än lian någonsin skrifvit. 
Kärleken till ar betet fördubblades ju län
gre han kom in uti det. Han tyckte alt 
han hade lyckats, och hans vänner, som 
lingo höra enskilda fragmenter derur, 
tyckte det samma. Da direktören för 
Opéra-Gomique, Garvalho. under ett som-
niarbesök hos maestron i Saint-Germain 
förklarade att han skulle känna sig smick
rad öfver att föra fram operan öfver den 
scen, öfver hvilken han var satt att 
styra, så sporrade naturligtvis detta Offen
bach än ytterligare, och frän denna dag 
lefde lian endast för »Les contes d'Hoff
mann». Det är till och med den allmänna 
tron att det var öfveransträngning med 

detta arbete, som påskyndade utvecklingen 
af den sjukdom, som vållade lians död 
strax innan man böljade instuderingen 
af operan. Alltnog: han fick ej lefva så 
länge att han kunde få skörda belöningen 
för offrandet af sin förmåga och sina 
krafter. Den jublande acklamation hvar-
med Opéra-Gomiques utsökta publik upp
tog honom i kretsen af denna teaters 
yppersta komponister, nådde icke mae-
strons öra. För hans namn och hans 
efterverld blifver hedern emellertid lika 
stor, och för efterverlden var det ju h an 
hade arbetat. 

Sällan har någon teater-succés varit 
större. Allt livad Paris eger af berömda 
musikcelebriteter hade naturligtvis i främ
sta rummet samlat sig i feststämning, 
och en fest blef det ock. Applåder utan 
ände, framropning pä framropning, ett 
jubel som under aftonens lopp flera gån
ger steg liksom till ett delirium af ova
tioner. .lag vet 111ig åtminstone aldrig 
hafva bevitnat större hänförelse vid nå
gon föreställning, och man påstår, att 
Paris' teaterannaler på långliga tider ej 
haft något liknande att förmäla. 

Någon öfverdrift låg nu visserligen 
deri. Offenbachs opera är ett vackert, 
allt igenom undei hållande, särdeles dra
matiskt arbete, med enskildheter som en 
livar stor komponist med stolthet kunde 
hafva erkänt såsom sina, men bland mä
sterverk af första ordningen kan det ej, 
efter en noggrannare kritik, blifva räknadt. 
Så långt sträckte sig ej heller den bort
gångne mästarens pretentioner. Han ville 
hafva en modern opera-comique, som 
kunde gifva honom en rang i musikverl-
den, äfven när hans lätta operetter voro 
glömda eller nedsablade af kri tiken. Och 
lian var denna uppgift vuxen. »Gontes 
d'Hoffmann» skall icke allenast uppnå flere 
hundrade föreställningar pä Opéra-Go-
mique, utan skall ock stanna qvar på 
denna teaters repertoar; säkert skall ock 
denna opera vandra fram öfver verklens 
förnämsta scener och blifva en af de mest 
spelade, en af publikens mest applåde
rade och omtyckta favoritoperor. Och 
detta är redan någonting värdt. 

Till denna triumf är dock ej Offen-
bachs musik ensamt orsaken. Hans succès 
skulle alldeles visst icke hafva antagit 
sa stora dimensioner, 0111 h an icke haft 
den lyckan att få en text sådan som han 
lick. Libretton brukar vara de flesta mo
derna operors svaga sida. 1 delta fall 
liar den varit kompositören till s tor hjelp. 
•Iules Barbier, den bekante franske för
fattaren, som bland annat äfven skrifvit 
texten till Gounods Faust, hade tillsam
mans med Michel Garré för trettio år 
sedan låtit på Odéon-teatern uppföra ett 
drama till hvilket ämnet var hämtadt 
från tysken Hoffmanns, på sin tid så po
pulära, fantastiska berättelser. Då Offen
bach bad honom om en libretto, fick han 
den lyckliga ingifvelsen a tt omarbeta detta 
drama till operatext. Hela ä mnets egen
domliga karaktär passade väl t illsammans 
med musik, förekom det honom. Häruti 
hade han verkligen också rätt. Är nå

gonting i verlden egnadt för musik, så är 
det Hoffmanns fantastiska inspirationer. 
Man förstår nästan icke, att de ej från 
första stund tolkades i toner i stället för 
i ord. Operan begynner i »Luther und 
Wegener», hvarest Hoffmann samman
träffade med sina vänner och der scenen 
för lians »Serapionsbröder» är förlagd. 
1 stället för hans lilla krets församlar 
librettoförfattaren en hop glada s tudenter 
omkring honom. För dem är det han 
förtäljer sina äfventyr under det man i 
eu mellanakt besöker vinkällaren intill 
teatern der primadonnan Stella uppträder 
som donna Anna i Don Juan. Stella har 
varit Hoffmanns älskarinna, men rådet 
Lindorff gör nu sin cour för henne. Han 
har af hennes tjenarinna uppsnappat hen
nes logenyckel, hvilken hon sänder i ett 
bref till Hoffmann för att återknyta den 
gamla förbindelsen mod denne, och Lin-
dorffs mål går nu ut på att uppehålla 
Hoffmann, så atl han ej kan atlägga be
sök i logen, och att bekänna henne sin 
kärlek. Det säkraste medlet härtill är 
att göra skalden rusig. Punschbålen star 
på bordet, man sjunger, dricker och be
rättar kärleksäfventyr. Hoffmann uppfor
dras nu att omtala sina. Han gör det. Hans 
hjertas flammor hafva varit tre: Olympia, 
Antonia och Giulietta. Först Olympia —r 

Här faller ridån och första akten är 
slut. I de nästa tvenne ser man de till
dragelser som utgöra ämnet för Hoffmanns 
två första kärlekshistorier. Det är tvä be
rättelser som man känner väl från den 
tyske diktarens arbeten, episoden ined 
Spalanzanis föregifna dotter Olympia, som 
i verkligheten endast är en automatisk 
docka, hvilken kan gå, springa och dansa, 
samt den om kapellmästare Crespels dot
ter Antonia och djefvulens inkarnation 
doktor Miracle. Hoffmann sjelf är af .lu-
les Barbier gjord till lijelte n i dessa fram
ställningar, Lindorff går igen både som 
Goppelius, hvilken stält i ordning auto
maten, och som den ohygglige doktor 
Miracle. Likaledes äro naturligtvis Olym
pia, Antonia och Giulietta en och s amma 
person. De två mellersta akterna utgöra 
operans hufvudinnehåll, den Ijerde är en 
afslutning af det hela och ansluter sig 
lill inledningsakten. Hoffmann har be
rättat sina första äfventyr, men förmår 
nu inte mer. Punschen och minnena af 
det förfärliga lian genonilefvat ha ut
tömt hans krafter. Han synes halft 
medvetslös, då sånggudinnan uppenbarar 
sig för honom. Hon förklarar för honom 
att qvinnan är en docka, som slås sön
der, ett snille som dukar under eller en 
kurtisan som vanärar. Det enda trygga 
famntag, som kan erbjudas diktaren, är 
sånggudinnans. Hon uppfordrar honom 
att komma till henne. 

Hoffmann följer rådet. Då studenterna 
vända till baka med Stella, — henne 
som han i Italien känt under namnet 
Giulietta — stöter han henne stolt ifrån 
sig, och operan slutar med att h an följer 
sånggudinnan, det vill säga sitt kall som 
skald, medan kurtisanen Stella går bort 
med Lindorff, det är med inkarnationen 
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af den onde. Jag behöfver nu ej att 
angifva närmare innehållet af operan för 
atl de som känna Hoffmanns berättelser 
skola kunna sluta sig till hvilket ypper
ligt stolï libretton erbjuder. Textför-
fattarne hafva så väl lämpat denna för 
scenen alt Parisarne hela aftonen med 
största intresse och spänning följde ha nd
lingen. 1 st udentkörerna, i scenen der 
Spalanzani presenterar ilen sju ngande au
tomaten för sina gäster, men framförallt 
i tredje akten, der doktor Miracle förle
der Antonia att sjunga, oaktadt hon med 
hvarje sång tager ett steg mot grafven, 
finnas musikaliska uppgifter af tacksam
maste slag. Det är märkvärdigt med 
hvilken stor takt Offenbach har behandlat 
automatscenerna, deri han ej pä e tt enda 
ställe slår in i sin gamla genre, hvartill 
frestelse ej saknas, och det är beundrans-
värdt hvilken effekt han förstått framkalla 
i tredje akten. Flera nummer här höra 
alldeles afgjordt till »grande musique» af 
första rang, sålunda barcarolen, sjungen 
af Antonia och hennes mors ande utan
för scenen, och som redan förut blifvit 
gifven vid minnesfesten öfver Offenbach 
och i hög grad spände förväntningarne 
pa sjelfva operan, likasom musiken öfver-
allt der doktor Miracle visar sig. Också 
hörde dessa scener, hvad utförandet be
träffar, till de bästa. K. 

