
!* 

1 I ü 
S, 

N:o fi. 
Redaktör: ADOLF LINDGREN. 

Körläggare: HUSS & BEER. Stockholm tien 15 Mars 1883, 
Pris: Helt år (> kr.  

Qvarlnl 2 kr.  

Halft är 4 kr.  

Lösu:r 25 öre. . 3. 

Ekonomiska missförhållanden. 

Teateranslagct. 

^i.oin bekant, liar k. teaterdirektionen. 
i sitt svar pä finansministerns an

modan om utlåtande, föreslagit att lios 
riksdagen matte utverkas, utöfver nu ut
gående statsanslag, ett ärligt kreditiv af 
80,000 kr. till användande i inan af be-
hof, med berättigande för direktionen 
att uppgöra kontrakt och träffa nödiga 
aftal för en tid af minst fem är. 

Hvad som först frapperar i direktio
nens utlåtande är, att hon icke stält sig 
till efterrättelse finansministerns vilkor, 
att förslaget skulle upprättas under iakt
tagande af »att de nuvarande bada tea-
trarnes personal sammanfördes för att 
spela endast pa Stora teatern». Att sa 
der oförskräckt trotsa hr ministerns re
striktioner, är stolt nog och har på vissa 
häll blifvit klandradt; för vår del kunna 
vi ej finna annat än alt det borde vinna 
livarje opartiskt och sjelfständigt t änkande 
inenniskas bifall, d ä ju direktionen lemnat 
sä fullvigtiga bevis för sin uppfattning, alt 
en motsatt sådan synes vara en ren 
galenskap. Vi fästa oss dä icke vid de 
estetiska betänkligheterna mot att göra 
sig af med Dramatiska teatern ; om dem 
kan ju tvistas. Men de finansiella visa 
sig redan vara af sådan vigt, alt direk
tionen anser »den hlifvande förlusten ge
nom Dramatiska teaterns indragning kunna 
uppskattas till minst 1 10,000 kr., Inar
med del årliga statsanslaget i sådant lall 
behöfde ökas utöfver det belopp, som 
eljest vo re nödvändigt»! Det skälet m atte 
väl åtminstone tala både till en finans
minister och till en tiksdag, för hvilken 
penningen är allt och ideerna föga. 

Ej mindre öfvertygande är direktio
nens utförliga ådagaläggande af Stora 
teaterns otillräcklighet och föråldrade 
skick. Intet utlåtande från någon kung
lig teaterstyrelse förut har så påtagligt 
blottat de mer än bedröfliga förhållanden 
i hvilka en teater måste arbeta, der nian 

i följd af hinder från de rent dekorativa 
bestyren — orsakade gerioin inskränkt 
utrymme och urmodiga apparater — ej 
ens liar tillfälle till vederbörliga 
repetitioner! Direktionen yttrar, som 
oss synes oemotsägligt, följande: 

»Allmänhetens smak for den stora operan 
var förr ieke så utbildad som nn. Derför kriifde 
operans repertoar ingen synnerlig oinvexting, de 
lyriska representationemas antal var ieke stort 
oeli de seeriska anordningarna jämförelsevis min
dre omfattande. Dessa o mständigheter medförde 
den naturliga följd, att sjelfva scenområdet kunde 
vara tillgängligt för nödiga repetitioner, ieke alle
nast för den lyriska, utan oek för den drama
tiska personalen, oeli ett samarbete dem emellan 
för ty möjligt att åstadkomma. För närvarande 
deretnot, da för motsvarande af den musikäl-
skande allmänhetens anspråk en stor omväxling 
af opera repertoaren är nödvändig, sa att stun
dom ända till fyra olika operor i veckan upp
föras med de vidlyftiga dekorativa anordningar, 
som nutidens smak och kompositionernas be
skaffenhet betinga, är det ofta med stor svårig
het förenadt att utfinna tillräcklig oeli passande 
tid för erforderlig öfning och nödiga rejietitioner 
pa sjelfva scenen till följd deraf, att den sammas 
område i sa vidstäekt man tages i anspråk (tir 
omflyttning och iippsättningaf dekorationer. Detta 
arbete iir sa omfattande och kräfver sa mycken 
tid, att under den hittills tillryggalagda delen 
af detta spelar det blott undantagsvis lalit sig 
göra att a Stora teatern uppföra skådespel, eme
dan operans öfningar och maskineriets arbeten 
dertill icke lemnat erforderlig tid. Detta an
märkningsvärda förhållande forde hehöfva något 
närmare förklaras. Det är nogsamt bekant, att 
k. Stora teatern, som, när den uppfördes, ansågs 
for en af de vackraste och iindainålsenligaste i 
Europa, dock efter nutidens fordringar lemnar 
mycket öfrigt att önska i afseende a utrymme 
och bekvämlighet. Denna brist, i hög grad 
menlig for askadarne i salongen, medför oöfver-
vinnerliga svårigheter för arbetena på sjelfva 
scenen. Teatervindens otillräckliga dimensioner 
förhindra dekorationsfondernäs upphissande till 
hela deras höjd. I stället för att dessa således, 
på sätt nyare teaterbyggnader medgifva, taga 
högst ringa utrymme, måste de a k. teatern vid 
upphissandet vikas, hvarigenoni icke allenast en 
eljest onödig slitning af sjelfva niaterielet upp
kommer, utan det i öfrigt ringa utrymmet så 
starkt anlitas, att dekorationer i allmänhet en
dast för en enda större opera kunna samtidigt å 
teatervinden ofvan scenen inrymmas. En na
turlig följd häraf är, att sedan en opera gifvits, 
dekorationerna till den samma måste nedtagas 
och i sina förvaringsrum insättas samt deremot 
andra, som skola vid nästa representation lie-
gagnas, i stället framföras och inriktas för att i 
sin ordning i magasin tillhakaföras. Detta ar

bete måste, till undvikande så mycket som möj
ligt af det olämpliga och kostsamma arbetet 0111 
nätterna, verkställas under loppet af dagen. 
Men utom for detta omflyttningsarbete måste tid 
äfven afsättas för framförande och profning dels 
af gamla dekorationer, som kunna ifrågakomma 
att med eller utan ändring begagnas vid upp
sättande al nya pjeser, och dels af nya dekora
tioner, som för samma ändamål blifvit förfär
digade. Dessa samtliga arbeten a scenen kunna 
vara så angelägna och taga sa stor tid i anspråk, 
att generalrepetitioner och andra repetitioner, 
som kräfva vissa bestämda dekorativa anordnin
gar, ganska ofta fa uppskjutas för att på lämp
liga mellantider verkställas.» 

Det har anmärkts att Stora teaterns 
verksamhet varit väl trög, och det kan 
icke nekas; men sannerligen måste inan 
dock till stor del ursäkta detta, då man 
här läser, med hvilka för vår tid otro
ligt abderitiska förhållanden k. teater
direktionen måste kämpa. Att teatern 
för öfrigt arbetar vida mer än under 
föregående styrelse, kunna vi försäkra. 

När till ofvanstående uttömmande be
visföring lägges, att äfven sjelfva salon
gen erkändt är för liten för nutidens 
fordringar, och alt således teatern med 
bästa vilja icke kan vare sig genom 
skyndsamhet i nya arbetens uppsättande 
eller genom vidsträcktare b iljettförsäljning 
skaffa sig de större inkomster, som 
skulle kunna utgöra åtminstone ett nå
gorlunda antagligt svepskäl för statsan
slagets nuvarande låga belopp, sä torde 
inses, att enda möjligheten för ett sådant 
svepskäls relativa hållbarhet vore den, 
om riksdagen beviljade medel för ope
rahusets fullständiga om- eller 
nybygnad. 