>t 

i meddela här nedan den utlofvade uppsat
sen af in:me Héritte-Viardot. Ehuru vi finna 

förf. altfor orättvis mot hofkapellet och dess fröj
dade chef, och ehuru vi icke dela förf:s ]>essi-
mistiska asigt att »hvarje" kompositör oundvik
ligen en dag blir »afsatt», sa instämmer Red. 
likväl fullkomligt i erkännandet af vart lands 
skyldighet att följa med sin tid. Vi tro syftet 
lättare kunna vinnas genom användning af en 
reliai i befintlig orkester (t. ex. Meissners) än 
genom införskrifvande af en ny. För ett möjligt 
svar af hr Norman ställa vi våra spalter öpp
na. — Artikeln lvder som följer: 

Symfonikonserterna. 

De klassiska konserterna äro vis
serligen en ej allenast nyttig utan till 
och med oundgänglig institution. För 
massan liksom för den enstaka individen 
fordras en musikalisk underbyggnad, grun
dad på kännedomen af de gamla mäster
verken, dessa odödliga verk som hafva e tt 
dubbelt intresse: skönhetens och histo
riens. Det är detta mål hvartill L. Nor
man sträfvar med den dubbla auktorite
ten af erfaren orkesteranförare och skick
lig kompositör. Hans arbeten äro i syn
nerhet uppskattade i Tyskland, och det 
med rätta. Han tillhör i verkligheten 
den tyska skolan och i synnerhet den 
Mendelssohnska. Vi böra skatta oss lyck
liga att i Stockholm hafva en musikus 
med hans förmåga, och underrätta vi på 
förhand, att de anmärkningar, vi k omma 
al t göra, ej på något vis äro riktade mot 
honom personligen. Frågan är att få 
veta, om symfonikonserterna, sådana de 
nu äro ordnade vid Kongl. Operan, äro 
till någon bestämd nytta? Vi svara härpå 
djerft nej. Herr Norman har utan t v i f-

vel rätt i sin åsigt atl man framför allt 
måste göra publikens klassiska uppfostran, 
men man får emellertid icke göra sig 
skyldig till den villfarelse, som sä länge 
styrt skolan i Leipzig, att »utom i klas
siken gifves ingen salighet». Villfarelsen 
är stor och har för konsten menliga följ -
der. Ma vara att Normans skaplynne är 
klassiskt. Sa mycket bättre. Men h är far 
dock ej glömmas, alt konsten är en vid
sträckt terräng som omfattar all slags 
inusik. En symfoni af Haydn är en för
tjusande sak, i synnerhet då man dervid 
tänker att Haydn är skaparen af denna 
genre: men i all konst ändras formen 
med tidehvarfvet och med utvecklingen af 
det menskliga förståndet. 

Kan man till exempel förneka de åtskil
liga förvandli ngar målarkonsten undergått, 
sedan Giotto eller Kölnska skolan till Ma
kart eller Meissonnier .... På samma 
sätt med musiken, ifrån Monteverde ända 
till Verdi eller ock frän Haydn's arbeten 
för Orchester till dein af Liszt eller Ber
lioz. Hvar och en af dessa har haft rätt, 
men hvar och en i enlighet med sin tids 
fordringar, ty intelligensens allmänna ut
veckling fordrar förändringar i allt: i se
der, i konst, i vetenskap in. m. Det är 
endast det sköna som qvarstår, uppen
barande sig under olika former och ge
nom nya medel. Men dessa nya medel 
röna alltid vid framträdandet motstånd 
och en mer eller mindre stor fiendtlig-
het. Om man emellertid icke hade för-" 
sökt öfvervinna detta och om man alltid 
stannat vid den så kallade klassiska mu
siken, huru många arbeten skulle då ej 
fallit i glömska, som nu utgöra den so
lidaste delen af vart musikaliska evange
lium? Med ett ord, musiken skulle då 
ännu befinna sig i konstens linda och vi 
vara riktiga barbarer. 

Det är märkvärdigt, dä mail påmin
ner sig att Beethovens symfonier blefvo 
införda i Paris för knappast fyrtio år se
dan och då endast genom den starka en
visheten hos orkesteranföraren Habeneck, 
den verklige grundaren af de ryktbara 
»Concerts du Conservatoire». Dessa sym
fonier voro då nya och mottogos al' pu
bliken med hvisslingar och hyssningar. 
Det fordrades Habenecks hela kraft och 
till och med grofhet, för att truga dem 
på publiken, som ej ville veta utaf andra 
symfonier än Haydns. Det hände till 
och med (det är ett historiskt faktum), 
att orkestern måste fullkomligt stanna 
under en af symfonierna (den heroiska) 
i följd af oväsen och hvisslingar. Habe-
neck vände sig då om till publiken och 
utropade: »Detta är alldeles för vackert 
för er, duinhufvuden.» Derefter återta
gande sin taktpinne tilltalade han orke
stern: »Latoin oss begynna om ifrån bör
jan, mina herrar.» Denna abonnentpu
blik, seende att man alltid gal' dem samma 
sak, blef slutligen trött på att föra väsen 
och vande sig, först att höra, sedan att 
applådera. Nu skulle man ej kunna gifva 
en konsert på Konservatoriet utan en 
symfoni af Beethoven. I Paris gifvas 
konserterna med klassisk musik pä Kon

servatoriet, men der finnas äfven flera 
konsertsällskap för den moderna musiken, 
hvilka bilda inotvigt och underhålla den 
artistiska jemnvigten : publiken kan då, 
enligt eget val. ena dagen fördjupa sig i 
de gamla mästerstyckena och den andra 
vara under tjusningen af en ny kompo
sition, som är friskare och förädlad ge
nom fördelen af den moderna orkestra-
tionen. 

Här är del mycket annorlunda: Vi 
hafva fä symfonikonserter, alltför korta 
program, sammansatta af klassiska arbe
ten med någon gång ett mindre kändt 
nummer — och det är allt. 

Aniiu en gång. Hr Norman har rätt 
uti att hälla på de gamla inästarne, men 
det tyckes oss, som visar han sig allt för 
mycket misstaga sig pä sin publik, dä 
han oupphörligt låter dem höra samma 
sak, arbeten tillhörande samma skola. 
Vi tro Stockholmspubliken mycket mera 
försigkommen än så; derpå hafva vi till 
och med bevis. Man behöfver bara på
minna sig hvad som inträffat under de 
sista konserterna! För en fid sedan: liap-
soclien af Svendsen (nytt arbete) bisse-
rades ; året förut Dansame och Mar
schen ur Damnation de Faust af Berlioz 
bisserades; Dansarne af Bubinstein bis-
serades. Publiken gäspar på Joseph och 
är road på Carmen. Hvad bevisar väl 
detta? Att den är trött vid att alltid höra 
samma saker, att den ej mera har samma 
intressen för den antika genren och att 
den känner sig belåten då nian någon 
gång serverar den något friskt och ungt, 
alldeles som en gom, slappad af e nformig 
föda, känner sig nöjd och uppfriskad af 
en mera saftig och starkare kryddad rätt. 

Haydn var ny pä sin tid; Wagner 
och Liszt äro det på vår, hvilket dock 
ej hindrar att den dag skall komma då 
äfven deras musik är föråldrad, då nå
gon annan har skapat en form ännu 
mera ny och mera enlig med en kom
mande tid. Deri ligger just det stora 
skälet till nedslagenhet hos hvarje kom
positör, vore han än aldrig så stor; det 
kommer oundvikligen den dag då han, 
enligt tingens ordning, är afsatt. lycklig 
ännu om hans arbeten intaga en plats 
inom den förflutna historiens område. 
Mot denna lag linnes ingenting att göra, 
men det är åtminstone hvarje intelligent 
varelses skyldighet att lefva i det närva
rande, om icke i framtiden. Ålderdomen 
endast har rättighet att lefva i det för
flutna. 

1 Sverige lefver musiken nästan ute
slutande i del förflutna; det närvarande 
finnes nästan ej, om man undantager 
inom operan, livars omfattande repertoire 
gör trångheten och ensidigheten i pro
grammen för symfonikonserterna ännu 
mera i ögonen fallande. 

Hvad skall nian göra till afhjelpande 
af detta sakernas tillstånd? Tv man kan 
ej tänka pä att nöja sig med status quo 
uti ett land, som har aktning för sig 
sjelf och som vill framåt. Latoin oss 
till att börja med se hvilka alla de olä
genheter äro som behöfva afhjelpas : 
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l:o. Dil man endast låter publiken 
höra klassiska arbeten, utvecklar sig den 
allmänna smaken uteslutande åt ett håll. 
Uppfostran blir för trång, och man blir 
ensidig. 

2:o. Har man väl en gång blifvit 
ensidig, sä tilltager detta ovilkorligt mer 
och mer, det vill sä ga cirkeln af d e idéer, 
som den individuella smaken omfattar, 
blir gradvis trängre, och slutligen blir an
talet af de saker man förstår mycket 
begränsadt. Man är då det som pä fran
ska kallas »Une vieille croûte». På sam
ma sätt förhåller det sig inom musiken. 

3:o. Vet man pä hvad musikförläg-
garne i Stockholm lefva? På dålig musik. 
Några usla små pianostycken, några ope-
rettarrangement och slutligen några af 
dessa anti-artistiska saker som uppod
las i pensionerna under föregifvande att 
lära unga flickor musik. Men det som 
utgör det mest väsendtliga i en musik
handel i andra länder : partiturer, or-
kester-partier, kammarmusik kan man här 
till och med ej finna hos förläggarne, 
och vi kunna ej klandra dem derför, då 
ingen här begagnar sig deraf. 

4:o. Dörren är fullkomligt stängd 
för kompositörer med talang, att börja 
med för de inhemska. Det finnes ej 
mänga symfonikompositörer i Sverige, 
men några finnas emellertid, men ju 
mindre man ger dem tillfälle att göra 
sina arbeten hörda, ju färre sådana kom
ponera de. Hvartill tjenar det, i san
ning! Musiken kommer da slutligen att 
inskränka sig till två element : operan 
och den undervisning, som är förbunden 
dermed. 

Flera mycket ryktbara kompositörer 
hafva frågat oss 0111 de t skulle löna mö
dan, att de komme till Sverige för att 
här lata uppföra sina arbeten. — Det 
förstås af sig sjelf att vi varmt tillrådt 
dem att stanna hemma. 

»Men der finnes en bra orkester», 
säger inan. »Ja, utan tvifvel, och körer 
som kunna räknas till de yppersta, tack 
vare kapellmästaren Nordqvist, som har 
bildat dem med omsorg och ovanlig in
telligens. Men — orkestern hakar sig 
med envishet fast vid ett privilegium, 
som blifvit den beviljad genom ett kung
ligt bref, hvilket dumma privilegium består 
uti att ej behöfva spela annat än under 
ledning af sin egen anförare. — Ni skulle 
således ej finna orkester till uppförandet 
af edra arbeten, med mindre än att med 
stor kostnad och stort besvär hopsamla 
några musici frän alla småteatrarne, för 
att efter tusen förargelser lyckas ernå ett 
medelmåttigt uppförande, en följd af otill
räckliga repetitioner och äfven af brist på 
god vilja.» 

Häraf framgår att Sverige är ett 
omöjligt land för kompositörer och or
kesteranförare, till och ined när deras 
namn äro: Liszt eller St. Saëns! Är 
det icke förödmjukande för ett land, så 
utveckladt i andra afseenden, att vara i 
nästan ouppodladt tillstånd då det rör 
musiken ? 
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Men hvarje sjukdom liai' sitt bote
medel, om man gör sig besvär först att 
söka, sedan att använda det. Detta bote
medel, det enda i vår tanke, skulle vara 
att under de bästa vilkor och med stor 
ihärdighet göra det, som Aug. Meissner 
redan fordom försökt: Konserter med 
uteslutande modern musik. Herr Meissner 
har gjort ett försök som icke lyckats u taf 
flera skäl — brist pä tillräckliga medel 
och brist på intresse hos publiken, efter 
hvad man påstår. — Det är möjligt, 
men vi hafva bättre tankar 0111 det stora 
flertalet af publiken, sådan denna publik 
nu är, sedan de nya operorna utvecklat 
dess smak. Meissnerska konserterna egde 
rum för flera år sedan och då i en lo
kal, som är föga lämplig för något all
varligt — Berns salong — der man 
troligen alltid skall föredraga att supera 
och röka, under det man later örat be
hagligt kittlas af en Strauss'vals eller ett 
operett-potpurri. Och slutligen kan inan 
icke dölja för sig att i en sak af denna 
vigt måste man göra flera försök innan 
man lyckas. Påminnom oss i förbigå
ende aft Meissners konserter till någon 
dol varit orsak till inr ättandet af symfoni
konserterna på kongl. teatern, och låt 
oss således gifva "livar och 011 den ära 
honom tillkommer. 

Och slutligen — och det är ända-
malet med denna uppsats — fråga vi 
som Diogenes, 0111 d et icke finnes i Sve 
rige en person, soin eger nog mycket 
företagsamhet, kärlek till konsten och 
sjeltförsakelse, för atl åter göra ett så
dant försök, denna gång under de gyn-
sannnaste förhållanden och dä alla me
del att lyckas sta honom till buds. Det 
är en enkel fråga vi framställa i förhop p
ning att den ej må bli lemnad obesva
rad. De som äro rädda påstå, atf svå
righeterna äro nästan oöfvervinneliga.. . . 
Men vi hafva ej lyckats upptäcka i h vad. 
Vi förmoda, att 0111 det finnes ett par 
personer i Sverige, som vilja uppoffra 
några tusen kronor till den musikaliska 
konstens utveckling, så skulle saken snart 
vara ordnad. En tysk orkester skulle 
vara lätt att fa till Sverige mot ett är
ligt engagement, och 011 ung och skick
lig kapellmästare vore ej svår att finna 
i Sverige. Om kapitalisterna (det finnes 
sådana) icke vilja uppoffra några lumpna 
tusentals kronor till ett nyttigt och föl— 
tjenstfullt företag — hvilkef ej är omöj
ligt — skulle man kunna inrätta sig på 
annat vis: till exempel genom subskrip
tion eller ännu bättre genom abonne
ment ; utgifterna blefve derigenom lät
tare betryggade. Hvad lokalen beträffar, 
så tyckes musikaliska Akademiens sal 
dertill anvisad. Är man verkligen till 
den grad ljum eller likgiltig i Sverige? 
Vi tro det icke och hoppas få bevis för 
vår tro, en dag, någon gång före verl-
dens slut. ... V. 

«W»  

Galleri af svenske kapellmästare. 

I. 

J. C. F. Haeffner. 

fa samma tid, då under siarekonungens, 
Gustaf lll:s mäktiga hägn svensk 

poesi upplefde en af sina skönaste blomst-
lingsäldrar, skänktes at vårt fosterland 
äfven, och det under samma hägn, en 
tonkonst i högre mening. Förut hade en 
sådan här knappast funnits; åtminstone 
hade de frön dertill, som möjligen någon 
gäng skymtat fram, icke blifvit tillbörligt 
omhuldade. Det får derföre icke förvåna 
någon, att då föga inhemskt fans att 
bygga på, det hufvudsakligen blef inkal
lade främligar, som under Gustafs rege
ring skapade åt oss en musikalisk offent
lighet (Naumann, Vogler, Kraus 111. fl.). 
Fast mer bör det förvåna, att Here af 
dessa främlingar förmådde så införlifva 
sig i Sverige, att vi kunna räkna deras 
alster såsom våra. Detta var i högre grad 
än med någon annan fallet med den man, 
hvars drag äro tecknade här bredvid. Nau
mann skänkte oss t. ex. operan Gustaf 
Vasa, Kraus begrafningsmusiken vid den 
den tredje Gustafs död. Men Ha?lfner 
skänkte oss en koralbok och en student
sång. 