Ehuru detta således ostridigt är det 
enda radikala botemedlet för den sjuka 
teaterfrågan och i alla fall förr eller se
nare måste ske, så har dock direktio
nen nu icke velat föreslå något dylikt, 
utan nöjt sig med att yrka ett årligt 
kreditiv samt garanti lor fem år. Ur 
den alldeles o vederläggliga motiveringen 
härtill anföra vi följande: 

»Vore teatrarnes tillvaro <x'h fortgång för 
någon längre tid betryggade, kunde dels med 
tämligen stor säkerhet kontrakten med artisterna 
i många fall ställas för tcatrarne fördelaktigare, 
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om «le lingo upphörns pa längre tid, in*Ii  dels 
noggrannare l»eritkningar göras och iiii<lamals-
enligarc anstalter träffas i den högst vigtiga 
frågan om uppsättande af stonx* oper or, hvilkas 
kostnader ieke alltid kunna l»etäekas af det 1«V-
pande arets reeettinkoinster, utan kräfva en län
gre tid tor att blifva ersatta. Da emellertid 
kostnaden måste göras och sjielarets ekonomiska 
resultat sedan läggas till grund för bedömande 
af fragan, huru vida k. teatern "burit sig eller 
ieke», blir följden en ater upprepad klagan 
öfver att »a ny» visat sig brist vid teatern», 
som ater toranieder till betänklighet, huruvida 
med statens öfriga uppgifter kan vara förenligt 
att omhägna en institution, som ständigt kräf-
ver liva «k-Ii torökade upi>oH'ringar. Det f»»r-
haller sig ined teatern som med den enskilde, 
Ii vilken arl>etar under inflytelsen af ekonomiskt 
lietryek, att den hjelp och det bistand, son» ho
nom lenmas, måste vara tillräckligt, om icke 
betrycket oupphörligen skall ökas; och en ytter
ligare jämförelse ligger nära till hands emellan 
teatern och en industriidkare. hvilken, i o visshet 
om hans rörelse skall efter arlietsarets slut fort-
lefva eller icke, förhindras att ställa sin tillverk
ning och t ra flå aftal om inköp af forrad pa 
fördelaktigare vilkor, än den måste underkasta 
sig, som. sa att säga, lcfver tor dagen. Att 
det understöd, som de k. teatrarne fatt atnjuta, 
icke varit afpassadt efter behofvet, synes blott 
vid en blick pa det förhållande, att sedan tea
trarne under en följd af ar ansetts behöfva och 
äfven fatt atnjuta ett ärligt statsanslag af 75,000 
kronor, hvilket visat sig icke alltid fylla deras 
liehof, detta belopp, ehuru teatrarnes aHönings-
stat oeli utgifter af manga skäl ar fran ar ökats, 
likväl blifvit nedsatt med ett Inlopp af 15,000 
kronor, genom hvilken åtgärd institutionens sty
relse blifvit pa förhand dömd att arbeta under 
abnorma förhållanden, som onu'ijligen kunnat 
leda till annat resultat, än den ai •liga brist, som 
icke af annat lin ovanligt gynsanima oeli obe
räkneliga förhållanden kunnat forekonmias.» 

Att flet nuvarande anslaget är tor 
litet, framgår bland annat af' en jämfö
relse ined flere andra länders förnämsta 
operascener. Enligt en uppgift i Le jour
nal de musique åtnjuta följande teatrar 
följande anslag : 

Pariser-operan 8(10,000 ; 
Kejserliga teatern i Berlin 700,00(1; 
Stuttgart-teatern 025,000 ; 
Kgl. teatern i Dresden 400,000; 
Kejs. teatern i Wien 300,000; 
San Carlo i Neapel 300,0(10; 
Apollo i Kom 2;i0,000; 
Kgl. teatern i Kjöbenhavn 250,000 ; 
Teatern i Carlsrube oeli Weimar 250,(10(1; 
Teatern i München 195,00(1; 
La Scala i Milano 175,000; 
Hellini-teatern i Palermo 120,000; 
La Monnai i Brüssel 100,000; 
Kgl. teatern i Turin (30,000; 
La Pergola i Florens 40,000; allt Ihmes. 

Då de k. teatrarnes i Stockholm 
sammanlagda anslag f. n . utgör endast 
omkr. 83,300 francs, (noga taget 60.000 
kr.) *, så finner man att de skulle stå 
bland de lägsta pä denna lista, som ändå 
långt ifrån är uttömmande. Noga laget 
är det ingen af alla dessa teatrar som är 
sämre lottad, ty de italienska, som i all
mänhet torde vara rymligare, göra säker
ligen äfven utan anslag vida bättre af
färer än våra. Och bland tie bättre lot
tade äter finna vi ej blott de stora kul
turländernas teatrar, utan äfven sådana i 
långt mindre stater än Sverige, såsom 
Wiirteniberg, Sachsen, Danmark, Baden, 

* II. in:t konungens bidrag utgör näm ligen 
intet anslag, utan endast betalning för de 
platser han disponerar, pä Dramatiskan ej ens 
detta, pa Storan visserligen med duhliclt f orköp. 

Weimar. Sant är att i flere utländska 
samhällen specielt det furstliga tillskot-
tet torde vara större än här; men detta 
minskar icke s kyldigheten för staten att 
a sin sida söka bereda nationalscenen 
en tryggare ställning. Del furstliga tåla-
modet kan inan ju för öfrigt icke alltid 
göra räkning på, äfven om man kunde 
hysa ett visst hopp ntl en konung med 
enskild förmögenhet och lifligt konstin
tresse måtte i utomordentliga fall stän
digt komina teatern lill hjelp, dervid 
blott följande högsiuta traditioner från 
sina samtliga föregångare ända till och 
ined nationalseenens skapare. 

Den enda rimliga invändningen, som 
kunde göras mot behöfligheten af anslags
förhöjning, vore naturligtvis den, att en 
annan teaterstyrelse möjligen skulle sköta 
affären bättre. Men dä denna invänd
ning sa vidt vi veta gjorts mol alla sty
relser förut, så är det väl dock sanno
likare. alt svårigheterna verkligen varit 
oöfvervinnerliga, än att alla styrelser 
varit odugliga. Hvad den nuvarande 
beträffar, sä kan det väl sägas, att hon 
begått några missgrepp, men svårligen 
något väsentligare fel. Tvärt om ut
märker hon sig synnerligen fördelaktigt 
framför den föregående. Ej blott att 
arbetsflit och regi äro betydligt förbätt
rade; äfven repertoaren har — hvad 
särskildt beträffar Stora teatern, den som 
här närmast intresserar oss — pä ett 
fullt värdigt sätt upprätthållits. Sä har 
från oeli med hösten 1881 upptagits af 
nya eller på länge icke gifna musikpje-
ser: Ett litet huskors, Nordens stjerna, 
Konung för en dag, Rigoletto, Melusina, 
Cora och Aloiizo, Hin ondes lärospån, 
Judinnan, Norma, Fidelio, Melistofeles, 
att icke nämna den mera stående reper
toaren. Om än kritiken bekämpat nå
gra misstag i engagements- och rollbe
sättningar, öfverflöd i personalen och öf-
versvämning af debutanter, sä spelar alt 
detta dock icke någon ekonomiskt sa 
betydande roll, att direktionen endast för 
den skull bör fallas eller afskedas, hälst 
del motväges af åtskilliga ekonomiskt goda 
ideer, såsom återinförandet af abonne
ments ni. m. Eldsvådor och ogynsainma 
konjunkturer kan ju ingen teater i verl-
den förebygga, och man bör i hvarje 
fall hålla direktionen räkning för att hon 
begärt tillökningen endast i form af 
kreditiv, hvilket ju i händelse af ovan
ligt gynsanima förhållanden kanske alls 
icke behöfver tillgripas. 