Johann Christian Friedrich HaMïner 
föddes i Oberschönau i grefskapet Hen-
neberg i Tyskland den 2 mars 1759. 
Hans far var skolmästare. Tidigt vak
nade gossens musikaliska håg. »Från 9 
års ålder» — säger lian sjelf — »spelade 
jag orgerna till den kyrkomusik, som om 
söndagarne uppfördes af skolpojkar, handt-
verkare och bönder, hvarvid skolmästaren 
gjorde kapelhnästartjenst.» Han stude
rade för Vierling och blef musikdirektör 
vid fiere teatrar, såsom i Frankfurt am 
Main, Hamburg 111. fl., samt kom omsi
der 1780 till Stockholm, der han blef 
organist viil Tyska kyrkan och biträdande 
sångmästare vid den ej långt förut stif
tade kungliga operan. 1 Stockholm trif-
des han dock aldrig rätt väl. Man stött e 
sig på hans underliga och häftiga sät t att 
vara, hvarjemte den svårighet, han hade 
att lära sig svenska språket, vållade ho
nom många motigheter. Han råkade i 
spändt förhållande till både förmän, kam
rater och underlydande. Detta oaktadt 
befordrades han 1783 till ord inarie sång-
mästare, fick 1794 fullmakt såsom kapell
mästare, var vikarie för Vogler samt från 
1799 ensam kapellmästare, till dess han 
1808 flyttade till Upsala. 

Under denna tid uppträdde Hseflner 
äfven såsom tonsättare, men med föga 
lycka. Hans operor (Electra, Renaud, 
m. fl.) giiigo spårlöst öfver scenen och 
vunno ingen publik. Vid denna tid ha de 
i Tyskland och Frankrike uppträdt den 
store reformatorn Gluck, som ville för
bättra operan och stäfja det förfall och 
den ytlighet, hvari lion råkat genom de 
italienska sångarnes sjelfsvåld. Gluck ville 
att sången skulle vara ett naturligt och 
sant uttryck för d e olika käns lorna i men-
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niskans bröst, men icke ett ytligt prå
lande med tomma drillar ocli grannlåter 
för att lysa blott med en högt uppdrif-
ven strupfardighet. Hœffner sökte nu att 
gå i Glucks fotspår, och deruti g jorde han 
nog rätt. Men i tillämpningen häråt' blef 
han torr och stel och förmådde icke lik
som Gluck att göra den musikaliska de
klamationen till ett troget uttryck för 
meriniskans inre, utan hans recitativ blefvo 
blott ett enformigt predikande. — Högre 
slog deremot hans ingifvelse s ina vingar 

* i hans härliga qvartettsånger. Han skref 
under denna tid bland annat den vackra 
»Hulda Rosa, fjäriln frågar». Äfven ut
arbetade han en ny koralbok, som dock 
icke blef antagen. 

1 Upsala, der Hœffner blef musikdirek
tör 1808 ocli organist vid domkyrkan 
1826, trifdes han vida 
bättre, och här fick han 
sitt egentliga verksamhets-
falt. Här skrattade man 
blott åt hans egenheter, 
öfversåg med hans fel och 
uppskattade det varma hjer-
ta, som klappade under den 
sträfva ytan. Här bland 
den friska studentungdomen 
kände han sig hemmastadd, 
och om han visserligen mån
gen gång svor och for ut i 
glåpord mot denna ungdom, 
när den icke var honom till 
lags, så var han likväl i 
nästa ögonblick vänlig och 
god igen. Här fick också 
hans tonsättareförmåga ett 
friskare lif, så att han icke 
blott skref oratorier (»För
sonaren på Golgatha» m. 
fl.), som innehålla ganska 
vackra stycken, utan fram
för allt skapade en mängd 
studentsånger och omarbe
tade en mängd koraler. 
Allt det rika och omvex-
lande musiklif, som ännu i 
dag rör sig i Upsala, har 
Hœffner i sjelfva verket 
grundlagt. Ty han skapade 
här rent af ur intet. »Långt ifrån» — 
säger Beskow — »att visa något för
nämt förakt för de små tillgångarne 
eller låta sig nedslå af n ågra hinder, bör
jade han organisera orkester och kör på 
det sätt, att lian gick ur hus och i hus 
och uppsökte alla, som hade någon skymt 
af talang eller anlag, bjöd dem hem till 
sig, lofvade dem kostnadsfri undervisning 
och uppmuntrade dem med loford som, 
ehuru oftast öfverdrifna, hade den verkan, 
att arbetena gingo med en förvånande 
fart.» 

Till den samling folkvisor, som af 
Geijer och Afzelius utgåfvos 1814—16, 
fick Hœffner i uppdrag atl ordna och 
harmonisera musiken. Redan som barn 
hade Hœffner i skogstrakterna i Thürin
gen ofta älskat att uppehålla sig bland 
kolarne och höra dem sjunga sina visor 
(Snapperlieder), under det nattvinden su
sade i de uråldriga träden. Och när på 

1780-talet några lappar koimno till Stock
holm, bjöd Hœffner dem till sitt hem, 
trakterade dem med kalle, bränvin och 
tobak och hörde på deras sång samt 
upptecknade deras melodier. Detta in
tresse för folkmusiken gjorde honom be
fogad till det nyss nämda uppdraget. 
Hans harmonier till svenska visor bibe
hållas ock i många fall ännu i da g. Att 
han i våra folkvisor trodde sig lia upp
täckt en särskild, för dem egendomlig 
tonskala, hörde kanske deremot till hans 
underliga idéer. 1 sammanhang med dessa 
abstrakta idéer stod äfven h ans ålderdom
liga, orytmiska behandling af m essan och 
koralen, hvartill vi i förbigående anmärka, 
att denna Hœffners förkärlek för den 
gamla medelfidsmusiken var ett drag, be-
slägtadt med den skaldeskola, som under 

namn af »fosforism» uppträdde i början 
af vårt århundrade och som äfven ville 
återgå till med eltiden med dess fantastiska 
sagor och dess dunkla, råa lif. 

Länge hade behofvet af en ny psalm
bok i Sverige gifvit sig tillkänna. Om
sider fick ma n 1819 Wallins härliga psalm
bok, till hvilken det uppdragits åt Hœff
ner att utarbeta koralerna. För de grund
satser, han i sin koralsättning följde, fick 
han uppbära många förebråelser och ut
härda mången strid, och äfven sedan 
hafva anmärkningarna mot densamma icke 
förstummats. 

Det kan icke nekas, att många af 
dessa anmärkningar äro befogade, och att 
vår koralbok behöfver ännu en gång ar
betas om. Man må blott, då man gör 
detta, icke glömma att rådfråga reforma
tionens första århundraden, ej endast i 
afseende pä en friskare rytmik, utan äfven 
i afseende på en värdig och stilriktig liar-

monisering; man skall då finna, att i se
nare afseende har Hœffner lyckats bättre 
än de flesta, hvarför inan bör betänka 
sig många gånger, innan man i ilen punk
ten öfverger honom. 

Hœffners största heder blifver dock 
alltid, att han skapat den svenska stu
dentsången och för densamma alstrat kö
rer, som ännu i dag räknas bland dess 
dyrbaraste skatter. Det är tillräckligt att 
påminna om hans oförgätliga musik till 
sångerna »Under Svea banér», »Samloms 
bröder» samt framför allt till Atterboms 
»Vikingasäten» och Fahlcrantz' s>Lät dina 
portar upp», hvilka båda senare styc
ken i sin förening af enkelhet och stor
slagenhet söka sin like. Den, som hört 
»Vikingasäten» sjungas af studenterna i 
trapphuset till Carolinasalen i Upsala, då 

de efter slutad vårkonsert 
tåga ned i slutna led, lå
tande hela byggnaden gen-
ljuda af dessa breda och 
väldiga harmonier — han 
har ock med en omnämn-
bar och öfverväldig ande rö
relse erfarit, hvad Hœffner 
betyder för Upsala student
sång och dernied för svensk 
tonkonst. 