* * 
* 

Sedan ofvanstående var nedskrifvet, 
lia vi hört det ryktet med bestämdhet 
upprepas, att k. maj:t föreslagit Dra
matiskans försäljning och Stora teaterns 
ställande pä entreprenad. Vi skulle pä 
det djupaste beklaga, om detta komme 
att ske trots alla varningar, som öfver 
alt i konstens intresse uttalats mot ett 
dylikt foretag, och vi kun na blott hoppas, 
att riksdagen nu liksom förut atböjer 
detsamma. Här må blott erinras om 
tvänne sakförhållanden ur teaterns hun

draåriga historia: det ena är, att vid 
alla de tillfällen dä k. scenen förut råkat 
i verkligt hotande bryderi, har det alltid 
hittills varit kungligheten som ytterst 
trädt räddande emellan (se talrika exem
pel i inledningen till Dahlgrens Anteck
ningar om Stockli. teatrar!); det andra 
är, alt entreprenad förut ej varit för
sökt mer än en enda gäng — näml. 
år 1818 — och att densamma dä, ehuru 
tilläinnad för tio är, redan efter blott 
fyra månader gjorde fiasko! (Jfr 
lninula Anteckningar, äfvensom J. F. Ber-
walds sjelfbiografi i denna tidning 1882 
nr 14.) .1. L. 

Brännande frågor. * 
Efter O. Lessmann. 

I I .  

/HjUder tidernas lopp har i det offent-
öT® liga konstlifvet och likasom mellan 
kulisserna utbildat sig ett annat ofog, 
hvars undanrödjande synes oss e j mindre 
önskvärdt, än ofoget med nybörjarkon-
serterna, hälst som i några läll ett visst 
om ock löst sammanhang eger ruin mel
lan dem båda. Detta ofog är de besök, 
hvilka konsertgifvare anse sig före sitt 
uppträdande böra aflägga bos kritiken. 
Dessa besök höra fill de vedervärdigaste 
företeelserna i det offentliga konstlifvet, 
och flere kritiker mottaga ej sådana, 
i känsla af den besvärande position, i 
hvilken de befinna sig gent emot den 
besökande. Andra åter tro, att deras 
»värdighet» fordrar mottagandet af så
dana besök och känna sig stötta, om de 
uteblifva. Visserligen är det en hel mängd 
konstnärer, lyckligt nog, som ej nedlåta 
sig till dylika visiter, men den stora pu
bliken har vanligen ingen aning om, 
huru lill ock ined konstnärer med stort 
rykte kunna hasta alt göra kritikern »siu 
uppvaktning» i form af personlig instäl
lelse eller genom rekommendationskort. 
Det är klart, att dessa besök från bör
jan ej endast voro en höflighetssak, uta n 
alt man ville genom personlig bekant
skap direkt inverka pä kritikerns dom
slut. Och är denna uppfattning möjlig 
eller sannolik, så ligger i det besök, som 
en konsertgifvare gör kritikern, i det bref, 
som skrifves och mottages med sådan 
afsigt, någonting nedsättande. Kritikern 
har sina skyldigheter mol den tidning 
han arbetar för; det är hans syssla att 
döma öfver hvad som i det allmänna 
konstlifvet förekommer, och en personlig 
presentation af konsertgifvaren behöfs så
lunda alls icke, enär kritikerns arbete 
ej kan göras beroende af den gunst konst
nären kan utbedja sig. En konstnär, 
som offrat sitt ungdomsarbete ät förbe
redelser fill ett värdigt framträdande in
för ollentligheten, behöfver ej utbedja 

* Denna artikel,- liksom den foregående af 
samma slag, är naturligtvis skrifven med sär
skildt afseende pä tyska förhållanden, men har 
nog i det mesta sin tillämpning äfven i S verige. 

Red. 
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sig öfverseende och välvilligt hudömmaiidc 
af kritiken. Genom denna sjelfförödmju-
kelse alstra konstnärerna sjelfva åt sig 
den liögmodiga kritik i pressen, soin 
här och der stundom på sanningens be
kostnad svingat sig upp till en makt, 
den der icke är blott och bart inbillad. 

Alltså först bort ined det der ofoget, 
att den konserterande konstnären gör 
sitt inträde med en visit hos kritikern, 
då skall, om ej alltid, dock i mänga fall, 
kritikens frihet gent emot konstnärens 
produktioner liafva större betydelse än 
nu, och kritikern skall kunna mycket 
kraftigare och ärligare tadla, der så är 
nödigt, när han ej är utsatt för frestel
sen att låta sig i sitt omdöme påverkas 
af privata meddelanden och personliga 
intryck. Kamaraderiet, sådant det på 
mångfaldigt sätt i större och mindre stä
der uppenbarar sig i förhållandet mellan 
konstnären och kritikern, kominer väl 
ändock ej att dermed afskalfas. Att 
komma derhän hör väl till ömöjligheterna. 
Lättare tror jag det vore att flytta Mont 
Blanc till Berlin än att sönderslita del 
band, som håller samman ett kotteri, 
hvilket mången gäng bildat sig p å konst
närlig grund, men oftare på umgängets 
och kanske än oftare i schvveizeriernas 
atinosfer. Hur den offentliga meningen 
förfalskas af sådana kotterier är alldeles 
otroligt, och de goda vännerna lofprisa 
sig — eller hvarandra, lyftande sig i 
inbillningen -till en höjd, hvilken de pä 
grund af sin förmåga aldrig skulle u ppnå. 
Genom sådana bearbetningar uppstå dessa 
kolonnader af »betydande pianister», »ut
märkta sångare», »framstående violinister» 
o. s. v., de der, rättvisligen bedömda, 
väl någorlunda förstå sitt handtverk, men 
stä så långt ifrån verkligt konstnärskap, 
som lofprisarne från sanningen. Kan man 
väl inför en sådan verklighet falla i för
våning öfver att våra konsertsalar äro 
öfversvännnade med en flod af omogna 
konsertgifvare V Men också, 0111 de n » är
lige kritikern» alltid sa de fulla sanningen, 
skulle han gå miste om mången supé 
och mänga bjudningar, vid hvilka han 
synes och vi II synas spela en rol, och 
vissa tidningsredaktioner skulle kanske 
ogerna se att de af dem icke beprisade 
konstnärer, teater- och konsertsällskap 
undandroge dem annonsering? •— Sä 
mycket som pressen indirekt missaktar 
den betydande konstnären och det äkta 
konstnärskapet, då den offrar al kotteri-
andan och dyrkar medelmåttan, lika myc
ket blifver då å andra sidan kritiken 
missaktad af den sanne konstnären, som 
ser honom i korten och finner beskaffen
heten af den trumf han spelar ut. Denna 
kaluninitet för konst, konstnär och pu
blik kan endast genom den hyggliga 
pressen aflägsnas eller åtminstone in
skränkas. De stora politiska tidningarne 
och periodiska tidskrifterna må derför i 
främsta rummet tillse, att kritiken öfver 
konserterna, operan och andra musiklif-
vets företeelser endast kommer i hän
derna på kompetente män, hvilkas red
barhet är konstaterad, och att sidoin

tresset alls icke får ha ett ord ined i 
saken. Mycket skall vinnas dermed. 
Atminstone skola de offentligen uppträ
dande konstnärerna blifva bedömda en
dast från rent konstnärlig synpunkt och 
derigenom aktningen för kritiken och dess 
betydelse för konst och publik komma 
att högre uppskattas. Vidare kan man 
också vänta sig, att de män, som känna 
sig kallade att representera konstnärliga 
grundsatser och förhindra att konstens 
värdighet och respekten för de at konst-
utöfning och konstomvårdnad helgade 
platserna af obefogade personer anta
stas, — att dessa skola sätta sig emot 
framträngandet af omogna element och 
motarbeta det förfall inom konstlifvet, 
som med nödvändighet måste framgå ur 
det grumliga förhållande, som stundom 
existerar mellan produktionerna och redo
görelserna för dessa. 