Således ligger det en 
betydelsefull sanning i den 
enkla drapa, som, långt 
efter Hœffners bortgång 
den 28 maj 1833, ristades 
på en åt honom å Upsala 
kyrkogård upprest minnes
vård: I svenska toner lef-
ver främlingens minne. 

A. L. 

Från musikkonservato-
riets uppvisningar. 

X likhe t med utlandets musik-
läroverk har äfven musikali

ska akademiens konservatorium 
anordnat offentliga elevuppvis
ningar, hvilka äfven afslutade 
dess verksamhet tor hösttermi
nen. Dessa uppvisningar, fyra 
till antalet, egde rum den 14, 

15, 1(3 och 17 december i akademiens lokal 
med ledning af tryckta program. Tillträdet stod 
öppet för en och hvar. Den omtanke for jul-
bestvren som betog var allmänhet intresset for 
sådana verkligen värdefulla musiklinjen som för
sta Essipoffkonserten och Musikföreningens kon
sert, tycktes nu icke spela någon rol, att döma 
af den lifliga freqvensen vid nu i fråga varande 
tillfallen. De sista uppvisningsdagarne voro till 
trängsel besökta, ja ehuru man den 17:de infann 
sig i god tid erhöll man icke tillträde till salon
gen ocli uppkommen till läktaren hade här bil
dat sig kö ända ut i förstugan. Att frän denna 
blygsamma ståndpunkt kunna uppfånga ens en 
skynit af de uppträdande var omöjligt och sprin
get och sorlet i trapporna gjorde det svårt att 
obehindradt kunna höra hvad som utfördes. Re
dan detta manar oss att afstij från en uttöm
mande redogörelse af de talrika prestationerna 
och frän deraf framkallade jemförelser. Vi må 
emellertid uttala den önskan att vedert »rande 
en annan gång ville visa det tillmötesgående åt 
pressen att för dess räkning reservera platser i 
salongen. Denna liegäran är ju allt för billig 
för att kunna afslas. 

Undantaga vi ett par ämnen, nemligen har
moni, kontrapunkt, instrumentation, musikens hi

Johann Christian Friedrich Hœffner. 
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storia, italienska språket och piunostämning, voro 
alla öfriga vid konservatoriet förekomniande läro
ämnen representerade vid l>emälde uppvisningar. 
Dessa voro, grupperade efter antalet framförda 
nummer: solo- <k*Ii körsång 28 n:r (lärare och 
lärarinna: professor Günther, hr Håkanson och 
fröken Bergman), piano 15 n:r (lärarinna och 
lärare: fröken Thegerström oeli hr Bolander), 
violin 11 n:r (lärare: hrr Book och Lindberg), 
orgel 1 0 n:r (lärare: hr Lagergren), violoncell 
1 n:r (lärare: hr Andersen), hlasinstrument af 
trä 3 n:r (lärare: hr Sjöberg), kammarmusik 
2 n:r (lärare: hr Lindberg), deklamation 2 n:r 
(lärarinna: fru Tammelin), hlasinstrument af 
messing 1 n:r (lärare: hr Rosbeck) samt orkester 
1 n:r (lärare: hr Lindberg). Ann lärkas Wir 
att orkestern äfven utförde aekompagnement till 
fyra n:r. 

Af <lennii öfversigt framgår att ensamt sän
gen omfattade mer än en tredjedel af program
mets samtliga nummer oeli att detta ämne ho
star sig med flere lärarekrafter än de öfriga. 
I lär skulle således tyngdpunkten af konservato-
riets verksamhet vara förlagd. Fran qvalitativ 
synpunkt sedt haller dock icke denna förmodan 
streck oeli vi gifva i detta fall åtminstone studie
ämnena piano och violin ett afgjordt företräde. 
I Ivarfor da denna disprojxirtionV 

Fröken Bergman uppvisade endast fyra ele
ver, men dessa fick man höra tva ganger hvar-
dera. Hvarför det? Nog hade det varit lämp
ligare att i stället lata atta elever uppträda med 
hvar sitt nummer. Xu stärktes man emellertid 
i den öfvertvgelsen att fröken B:s elever stodo 
jemförelsevis sist i fråga om rösthildning och 
föredrag. Kanske hade ett par af dem endast 
kort tid åtnjutit undervisning. Fröken Arnberg 
presterade dock en ganska utvecklad koloratur
färdighet. 

Ftt i vissa delar fördelaktigare intryck lem-
nade hr Håkansons elever, om ock äfven hos 
dem spårades en markliar sträfvan att tillegna 
sig lärarens sångsätt. En rätt god basröst var 
hr Johanssons, som väckte uppmärksamhet. 

Hr Günthers sangklass måste af vederbö
rande sjelfva anses som det yppersta konserva-
toriet har att uppvisa. Sa far man väl tyda 
meningen med det påbud som till sista uppvis
ningsdagen, som ju hufvudsakligen upptog elev
prestationer från denna klass, var utfärdadt, att 
allmänheten icke finge genom applåder gifva sin 
belåtenhet till känna, eliuriiväl under föregående 
dagar icke någon lust dertill försjmrts. Mot van
ligheten kunde i fråga varande klass denna gang 
uppvisa flere sångare, bland dein tre med gan
ska präktiga instrument: hr Backman (tenor), 
hr Lejdström (basljaryton) och hr Sellergren 
(Iras); den senares kraftiga och sonora röst, som 
eger ett stort omfång och en för basar mindre 
vanlig jenmhet, skall sannolikt blifva ett lyck
ligt förvärf for scenen. Pa fruntimmcrssidan ut
märkte sig främst en ung fröken Gelhaar med 
sin visserligen icke stora men utmärkt hehag-
liga stämma och ett föredrag prägladt af hade 
varm känsla och en omedelliar musikalisk upp
fattning. 

Hvad pianoklassen beträffar intogo hr Bo-
landers elever en mindre framstående plats än 
fröken Thegerströms, och detta af helt natur
liga skill. De förra sjiela nemligen endast piano 
som förstudium till orgelklassen. Bland dem 
må särskild t nämnas hr Lundeli, som ehuru 
blind, korrekt utförde ett langt ifrån lättspelt 
andantino af C. I'll. E. Bacli. Af fröken The
gerströms elever fäste nian sig i synnerhet vid 
fröken Gyllensköld för hennes solida och bredt 
anlagda föredrag af ett preludium med fuga 
af Bach-Liszt samt fröken Bcrsén för hennes ej 
minst i fraga om den smidiga tekniken särdeles 
lyckade tolkning af Saint-Saëns' svara c-moll-
konsert, en ganska egendomlig komposition, hvar-
af kanske lämpligen endast en sats hade bort 
gifvas. Fröken B. ackompagnerades med myc
ken precision af fröken Lindberg (f. d. elev). 

I fråga om violin klassen utmärkte sig hr 
Books elever företrädesvis genom strakföringen 
ix'h tonens fyllighet och mjukhet, under det hr 
Lindbergs elever mera ådagalade sin färdighet i 
venstra handen. Intonationens renhet var hos 
ett ]>ar af dem dock icke alltid den bästa, hvil
ket för en violinist är ganska vanskligt. I detta 

hänseende lyckades t. ex. exekutören af Vieux-
temps' fiss-moll-kunsert icke tillfredsställa helt 
måttliga anspråk. 

Yi fortsätta icke vår redogörelse utan ut
tala endast som ett allmänt omdöme om dessa 
intressanta uppvisningar att de qvarlemnade ett 
i vissa afseenden öfvervägande godt totalintryck, 
hvilket i betraktande af den stora och betydelse-
fnlla nil, som denna läroanstalt spelar inom hela 
vart musiklif, kan vara fägnesamt nog att an
teckna. Att i ett eller par ämnen undervisnings
metoden icke var af beskaffenhet att kunna 
odeladt gillas erkännes gerna, men det skulle 
föra oss allt för langt att derom nu utförligare 
orda. Men måhända "återkomma vi». 

Efter uppvisningarnes slut föredrog musi
kaliska akademiens sekreterare sin årsberättelse, 
af hvilken bland annat framgick, sä vidt vi 
kunde fatta under all den oreda som uppstod 
af att största delen af auditoriet da bullersamt 
lemnade sina platser, att akademiens verksam
het nnder aret bestått i att återvälja sin preses, 
att besvara några k. remisser och att emottaga 
Here gafvor. (»Tonkonsten i hela dess vidd" 
är som bekant målet för nämda institutions ar-
lieten.) Hvad för öfrigt denna årsberättelse 
vidkommer bar den denna gang mindre karak-
teren af hastverk än tillförene och innehöll ett 
och annat mycket sakrikt. Sbg. 