Wagneriana. 

Wagners sista dagar. 

'Richard Wagner, hvilken, såsom bekant, efter 
»' slutet af »Parsifal»-spelen i Bayreuth liegaf 

sig med sin familj till Venedig, bebodde der 
palatset Vendramin-Calergi, en af de vackraste 
bygnadema vid Canal grande, bekant såsom ett 
praktverk i renässansstil. Det iir bvgdt af Pietro 
Lombardi 1481, liar tillhört hertiginnan af Berry 
och grefven af Chambord oeli t illhör numera den 
i Kom lefvande hertiginnan af Bevilaqua. De 
stora salarne i öfre våningen äro ej mer sä tref-
liga att bebo, deremot är l>eletagen, der Wagner 
bodde, utrustad med all komfort. Läget vid 
Canal grande och med façaden ât solsidan är 
förtjusande, och i (len ät kanalen liggande träd
garden kunde nian ofta om förmiddagarne få se 
Wagner tillsammans med sonen Siegfried. Fa
miljen lefde mycket tillbakadraget oeli lemnade 
palatset endast de vackra dagarne för att fala 
till Lido. IIvarje förmiddag syntes Wagner pa 
den Dreherska bierhallen, der han intog sin 
gaffelfrukost. I Venedig var lian föremål för 
mycket intresse och mangen musiker eller ung 
konstidkare vallfärdade till Yendrnmin-palatset — 
vanligen förgäfves, ty han tog sällan emot någon. 
Wagner hade slagit sig ned i Venedig, ty han 
tålde ej, som han sade, »den gråa, niolndigra 
vinterhimmeln i Bayreuth». Här fann man ho
nom också, trots sin höga ålder rastlös och ener
gisk som vanligt, en mäktig vilja besjälade den 
lilla gestalten med de lifliga rörelserna och det 
tycktes som om han än skulle kunna trotsa ett 
par årtionden. Han hade emellertid pa senare 
tiden varit mycket besvärad af andtäppa, och lii-
karne, som undersökt honom, hade funnit en 
hotande förstoring af hjertat. Ingen anade dock 
att slutet kunde vara sa nära. Ännu sistlidne 
jul gafs under hans ledning en musikalisk fa
miljefest, då också 50-årsjubileet öfver hans 1832 
i Leipzig skrifna symfoni tirades. Man stred da 
mycket derom, huruvida Wagner skulle besluta 
sig för att komponera ännu en opera, men 
komponisten yttrade sig mycket bcstämdt : »Par
sifal är mitt sista större verk; om jag vidare 
beslutar mig för något arbete, sa kommer det 
endast att tillhöra den rena instrumentalinusiken.» 

Richard Wagner gjorde regelmässigt livarje 
eftermiddag en promenad pä Marcusplatsen oeli 
brukade under sista tiden ofta h vila sig i l!it-
machers banklokal, der han hade sina artärer. 
På måndagen stannade lian der en half timme 
under muntert samspråk med bankens chef och 
tog ut en liten summa, som han behöfde för en 
utflykt med sonen Siegfried. 

Samma dag hade Wagner bos sig till mid
dagen en intim vän till honom oeli hans familj, 
hvilken också bodde i palatset Yendramin. Un
der middagen kände sig denne illamående, livar-
för Wagner rådde honom att genast lägga sig 

oeli livila. Wagner töljde honom till hans sof-
rum oeli stälde sig, innan han skildes från ho
nom, i den öpna dörren och sjöng under högst 
komiska bugningar arian ur »Barberaren i Se
villa»: »Gå till livila!» — Nästa dag vid samma 
tid var vännen frisk och Wagner — död. 

Den 13 Februari på förmiddagen uppehöll 
sig Wagner, som vanligt den tiden pa dagen i 
sitt arlietsruni — de tta fantastiskt-magnifika rum, 
dekoreradt med dyrbara siden- och atlasviifnader 
i matt grönt och blått med öfverviigande rosa-
färg samt försedt med mörkblåa gardiner och 
dyrbara mattor med djurfällar öfver, och b vars 
midt upptogs af eil stor och lag, likt klädd di
van. — Här brukade Wagner sitta och arbeta 
vid sitt skrifbord med ryggen åt fönstret, och 
här vågade ingen störa lionom, icke ens fru 
Cosima. — Kl. 3 c. in. sistnämnda dag, då 
familjen var färdig att sätta sig till bords, hör
des Wagner ropa genom dörren till arbetsrum
met, att han skulle komma ut, så snart ett 
krampanfall, som häftigt angripit lionom, gått 
öfver. Kl. 4 skulle man beställa gondolen. Da 
efter en stunds väntan familjefadern ej lät höra 
af sig, gick tjensttlickan fram at dörren till ar
betsrummet, frän hvilket hon hörde suckar och 
stönande; hon öppnade dörren och lick se sin 
husbonde liggande på soflän oeli redan käm
pande med döden. Pä hennes rop skyndade fru 
Cosima dit men kom endast tidigt nog att fa 
mottaga den redan medvetslöse mannens sista 
suckar. En stund derefter inkninmo barnen, 
som blifvit oroliga öfver moderns uteblifvande, 
och funno henne vanmäktig vid sidan af den 
döde. Meil förfäran sågo de nu livad som 
händt. 

Genast efter Wagners död telegraferades 
till prof. Hotlinan i Berlin, som skulle ombe
sörja balsameringen och till Feustel i Bayreuth, 
livars måg, herr Gross, genast reste till Venedig 
att bistå familjen. Äfven till konung Ludvig 
af Bayern telegraferades det, och denne telegra
ferade tillbaka att nian skulle afvakta hans ordres 
rörande Wagners lik. Man träffade emellertid 
anstalter för dess öfverförande till Bayreuth och 
Wahnfried, i livars trädgård Wagner låtit mura 
en familjegraf. Nyheten om dödsfallet spred sig 
snart i Venedig och palatset Yendramin var 
inom kort omgifvet af en stor Imp menniskor. 

Likbegängelsen i Bayreuth. 

I)ii liantaget, som förde Wagners lik, ankom 
den 17 Februari om aftonen till Bayreuth, blef 
vaggonen, som inneslöt kistan, redan under nat
ten öppnad, för att den Imp med fo lk, som under 
ljudlös tystnad och med blottade hufvuden fvlde 
bangården, skulle fa tillfälle att se den smyckade 
kistan. Frivilliga brandkåren i Bayreuth gjorde 
hedersvakt bos den aflidne ända till b egrafnings-
högtidens början. Staden sjelf hade på morgonen 
den 18 Februari ikliidt sig djup sorg; vid de 
gator, der tåget skulle ga fram, voro fönster och 
balkonger draperade i svart, från flera lins ned
hängde svarta fanor, gaslanternorna, hvilka äf
ven voro tända pä dagen, voro öfverdragna ined 
svart flor. Bangårdsplatscn, pä hvilken högtid
ligheten kl. 4 e. in. tog sin liörjan, var afstiingd 
genom master med sorgflaggor. Der församlade 
sig före kl. 4 staden Bayreuths representanter, 
patronatföreningens styrelse, generaladjutanten 
grefve Pappenheini oeli kabinettssekreteraren 
Biirkel, sända frän konungen af Bayern, sände
bud fran flera liof och deputerade från nästan 
alla in- och utländska Wagnerföreningar och 
städer. 1'nder tonerna af sorgmarschen ur »Göt
terdämmerung» for likvagnen först från perron
gen till midten af bangårdsplatscn och stannade 
framför den i svart draperade tribunen, som 
först beträddes af Imrgmästare Muncker i Bay
reuth. Denne uttalade i stadens namn dess 
djupa sorg öfver dess store medborgares oväntade 
död, denne man, som staden var sä mycken tack 
skyldig, och som den hoppats fa se återvända 
frän södern med ökade krafter till nya sku|ielsei'. 
»Det vore otacksamt», slöt han, »om icke vi 
skulle bevisa denne man, soin genom sina verk 
gjort vår stads namn |iopuliirt i hela Europa, 
den sista ärebetygelsen. Men än mer, det är 
Bayreuths pligt att också för framtiden hälla de 



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

löften, som uppropade ganger gifvits <len liiin-
sofne, att städse tjena lionom och hans sak. Ho
nom kan man ej mer tjena, han har gatt dit, 
der mensklig hjelp ej mera nugot formar, men 
desto varmare skall var stad omhulda hans efter-
lemnade anhöriga, hans liegynta verk. 
Mästare, tag emot var sista kärleksgärd, sofgodt, 
sof godt hos oss!»> 

Sedan med dessa sista ord borgmästare 
Muneker i stadens namn lagt en krans p;i kista n, 
följde samtliga deputationema hans exempel. 
(Man hade skickat en sadan mängd praktfulla 
blommor och kransar, att en särskild brädställ
ning måste uppforas till deras placering. 

Härefter 1 >eträdde patronatforcningens pre
sident, bankiren Feustel tribunen och belyste i 
varmt vältaliga ord den dubbla uppgift, som 
genom Wagners död förelag hans vänner: först 
skulle de bidraga dertill att bilden af den l»ort-
gängnc mästaren, hvars verkliga snille under den 
kamp han hade att l>esta, ända till dess hans 
stora verk lyckades, genom partiernas hat och 
ogunst blifvit vanstäld, atergafs at efterverlden i 
sin sanna storhet, och för det andra att hans lie
gynta verk: festspelen i B ayreuth blefve fortsatta. 
Till ernående af detta mal skulle man taga till 
minister den attidnes ihärdighet, hvilken ej lät 
sig af nagra svårigheter afskriickas att bringa den 
plan, han en gang fattat, till utförande. Äf
ven Feustel tog med hjertliga ord afsked af den 
»dyre mästaren och vännen», och den djupa rörelse, 
som bemäktigat sig alla närvarande, intygade att 
hans tal funnit ett troget gensvar i alla s h jertan. 
Sedan Rayreuths »Liederkranz» sjungit Weliers 
»Orablied», satte sig taget i gang ungefär i föl
jande ordning: En afdelning af brandkaren åt
följd af begrafningshärolder; 7:de infanterirege
mentets musikkar, civilklädd; vidare alla de som 
buro kransar och hade till uppgift att nedlägga 
dessa pa grafven. Tre stora vagnar med kran
sar och blommor, som skickats, foro omedelbart 
före den fyrspända likvagnen; denna följdes af 
medlemmar i patronatforcningens styrelse, hvilka 
höllo i ändarna af bårtäcket. Ilakom likvagnen 
följde grefve Papi>cnliehii i galauniform, såsom 
representerande konung Ludvig af Bayern, till 
honom slöto sig Wagners vänner, de många de
putationema, officerskåren, civila embetsmän, sta
den Bayreuths styrelse, musikföreningarne, det 
G:te Ohe vauxlegers-regenientets musikkar, och en 
ändlös mängd deltagande af alla klasser förlängde 
det af fackelbärare ledsagade sorgetåget, som öf
ver operagatan tog vägen till Wagners villa. 

Pastor Wucherer, omgifven af Wagners barn, 
inväntade liket vid ingången till trädgården. 
Den attidnes närmaste vänner lyfte kistan från 
vagnen och buro den till grafven. Endast bar
nen och Wagners allra närmaste vänner kunde 
få bevista invigningen af grafven och jordfäst
ningen. Den sista qvarten hade fru Cosima ut-
bedt for sig att ensam fa bedja vid kistan. — 
Fru Wagner är såsom dotter af Franz Liszt 
och grefvinnan d'Agoult katolik. Hennes gamla 
72-årige faders närvaro vid begrafningen hade 
hon af böjt, emedan hon l>efarade menliga följ
der för hans helsa af den langa resan och sin
nesrörelsen. 

x 

Minnen från min konserttur i 
Kaukasus. 

Af Désirée Artôt. 

Öfvers. för Sv. Musiktidning frun förf:s manuskript.  

Engagerade af kejserl. kammarmusikus 
Hr Louis Denis for en serie af 50 

konserter, lemnade vi, min man Mariano 
de Padilla. jag och pianisten Sternberg, 
staden Tula och började vår tournée i 
december 1879. Vårt mal var Kauka
sus och tournéen skulle räcka -t måna
der. Vår impresario, som redan företa
git konsertresor genom Asien till Kine
siska gränsen, hade vistats i Taschent i 
2 år och der inhemtat kännedom om 
lefnadssätt. språk och bruk samt egde 

hela vårt förtroende, om vi ock icke hade 
aning om de umbäranden, mödor och 
faror som väntade oss. 

Början af vårt konstnärliga nomad-
lif företedde emellertid stundom gladare 
scener. Uti staden Elisabethgrad, der vi 
gåfvo vår första konsert, lingo vi tillfäl
ligtvis en sal der en taskspelare aftonen 
förut förevisat sina trollkonster. Då jag 
helt lugnt trädde ut på estraden och 
började min «una voce poco law, instämde 
ett dussin kanariefåglar och q vittrade och 
drillade, under del att en hop större fåg
lar med sina vingslag gåfvo mig ett rik
tigt >">flügel»-ackompagnement. Vår lore-
gangare, hexmästaren, hade vid afslulan-
det af sin föreställning qvarlemnat, i en 
vrå af salen, buren med fåglarne, hvilka 
nu oförväntadt öfvertogo en del af vårt 
program. Hvad effekt d etta fullstämmiga 
mellannuinmer tillvägabragle kan man lätt 
tänka sig. Under allmän munterhet af-
lägsnades våra bevingade kolleger och 
konserten fortgick i god ordning. 