Från scenen och konsertsalen. 

det nyss tilländalupna årets sista 
vecka inträdde en viss afmattning 

i våra teatrars ifriga täflingskamp med 
Iivarandra och blott en enda scenisk ny
het (Odenbachs »Hoffmanns äfventyr», livar-
(iiii utförligare redogöres å annat ställe i 
dagens n:r) såg derunder dagen. Äfven 
den strida konsert flodens böljor började 
rulla med en modererad fart. Det har 
med ett ord varit lugn inom vår musik
verk!, men endast »lugnet före stormen». 
Redan på nyårets första dagar drager 
man ju åter ut till härnad. Ej mindre 
än tre af hufvudstadens teatrar bjuda då 
Iivarandra spetsen på ett område, som 
här varit så godf som fridlyst från kon
kurrens, nemligen den efemära nyårsdra
matiken, och detta är ju alltid en lof-
vande början. Hvad konsertsäsongen an
går, skal I nog äfven den, snart nog. blåsa 
en friskare vind. Men må vi återgå till 
det förflutna! 

Man har eri lid bortåt med all rätt 
beklagat sig öfver den rådande tenor
bristen, som syntes varda rätt betänklig. 
Sa mycket angenämare är derför alt an
teckna det endast under loppet af en 
vecka nu icke mindre än tre tenorer med 
vackra och ungdomsfriska röster trädt 
fram för offentligheten och lemnade eft 
på det hela fördelaktigt intryck. Dertill 
egde de den beaktansvärda egenskapen 
att vara svenskar. 

Först möter oss ä Stora teatern hr 
Brödermann, den äldste af t riumviratet. 
Han har gjort sina lärospån i K. teaterns 
kör och blef först i maj d. å. (»Karpa-
thernas ros») använd i någ ot s törre parti. 
Han har nu uppträdt som Fenton i »Muntra 
fruarna», hvilken opera under eft par år 
legat nere. Hr B. eger en hög tenor, 
ovanligt mjukt och sympatiskt klingande 
och föredraget är musikaliskt oc h manér-
fritt. Emellertid är rösten ännu väl litet 
skolad, i synnerhet tonbildning och arti

kulation äro oklara och då äfven spelet 
är något besväradt skulle vi nästan vilja 
förorda en kurs i elevskolan, då hr B:s 
vackra anlag sannolikt skola vinna den 
solidaste och jemnaste utbildning. 

Fröken Karlsohn som »den söta Anna» 
och hr Lange som den svartsjuke Ström 
voro i öfrigt de enda rolförändringarne vid 
nämda operarepris. Den senares goda 
skådespelarenatur framträdde här i en 
rätt fördelaktig dager. 

Att den till förmån för d en nedbrunna 
1 tingteaterns personal gifna matinéen å 
Stora teatern Annandag jul blef sa litet 
uppmärksammad, var desto mer att be
klaga som programmet var både vackert, 
omvexlande och rikhaltigt. Särskild! fram
hålla vi de två satserna ur Schuberts 
ofullbordade sinfoni, bönen ur Södermans 
frän slutet af femtiotalet bekanta operett 
»Hin ondes första lärospån», föredragen 
af frök en Grabow, samt kören ur »Paulus», 
förträffligt utförd af en af ly riska scenens 
artister och chorpersonal sammansatt, 
kraftigt verkande kör. 

Att en förmånlig recett kunnat be
redas för det behjertansvärda ändamålet, 
ifall nian härtill anslagit en aftonrepre
sentation med någon omtyckt lyrisk ell er 
dramatisk pjes på programmet, är otvifvel-
aktigt, men derigenom skulle k. teatern 
naturligen kommit att vidkännas en in
direkt förlust, hvilket under nuvarande 
förhållanden knapt kunnat i fråga sättas. 
Vid den förmodligen snart stundande re-
cetten för Oscar Arnoldsons familj hoppas 
vi dock att sådana betänkligheter icke 
måtte fä gälla. 

Nya teaterns senaste förvärf är »Hoff
manns äfventyr» (Les contes cl Hof f
mann), Offenbachs remarkabla Oeuvre 
Posthume. Dess i dubbel mening fan
tastiska librett gör den mera bisarr än 
verkligt tilltalande, och förutsätter känne
dom om den inångfrestande författarens 
kuriösa sagovetjc. Och blandningen af 
fantasi och verklighet blir här desto svår-
fattligare i den mån samma figurer möta 
oss på sagodiktningens och verklighetens 
område. Dock hur högt skattar man 
icke en sådan librett i jemförelse med 
dem som förut så otaliga gånger inspi
rerat Offenbachs sångmö. vC'est de la 
musique!» är den bästa karakteristiken 
af pjesens musikaliska halt. Detta utrop 
af förvåning och tillfredsställelse aflocka-
des oupphörligt den entusiasmerade pu
blik som i februari d. å. såg pjesen gå 
af stapeln a Opéra-Comique. 

Fru Horwitz' briljanta röst och tek
niska färdighet tagas här i kraftigt an
språk och hon skiljer sig i b åda fallen, sär
deles i det senare, mycket förtjenstfullt 
från sin uppgift. Som bevis pä hur an
strängande hennes sångparti är, må näm
nas att det springer upp ända till tre
strukna c och under viss förkärlek håller 
sig på de högre gränstonerna. 1 sitt spel 
utvecklar fru Horwitz en mjukhet och en 
qvinlighet, som man förut icke varit van 
att finna hos henne. Hennes framställ



S V E N S K  M U S I K T I D N I N G .  

ning af dockan Olympia väcker ined rätta 
mycken munterhet. Vi ha dock ä nnu en 
föreställning af »Coppelia», Delibes' be
römda fantastiska arbete, å Berlinerope-
ran i allt för friskt minne för att icke 
finna att ännu mera kan göras af ett 
dylikt parti. Afven här är hufvudfiguren 
(Coppelia) en rörlig docka. Fröken WollT, 
en af operans mest framstående dansöser, 
som innehade denna rol, röjde i mimik, 
gång, i gester och framföralt i sin dans 
en automats hela väsende och m ekaniska 
kantighet, som framkallade en öfver-
raskande illusorisk verkan. 

LindortTs kameleontnatur leinnar hr 
Arlberg tillfälle att lägga hela sin mång-
bepröfvade individualiseringskonst i dagen 
och man måste också erkänna att de ka-
rakterer han har att framställa äro hvar för 
sig rätt typiska. Mest i si tt esse visar sig 
hr A. som den diaboliske Mirakel, men 
han har ofta svårt att tränga igenom med 
sin röst. I Hoffmanns representant träffa 
vi åter ett lofvande tenorämne, hr Holm
ström. Oni hans antecedentia känna vi 
intet. Förmodligen är han debutant på 
scenen och dialekten klingar med frisk 
brytning. Vi uppskjuta med ett närmare 
omnämnande tills vi fått se hr H. i en 
uppgift som står i någ ot rimligt samman
hang med hans förmåga som skådespe
lare och sångare, hvilken visserligen änn u 
är ganska ringa, men som understödjes 
af lofvande bemödanden, en bra teater
figur och i synnerhet af en vacker och 
sympatisk stämma. En ren intonation och 
en bättre andhemtning bör hr H. sär-
skildt vinnlägga sig om. Om öfriga rol-
innehafvare kan sägas att nian ser dem 
med större nöje än man hör dem. 

Uppsättningen af »Hoffmanns äfventyr» 
vitnar öfver hufvud icke om den pietet 
och kostbarhet livarmed t. ex. »Boccaccio», 
»Drottningens spetsnäsduk» och några så
dana produkter blifvit framförda å Nya 
teaterns scen. En särskild mention bör 
egnas åt hr Henneberg, som oaktadt de 
jemförelsevis små orkestrala resurser han 
förfogar öfver, åstadkommit en särdeles 
effektfull och anslående instrumentation. 