Från stad till stad gick det nu vidare 
till Wladikawkas i Kaukasus, derifrån 
»Militairstrasse» i all sin hemska skön
het leder till Tillis. Man far denna väg 
i postvagn. På ena sidan, som är af 
äkta asiatisk karakter, och utan skydd af 
ledstänger, gick denna väg längs en flera 
hundra famnar djup, gapande afgrund, 
och pä den andra längs himinelssträfvande. 
af is och snö betäckta klippor, genom ett 
borgspass. slingrande upp m ot höjden. På 
denna stråt, som tillika är så smal, att 
blott en vagn kan der passera, jagade 
postiljonen fram i vild fart; litet emel
lan blåser kusken i sitt horn för att 
varsko de mötande att hålla stilla vid 
något bredare ställe medan postvagnen 
passerar. Vi hade tillryggalagt ungefär 
hälften af denna väg, dä plötsligen en 
häftig storm uppstod, så att vi trodde 
all klipporna skulle sammanstörta öfver 
oss. Från ingen station kunde vi vidare 
erhålla skjuts, då man öfver allt fruktade 
för lavinerna. Våra .konserter voro dock 
redan annonserade och dagarne bestämda, 
hvarföre vi nödgades, trots den hotande 
faran, genom stora pekuniera uppoffrin
gar fortsätta resan. Alltså foro vi vidare 
på slädar, sittande pa halm, utsatta för 
köld och regn och i en sinnesstämning 
som ginge vi till döden, stumma och 
vårt öde undergifna. under det att kusken, 
med en min som tydligt uttryckte: vi 
äro förlorade! och med blicken alltjemt 
fastad på klippspetsarne, som hotade atl 
begrafva oss under «len nedstö rtande snön. 
mumlade böner och korsade sig samt 
åter och åter manade pä sina flämtande 
hästar, som rusade framåt som om de 
voro jagade af onda andar; dertill stor
mens brus och sus. — det var en rys
lig färd! Våra lif hängde på en tråd. 
.lag hade befall mig i Guds hand och 
tänkte blott på mina stackars små barn 
i fjerran. 

Andtligen, o jubel ! blefvo vi varse 
en byggnad uppe på höjden. Det var 
posthuset. Vi andades lättare, kusken 
dref på hästarne ined förnyad ifver. Vi 

hade lyckligen och väl uppnått posthuset 
och voro just i begrepp att fara genom 
porten, då ett buller uppstod så förfär
ligt, som om verlden gick ur sina fog-
ningar : en lavin hade rasat ned och ska
kat och rubbat herberget. Hvilken be
lägenhet! Det var nu icke att tänka på 
fortsättning af resan. Två dagar voro 
vi nödsakade att tillbringa i detta hus i 
ett rum. hvars luft var förskämd och 
der största osnyghet herskade. Hårda 
golfvet var vår lägerstad, all komf ort sak
nades, maten inbars i obegripliga kärl 
och var afskyvärd. Den såg rikligt af-
skräckande ut, och lukten var allt utom 
inbjudande. Dertill erhöllo vi blott en 
knif och en gaffel för gemensamt bruk. 
Hundarne, till hvilka vi erbjödo anrätt
ningen. belackade sig och drogo sig till
haka. Men d å värden med båda armarne 
i sidan stoll förklarade att allt var väl
smakande, renligt och ordentligt, måste 
vi väl slutligen tro det. 

Andtligen var då vägen fri och vi 
kunde fortsätta resan. Utan nämnvärda 
äfventyr anlände vi följande d ag till Tiflis. 
hvarest vi oroligt väntades och möt-
togos med entusiasm. Derifrån bar det 
af lill Kutaisk, hvarest ett riktigt trefligt 
äfventyr mötte oss. På konsertaftonen, 
då vår impresario begaf sig lill kontrol
len vid kassan, kom en liten nioårig flic
ka i tscherkessisk drägt och bad kas
sören om en biljett till första represen
tationen. första raden. Hr Denis tänkte 
att den lilla var skickad af någon annan, 
men till lians förvåning log barnet fram 
en hufvndduk och räknade upp på bor
det fem rubel i helt små mynt, hvar-
efter hon gick stolt in i teatern och satte 
sig på första raden. Nu hade impresa-
rion föranstaltat att progranimerna till an
dra konserten under en paus utdelades 
till åskådarne. Med tårar i ögonen gick 
barnet till kassören och bad honom att 
han i stället för penningar skulle mot
taga en sten, en turkos, för en biljett 
till påföljande konsert. Till första kon
serten hade hon haft tid. 2:ne månader 
sade hon, att kopek för kopek samla de 
5 rubier hon betalt för att höra de stora 
konstnärerna; men för den andra såg 
hon sig icke god till att så i hast kunna 
skrapa tillhopa den erforderliga summan. 
Då jag erfor detta, tillsade jag natur
ligtvis om en fribiljett, och jag kan för
säkra att det gjorde mig stort nöje alt föl
jande afton återse den lilla entusia sten på 
sin plats å första raden. (Forts.) 

Hr J. F. Lagergren har begärt plats 
för följande genmäle: 

Till Redaktionen 

af Svensk Musiktidning. 

Herr Redaktör! 

Herr 1!. Willi. Hallberg i Landskrona har 
till eder tidning insiindt ett »beriktigande» af en 
notis, införd i sista numret af Tidn. för kyrko
musik. I denna notis nppgifves undertecknad 
såsom den der, i renoveradt skick, meddelat 
Herr TT. de flesta trippeltaktskoralerne, hvilket 
nn Herr II. bestrider. 
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Det onda bland i ut ni tia ni le nummer i Herr 
H:s arbete, hvaniti jag, enligt lians uppgift, skulle 
liafva ilen som allraminsta del — (i takter! — 
vore X:o 51 a. Alldeles rigtigt. oeli detta, 
emedan dessa takters melodi är rigtigt återgif 
ven enl. 1605 ars psalmbok,* bvilkens mlaktion. 
melodien igenom, jag m eddelat Herr 11. Xn liar 
Herr H. »renoverat» denna melodi sa att ilen bar, 
utom nämnde takter, Kiga gemensamt med me
lodien i nämnda psalmbok. Årtalet öfver denna 
X:o 51 a är således origtigt. 

Herr H. slutar sin uppsats med det väsent
ligaste »beriktigandet». Han nämner, att jag un
der vintren 1880—81 (sanningsenligen bade bort 
sta: vintrarne 1870—80, 80—81) tillskickade 
honom ett ej obetydligt antal af mig harmo
niskt bearbetade *** och i trippel takt utförda ko
raler, som lutfvudsakligeu följde melodiernas re
daktion i 1810 års koralbok. Detta är ett miss
ledande. Åtskilliga af mig meddelade koraler, 
t. cx. X:o 48 b och 50 b, iinnas ej ens i nämnde 
koralltok; af de öfriga äro manga hemtadc ur 
1095 ars psalmliok. Ett ringa antal har jag 
visserligen begagnat 1819 års redaktion till, da 
denna i allra närmaste öfverensstiimde med ori-
ginalmelodierna. Herr II. säger sig »ej k unnat 
begagna mina trip|K'ltakt.skoraler», emedan han 
vid deras behandling varit i tillfälle att kunna be
gagna åtskilliga goda, bade äldre och yngre koral
verk (utländska?). Men uti burit manga af dessa 
koraler sparas ej 1095 och 1810 ars redaktioner? 
— t. ex. X:o -1 a Hieffners X:o 107, not för 
not — utom ett tillagdt kors lör c i l:a rytmen 
— satt i trippeltakt; X:o 28 ll:rs 480, likaså 
(begge t va af Herr H. harmoniserade); X:o 17G 
H:rs 77, («'b X:o 170 (4:1a 280 (båda medde
lade af undertecknad) m. II. ni. 11. 

Langt innan Herr IL, sjelf erkännande sig 
såsom en äkta »Hefliierian», kunde, efter mänga 
»om och men», öfvervinna sin motvilja för trip-
peltaktskornler, och innan lian ville törsta deras 
värde, hade jag reda n ur gamla goda källor ihop-
ploekat en liten samling rytmiska koraler, livaraf 
de flesta ega oftanämnde taktart; oeli just af 
dessa nieildelade jag, under ofvan angifnc vin
trar, at Herr H. det nämnda, »ej obetydliga an
talet»; och h varför jag dä flera ganger lick eniot-
taga hans tacksägelser. Om han ej velat be
gagna dem oförändrade, sa har jag ej någon 
skam deraf: skadan återfaller pä hans verk. Jag 
kan ej, utan att brvta mot den takt och grann-
lagenhet, som den ena menniskan är skyldig den 
andra, vidare yttra mig i denna sak. Jag har ve
lat skonsamt framhålla obefogenheten i Herr H:s 
»beriktigande». Till sist ma tillåtas mig att till-
lägga, att jag länge känt en djup ledsnad öfver 
att jag haft min hand med i ett arbete, som 
slutligen blef ett vanligt otillfredsställande expe
riment pa kyrkosångens område. 

Ockelbo den fî mars 1883. 
J. F. Lagergren. 

Från scenen och konsertsalen. 
Meflstofeles. 

sista veckornas stora musikaliska 
evenement har naturligtvis varit 

Boitos »Mefistofeles». Stora teatern har 
hvarenda representation haft utsålda hus, 
de musikaliska samtalen halva rört sig 
ont ingenting annat och tidningarna liafva 
innehållit två, tre. fyra ar tiklar om samma 
sak. På flere år har man ej skådat en 
sådan uppståndelse för en opera; livarken 
»Tannhäuser» eller »Nordens stjerna», 
knappast ens »Aida» gjorde dylikt upp
seende. 

Det är klart all orsaken till en så
dan relelse måste ligga ej blott i styckets 
rykte, utan i stycket sjelft. 1 sjelfva 
verket eger »Meflstofeles» i hög grad den 

» Ut om att en nielism i 3:dic rytmens 3alra lid-
tukt, blif vit bortskuren. 

** Omkritier 3« n:r.  
*** E j a lla. 

egenskapen alt strax vid första åhöran
det formligen fasttrolla uppmärksamheten. 
Man blir af mycket deri förtjust, af an
nat förargad, men man erfar aldrig in
trycket af denna ledsamma tysk-svenska 
musikaliska egenskap, för hvilken frans
mannen lunnit rätta ordet: longueur. 
Hemligheten ligger deri, att Boito fram
för alt tänkt på huru allting »gör sig» 
på scenen, och han liar iakttagit detta 
med en naturalism, som hittills i musi
kens historia varit oerhörd och inför hvil
ken ofta alla musikaliska lagar få vika. 
Så existerar för Boito hvarken något 
qvintförbud eller någon gradskilnad i 
tonarternas inbördes förvandtskap. Båda 
delarne behandlar han med en hänsyns
löshet. som gränsar till det slags trots, 
hvilket bortkastar regeln just blott der-
för att den är regel. 

Detta medför helt naturligt a ena 
sidan en ögonblicklig, fascinerande ver
kan samt det bifall, hvarje andligt rörlig 
och frisinnad menniska gerna är böjd 
all skänka åt en genialisk framtidstanke, 
ett djerft experiment. Men d et medför å 
andra sidan ock den faran, alt fascine-
ringen vid upprepadt åhörande kan för
svagas och att experimentet kan visa sig 
vara verkligen mera ett experiment än 
ett konstverk. Boito liar ganska riktigt 
icke undgått denna fara. 

Något helgjutet konstverk kan näm
ligen »Meflstofeles» icke kallas. Redan 
texten saknar verkligt dramatiskt kedje
sammanhang och liknar mera en rad 
gnistrande, olikfärgade kulor, uppträdda 
på Meflstofeles' bockfot eller trollkappa, 
som då skulle göra anspråk på alt tjenst-
göra såsom den »röda tråden». I witzig 
mening kati detta anspråk försvaras, icke 
i dramatisk. Mefisto ä r trots titeln icke 
liufvudpersonen. 1 några de vigtigaste 
lokalerna, såsom trädgården, fängelset och 
Peneios' strand, spelar lian rätt och slätt 
en biroll, och medelpunkt är han endast 
i Blocksbergets orgier, hvilka, hos Goethe 
blott episodiskt symboliserande Fausts 
upprörda själstillstånd, här breda ut sig 
till en fristående feeritablå. såsom sådan 
visserligen erbjudande ett praktstycke i 
det grotteska, utan att likväl ega vare 
sig den skogsfriska poesien i Webers varg
klyfta eller den bedårande sinligheten i 
Meyerbeers nunneballett. hvilka båda stått 
modell. »Negationens ande» kan häller 
aldrig varda någon dramatisk hufvud-
person — annat än pä sin höjd i en 
komedi. Här är han deremot en full
ständig balettfigur, och att hr Lange så 
uppfattat honom — hvilket en kritiker 
riktigt anmärkt — anse vi för vår del 
såsom det amplaste beröm som kan sä
gas åt den begåfvade framställareii. Der
med skall icke nekas att Mefisto hos 
Boito fatt en viss krasst diabolisk karak
teristik, om den än icke är så musika
lisk som hos Gounod, med hvilken Boito 
ej häller i teckningen af Fausts och Mar 
garetas erotik kan mäta sig. Trädgårds-
scenen är nog, för att vara så flyktig, 
särdeles väl gjord, men den saknar ädel
het och är nära nog cynisk — hvilket 

Boito visserligen sannolikt med llil alsett. 
då ju hans Margareta skall representera 
sinligheten, något som hon dock sedan i 
fängelset icke gör. För öfrigt hör fän
gelsescenen i och för sig till de sköna
ste; äfvensoni den följande klassiska val-
purgisnatten, hvars början, den originella, 
plastiskt smäckra och smekande sopran
duon — i förening med hr Janssons 
glimmande månskensdekoration — fram
bringar ett så öfverväldigande stämnings-
intryck, att man vore färdig med Faust 
hänryckt utbrista : 

Son sill suolo di Grecia! 
Ogni mia fibra è posseduta dall'amor. 

Skada alt fortsättningen icke öfver alt 
håller hvad början lofvat. Dansen af 
coreatider och fauner är likväl ett sann
skyldigt mästerverk, ej mindre än den 
annorlunda hållna nationelt humoristiska 
»Ohertas», som förekommer i påskfesten, 
en bjert folklifsskildring af genialiskt 
djerf diastik och rytmisk originalitet. 

Den musikaliskt värdefullaste delen och 
den enda som — utom fuga infernale — 
röjer en mera genomförd komposition, 
är obestridligen prologen, som dock för 
sin rätta verkan fordrar köriska och sce
niska resurser, hvilka i dess återgifvande 
här på Stora teatern icke äro för han
den. Starkare körer än de, som här öf-
verröstas af orkestern, äfvensoni rörliga 
fonder ined omvexlande englagrupper torde 
vara nödvändiga, för att denna obeskrif-
ligt praktfulla och stort tänkta prolog 
skall göra det afsedda sublima intrycket 
och befrias från den matta orörlighet, 
som här vidlåder den samma och lem-
nar publiken jämförelsevis kall. Kombi
nationen af flerdubbel kör i denna pro
log har någonting af de gamla venetianar-
nes storslagna maner, och verkligen un
derrättar oss ock M. Roeder, att Boito 
ined synnerlig förkärlek s tuderat den nob
la stämföringen i Marcellos psalmer. 
Koloriten genom afvexling af osynliga kö
rer. a cappella eller med orkester, orgel 
och aflägsna fanfarer är alldeles hänfö
rande. Särdeles originell ä r cherubernas 
barnjoller — hvars infernaliska motstycke 
utgöras af liexornas likaledes uti iterc-
rade intervall frammumlade messa på k nä 
för Mefisto i Blocksbergscenen —; och 
ehuru detta joller är af en vågad rea
lism. som nästan påminner om pladdret 
i en små barnsskola, så är det likväl oemot
ståndligt: man ruskar möjligen på huf-
vudet — men man opponerar sig icke. 