* * 
* 

Hr Theodor Björksten, den unge te
noren, har efter idkade studier i utla ndet 
åter låtit höra sig här (först vid musik
föreningens konsert, der han deltog i 
qvartetten i Cherubinis messa ocli seder
mera å en af honom anordnad konsert 
i Vetenskapsakademien). Att döma sär-
skildt af den senare kunde man med nöje 
iakttaga de i flera fall rätt aktningsvärda 
framsteg han gjort, så att man nu med 
ännu större rätt än förr kan fästa ganska 
goda förhoppningar vid denne unge sån
gare. 

Ännu är dock andningen något Häm
tande och hörbar. Det osköna vibrerings-
inanér hr B tillegnat sig sedan vi sist 
hört honom, bör han med första söka 
bortlägga. Dä den unge sångaren för
modligen icke skall dröja att ytterligare 
förkofra sig i utlandet, önska vi honom 
all framgång dertill och vilja vi hoppas 

att han, derest han har för afsigt att 
egna sig åt scenen, hvartill rösten dock 
ännu är för späd, icke försummar att 
äfven göra praktiska studier i plastiken, 
hvilket våra sångare och sångerskor van
ligen alldeles negligera under studietiden. 

* * 
* 

l'a tal oni konserter må vidare på
pekas professor Byströms moteitafton (d. 
18 december), ovanligt talrikt besökt och 
denna gang af ett särskildt intresse der-
för att då utfördes flera julpsalmer och 
julsånger, jemväl af moderna mästare. 
Kören var i vissa nummer något osäker. 
Soiréen för femåriga pianisten Martha, 
Ohlsson (\ Vetenskapsakademien den 20 
dec.) nämna vi endast för att uttala den 
förhoppningen att den lilla måtte få ostördt 
egna sig åt sina studier, icke måtte fram
släppas förrän hon är fullt mogen för 
offentligt uppträdande och framförallt icke 
öfveransträngas, så atl hon går samma 
sorgliga slut till mötes som flertalet af 
dessa brådmogna alster soin äro kända 
under namnet »musikaliska underbarn». 
Af medverkande förmågor vid detta till
fälle nämna vi frökna r Grabow och Hnlt-
crantz. Den senare, livars vackra kyrk-
sång med all rätt blifvit lofordad, lem
nade nu ett mindre tillfredsställande in
tryck genom ett nästan meningslöst ut
förande af »Soldatgossen», hvarvid text
uttalet larfvade mycken korrigering. 

— h— .  

Från in- och utlandet. 

Paris. Konservatorien ombyggnad ocli till
ökning, som lär vara pä det högsta af behofvet 
påkallad, iir nu besluten. Kostnadsförslaget i sin 
helhet gar ut pä en summa af 5,700000 fres, 
deraf 1,315000 for expropriationer. Medelst en 
summa som ej fullt gar upp till 6 millioner 
skulle man — sager »Journal de musique» — 
fä slut pä en ställning, som ej kan fortfara utan 
svara olägenheter for vart stora lyrisk-dramatiska 
undervisningsverk. 

— Till minne af Auber född d. 29 Jan. 
1782 kommer att firas en hundraårsfest denna 
dag i ar pä Opera-comique, der mer än trettio 
arl>etcn af Auber blifvit gifna. 

— Nva försök med elektriskt ljus hafva an
stalts i stora allmänna fovern på ojieran i när
varo af ministern för de sköna konsterna Mr 
Antonin Proust. En del af plafonden hade blif
vit renoverad för att man bättre skulle kunna 
döma om effekten. 

Mr Proust, säger man, har beslutit upplysa 
hela operan med elektriskt ljus, salongen sa väl 
som scenen, foyerer och tillhörande lokaler. Man 
antager att omkostnaden härför ej skall öfver-
stiga den summa af 25^,000 fres, soin åtgår for 
gasförbrukningen. 

— Musik-konservatoriets bibliotek har rik
tats med en dyrbar samling, upptäckt och för-
värfvad af dess insigtsfulle konservator Wecker-
lin. Denna samling utgöres af Mozarts första 
sonater i princeps-upplaga. Titeln är följande: 
»Sonates pour le clavecin, qui peuvent se jouer 
avec l'accompagnement, dédiées h Madame Vic
toire de France, par J. G. \V. Mozart de Salz-
Ixnirg, âgé de sept ans». Exemplaret iir det
samma som dedicerades till Victoire af Frank
rike, Ludvig d. XV:s dotter. Det är bundet 
uti rödt maroquin fodra dt med siden och med 
upphöjda förgvlda ornament. 

— Paris skall nu också fa sig en vinter
trädgärd. Denna skall efterträda Concerts Besse-
lièvre och rvnnna 10,000 personer. Orkester 
och kör skola sta under ledning af Mr Colonne 

och uppsättningen af en orgel tillåter utförande 
äfven af större oratorier. Det återstår nu blott att 
tillstand härtill erhalles al stadens myndigheter. 

Leipzig. Jul>elfesten till minne af konsert
salens i Gewandhaus öpnande d. 25 Nov. 1781 
egde rum sistledna 25 Nov. Vid detta tillfälle 
gafs den sjunde alionnemangs-konserten ined föl
jande program : »Till jubelfesten» Hes se vera 
est verum gaud i um, ouvertur af Carl Rei-
necke. — Prolog af Rud. Gottschall. — Symfoni 
af Havdn. — Konsert för violin och viola af 
Mozart, spelad af hrr Joachim och Engelliert 
Röntgen. — »Coriolan»-ouvert, af Beethoven och 
slutligen Dmoll-svmfoni af Rob. Schumann. Kon
sertdirektionen hade pa dagen utgifvit en fest
skrift upptagande en öfversigt af alla frän "/n 
1781 till sl/8 1881 i Gewandhaussalen utförda 
utförda kompositioner och alla de konstnärer som 
der låtit höra sig. 

Théodore Gouvy, den värderade kompo
nisten, upphäller sig sedan någon tid i Leipzig i 
och för framförandet af sitt nyaste verk, »Oedi
pus pä Kolonos», dramatisk kantat för soli, chör 
och orkester. 

Berlin. Friedrich Kiels andra Requi
em (Assdur) op. 80 gafs för första gängen d. 
20 Nov., dagen för de aflidnes minnesfest, ä 
sangakademien härstädes. Detta nya verk be
römmes mycket för sin enkla och klara stil, sin 
värdiga andaktsfulla karaktär och sin sköna nie-
lodik. Detta den l>erömda komponistens arl>ete 
anses till och med intaga ett värdigt rum bred
vid Mozarts och Cherubinis requiem. Till de 
skönaste numren räknas »Recordare», »Pie Jesu», 
»Laerymosa» och »Benedietus». Kiel har utom 
sitt första requiem gjort sig kiind genom en 
»Missa solenn is» och oratoriet »Kristus» (1874). 

— Madame Al ban i — gift med Mr Ove, 
direktör för Co ven t garden-teatern i London — 
är af impressarion Ullman engagerad att sjunga 
pä kgl. teatern i Berlin. Iion skulle bölja sitt 
uppträdande i »Lucie» och sedan sjunga i »Ri-
goletto» (Gilda), Faust (Margareta) och Loben-
grin (Elsa). Mad. Albani är dotter till en frän 
Frankrike till Amerika utvandrande musiker vid 
namn La Jeunesse. Vid 10 är var hon orga
nist i kyrkan i Montreal. Hennes utmärkta 
röst föranledde dervarande kongregation att be
kosta hennes utbildning som sångerska, h varpa 
hon l>egaf sig till Europa och studerade först i 
Paris, sedan för Lamperti i Milano. Efter tvä 
ars studier blef hon engagerad i Florens och 
kallade sig nu efter sin hemort (staden Albany) 
Albani. Genom impressarion Ullman fick hon 
tillfälle att sjunga prof för Mr Gye vid Covent-
garden och blef der genast såsom en »stjerna» 
af högre ordning engagerad för 5 är och ingick 
sedan äktenskap med dennes son och efterträdare, 
en gentleman som säges vara egare af millioner. 

— Tenoren Sylva frän Paris, en liiijunge 
af Duprez, kommer att i Maj 1882 gastera i 
Berlin såsom Robert, Profeten, Raoul, Vasco och 
Edgar (Lucie). Iir Sylva beskrifves säsom en 
man af något mer än 30 är med fördelaktigt 
yttre och ädel hållning. Hans röst lär synner
ligen i de högre tonerna vara särdeles välljudande. 

4 
Petersburg. Sarasate gaf d. 17 Nov. kon

sert härstädes med sä utomordentligt bifall, att 
konstnären mäste gifva ej mindre än fem num-
ror utom programmet, hvarigenom konserten va
rade en hel timme längre än ämnadt var en
ligt programmet. 

Frän hr Asger Hamerik, Baltimore. ha 
vi fatt mottaga program till de »Students' con
certs», hvilka under hans anförande ega rum de 
flesta lördagsaftnar till 29 april uti »Peabody 
institute conservatory af music» derstädes. De 
bada senaste programmen upptaga sånger af R. 
Franz, pianosaker af Liszt samt kammarmusik 
af Beethoven, Mendelssohn och Rubinstein. 

* 
Musikaliska konstföreningens annons 

torde observeras! 
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Abonnementsföresfällningar. Direktionen 
öfver de k. teatrarne inbjuder till teckning af 
abonnement à onsdagars ocli fredagars före
ställningar pä Stora teatern i livaije vecka un
der återstående delen af sjielaret. räknadt frän 
ingången af 1882. De ojieror, gom äro ämnade 
att till största delen uppföras under abonnements-
tiden, uppgifvas vara: Aida, Afrikanskan, Den 
bergtagna, Blenda, Carmen, I)on Juan, Don 
Pasquale, Faust, Friskytten, Hugenotterna, Judin
nan, Kärleksdrycken, Konung för en dag, Lalla 
Rookh, Leonora, Mefistofeles, Muntra fruarna, 
Mignon, Marco Späda. Muraren, Nordens stjerna, 
Kigoletto, Romeo och Julia, Regimentets dotter, 
Den stumma från Portiei, Trollflöjten, Truba
duren, Wilhelm Tell, Den vilsctorda, jemte den 
eller de nya operor, som möjligtvis kunna komma 
att till uppförande antagas. Abonnementstillbu-
det har mottagits med mycket bifall inom htif-
vudstadens mest tongifvande kretsar samt af 
diplomatiska kåren, och teaterstyrelsen har gått 
alla billiga önskningar till mötes genom liere-
dande af goda sittplatser och hvad för öfrigt kan 
bidragit till abonnenternas trefnad ocli beqväm-
lighet. Till föreställningarna pä onsdagarne lära 
alla loger pa första raden samt ett stort antal 
af platserna pa öfre parkett vara abonnerade. 
Afven till fredagsföreställniiigama skola de flesta 
logenia pa törsta raden vara genom abonnement 
upptagna. Onsdagen den 4 januari gifves första 
abonnementsföreställningen, da operan »Afrikan
skan» uppföres. 

A n n o n s e r .  

På H u s s  & .  B e e r s  förlag har ut
kommit : 

Violinistens r epertcir. 
Lätta och medelsvâra stycken for Violin och 

Piano. 

N:o 1. Serenad, op. 26, af W. Th. Söderberg. 
» 2. Romans, op. 57, » » 
» 3. Barcarole af C. Reinecke, arr. af J. 

Tolbecque. 
» 4. Rysk melodi (»Trojka»), arr. af E. A. 

Pris für hvarje nummer: 50 öre. 

Musikaliska k onstföreningen, 
som åsyftar den svenska och norska tonkonstens 
befrämjande genom att, om möjligt ärligen, in
köpa och frail trycket utgifva värdefulla tonverk, 
inbjuder härmed svenske och norske tonsättare 
att inom utgången af nästkommande Mai's må
nad till föreningen, under adress D:r V. Sved-
bom, Musikaliska Akademien, inleinna sina ar
beten, hvarje särskildt sådant försedt med motto 
och åtföljdt af en forseglad skrifvelse, hvilken 
bör upptaga så väl det å arbetet befintliga motto 
som ock författarens namn, äfvensom uppgift på 
önskadt förfhttarearvode, antingen i penningar 
eller bestämdt antal tryckta exemplar af arbetet. 

Granskningen af dessa arbeten upjxlrages, 
enligt stadgame, åt tre tonkonstnärer af erkändt 
värde, ibland hvilka en svensk, för närvarande 
Hrr Niels \V. Gade i Köpenhamn, Ferd. Hiller 
i Cöln och Ludvig Norman i Stockholm. 

Stockholm den 1 November 1881. 

STYRELSEN. 

Liturgisk musik. För vännerna af sådan få 
vi härmedelst fasta uppmärksamheten på ett i 
dessa dagar å AVilli. Hansens i Köpenhamn för
lag utkommet litet men mycket innehållsrikt 
nothäfte, bärande titeln: » Til vor Frue Menig
hed i Kjöbenhavn. Liturgisk musik. Fest-
kollekter og Cliorsange som benyttes ved Ouds-
tjenesten i vor Frue Kirke, af J. P. E. 
Hartmann.» Det är den lierömde tonkonst
nären, den vördnadsvärde åldrige organisten, 
som i belysningen af lefnadsdagens aftonglans 
egnar cn värdig minnesgärd at den församling, 
lian i nära 40 är tjenat och hvars gudstjenster 
han prvdt med sina härliga tondikter och sitt 
mästerliga orgels]>el. Fullt förvissade om, att 
hvar och en, som med nämda kyrkliga sånger 
gör bekantskap, deri skall finna perlor af ädla
ste slag, och egande det hoppet att desamma 
skulle kunna väcka till efterföljd här i landet, 
hafva vi ej kunnat neka oss den tillfredsställel
sen på detta sätt anmäla desamma. 

(Korresp. Landskrona.) 

—-h  

Koralboksförslag. Granskning af direk
tör B. W. Hallljorgs koralboksförslag är nu af 
dertill utsedde komiterade verkstäld, och hafva 
desse herrar tillstyrkt detsammas liefordran till 
tryckning. 

Dödslista 

Nov.—Dec. 1880. 

Bial Rudolf, f. 1834, d. i Newyork */i 
—80. B. var en i Berlins musikverld mycket 
känd personlighet, efterträdde Conradi som kapell
mästare vid Wallnerteater och ruinerade sig se
dan på teateraflarer samt flyttade för ett par år 
sedan öfver till Amerika. Man bar af honom 
operetterna »Der herr von Papillon» och »Der 
Liebesprinz» och flere musikaliska »Possen» från 
den ti<l h an var anstäld vid ofvan nämnda teater. 

Rossari Gustavo, f. "/it 1827, d. "/n 
—80 i Milano; komponist och konservatorie-
professor. 

INNEHÅLL: Anmiilan. — Offenbachs sista ar

bete. Af A'. — S ymfonikonserterna. Af m:me Héritte-

Viardot. — J. C. F. Hœffner (med porträtt). Af A. L. 

— Fr&u mn sikkonservatoriets uppvisningar. Af Sbg. 

— Från scenen och konsertsalen. Af —h—. — Från 

in- och utlandet. 

MUSIKBILAGA: Albumblad. Kt Emil Sjögren. 

— Polska. Af Gustaf Stolpe. 

På HUSS & BeerS förlag liar nu utkommit: 

7 Spanska Sånger. •i 

1.6: (Svenska texten fritt bearbetad efter 
Em. Geibeis och P. Hey ses »Spanisches 

Liederbuch» af Harald Molander.) 
2 häften à 2 kronor. 

RAOUL PÜGN0: Deux Airs de Ballet. 
(Valse lente — Intermezzo). 

Pour Piano. 
Pris 1 krona 25 öre. 

Stockholm Af kompositören med utomordentligt bifall spelade å konserter 
och landsorten. 

Mazurka pour Piano 
à 4/ms. 

Pris 1 krona 50 öre. 
Densamma arrangerad för Piano 

à 2/ms. 
Pris 1 krona. 

. a ̂  A A A i -I 

Eleganta oeh stilfulla 

<F r a b t p « r m m w 
till 

Svensk Musiktidning 
erhållas genom alla bok- oeh musikhandlare. 

Pris: 2 kronor. 
V V W W V V V V V V V V V W V W V V W V W V V W W V 1 F V W W V  

HUSS & BEERS MUSIK-LÅNBIBLIOTEK 
Gustaf Adolfs torg N:o 8. 

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 188 2. 

Med detta n:r följer Musikbilagan N:o 16. 