Om operans början är bäst, så är 
åter slutet sämst, all ifrån den omotive
rade skildringen af T röjas förstöring ined 
följande banal unisonduo, samt epilogen, 
som argt travesterar Goethe och musika
liskt lefver à la Wagner på föregående 
ledmotiv. — Totalomdömet om Boitos 
opera blir från vår sida, att der väl lin
nes mycken osmak och förflugenhet, ja 
okunnighet (såsom då Boito i klassiska 
valpurgisnatten kallar en simpel d-dtir-
melodi för »dorisk» samt tror sig skrifva 
antik hexameter!); men der finnes ock 
två egenskaper som försona oss med all: 
det är ungdom och geni. — 
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Utförande och uppsättning åro syn-
ligen utmärkta — om vi blott undan
taga att prologen som sagdt göres något 
för stillastående, samt att kören kunde 
önskas mera kraftig och taktfast. Orke
stern sköter sig bättre. I betraktande 
af inöfningens ofantliga svårigheter för-
tjenar det hela emellertid rikligt beröm. 
Särskildt har hr Will inan åstadkommit 
det underverket att uppväcka mumier 
från de döda, i det lian satt ett lit' i 
våra statister, hvilket man väl al drig trodde 
möjligt; påskfesten är en rent bländande 
triumf af regissörskonst. Vid utmärkta 
balletter är man hos oss van, eljest skulle 
vi äfven utförligare framhålla dessa. Bland 
solisterna tager hr Lange priset för mö n-
stergiltig framställning i både sång och 
aktion — sa vida man nämligen ens kan 
tänka sig någon mönsterbild af »kaos1 un
derlige son». Fröken Ek åstadkommer i 
fängelset en prestation af betydande värde ; 
hon är visserligen något journalière och 
kan icke alltid beherska sitt tremolo, men 
da hon kan det, gör hennes dugliga och 
uttrycksfulla sång mycken verkan. Mot 
hr Ö dmann måste vi erinra, att han 
forcerar mer än nödigt samt stundom ta
lar mera till publiken än till sina med
spelare; men han utför sitt parti med 
m y c k e t  l i f  o c h  i n t r e s s e .  F r ö k e n  J  a  v  e t t  e  
är likaledes godt pä sin plats; apparition 
och röst göra sig väl, om man än ville 
önska något mera naturlig värma samt 
varna henne för en konstlad snyftpatos 
(i berättelsen 0111 Uion). 

Stora teaterns symfonikonsert. 

Af pligtskyldig artighet mot det on
das furste ha vi erbjudit »Meflstofeles» 
så mycket utrymme, att vi nu endast 
kunna gifva ett skizzartadt re ferat af sista 
symfonikonserten. Programmet prunkade 
med ej mindre än trenne »för törsta gan
gen». ett uttryck soin dock naturligtvis 
blott gäller Stora teatern men icke Stock
holm, i ty att åtminstone två af de åsyf
tade numren äro förut här gifna al Meiss-
nerska kapellet, nämligen M an fred uverty
ren 1875 och marschen ur Götterdäm
merung 187G, den senare dock dä med 
ofullständig instrumentation (så ersattes 
harpan af piano). Sorgmarschen var äfven 
nu sjelfva pièce de résistance och utgjotde 
tillika en hyllning åt Wagners minne, sa 
mycket lämpligare som den i sin 
storvulna väldighet, sin sublimt dystra 
pessimism och sin passionerad! intensiva 
instrumentalglans, ej alldeles fri från sökt 
originalitet — kan anses såsom en ka
rakteristik af tonsättaren sjelf. Efter en 
sådan kraftyttring måste Gades symfoni 
(g-moll) nödvändigt falla af, ehuru den i 
och för sig är ett ypperligt arbete, fullt 
af patetisk flygt och vida mer poesi, än 
Saint-Saëns' spirituella och underhållande 
men något ihåliga tonlek (svit förut gil-
ven). Om Manfreduvertyren säger Ehlert, 
att »blott under de brinnande hvalfven af 
denna uvertyr går vägen till kännedomen 
om Schumanns svårmodiga ande». — 
Utförandet var, särdeles i den rytmiskt 
svåra sorgmarschen, förträffligt. A. h. 

Från in- och utlandet. 

Hr Scharwenkas annons torde ol»serveras ! 

Man lindrar allmänt, liiiru Musikal, aka
demien vill försvara det allmänna rättskänslan 
kränkande tillvägagåendet, att bortskänka det 
lïeskowska stipendiet ät en person som icke är 
i egentligt liehof deraf, med förbigående af lika 
förtjenta men verkligen obemedlade sökande. 

Josephsonsfonden. I)e till denna fond i n
flutna medlen uppgingo den 2?> febr. till ett be
lopp af IS,84a kr. 81 öre. 

»Eko från operan.« Inom var musik-
marknad utkommer ett sangalbimi, som häfte for 
häfte bjuder pä en revy af det bästa från Stock-
hohnsteatrarnes spellistor, sa väl operor som 
operetter, sä väl in- som utländskt, nytt och gam
malt, men framför alt endast värdefull musik, 
med korta historiska upplysningar rörande musik-
pjesernas första uppförande i utlandet och här, 
om hvilken person i pjesen, som sjunger dem, 
in. ni., en anordning, som vidtages till tjenst 
fiir den allmänhet, hvilken ej pa närmare hall 
kan följa med vårt testerlif. Alla sångerna för
ses med svensk text. Ilvarje häfte af »Eko 
från operan» kostar endast 1 kr. (d. v. s. tya 
tredjedelar af hvad annars en enda operaaria 
kostar), mot det att häftet innehåller omkring 
ett hallt dussin både arior och smärre sånger. 

Mtisiksällskapets i Malmö soaré, den 
första pä aret, hade fylt landstingssalen med 
en elegant publik. Det väl sammansatta pro
grammet, skriiver Sydsv. Dagbl., upptog uver-
tvren till »Den sköna Melusin»» af Mendelssohn, 
för piano och åtta händer, sånger för sopran, 
dubbelqvartetter för mansröster, körer ur »Dröm-
mariie» af A. 1". Lind blad, pianokonsert af Schu
mann, tvänne flöjtsolon af Chopin (Etude, ass-
dur) och Bach-Saint Saens (Gavotte) samt slut
ligen bas-solo med kör ur Gevaerts opera «Quen
tin Durward». Valet af de olika numren och 
det allmänna bifall deras utförande väckte, vit
nade om det allvarliga intresse och den fram
gång. h varmed musiksällskapets arbeten bedrifvus. 

Nya säny sällskapet i Göteborg, som den 
8 januari innevarande år började sina öfningar, 
leiiinade genom sin första abonnementskonsert ett 
vackert bevis pa, att den jemförelsevis korta 
mellantiden, sex veckor, varit väl använd. Samt
liga körnumren utfördes med berömvärd precision 
och vacker nyansering; särskildt gäller detta om 
damstämmorna, hvilka, sammansatta af talrika, 
dels redan väl skolade dels i god utveckling 
stadda röster, klinga synnerligen liehagligt. Mans
stämmorna åro dels fåtaligare liesatta, hvilket 
ingen, som känner de musikaliska förhållandena 
i staden, kan undra öfver, dels ojämnare, livad 
de särskilda rösterna beträffar, men denna brist 
bör genom fortsatt öfning försvinna, och det skall 
inom kort visa sig, huruvida icke redan nästa 
konsert riijer en märkbar förbättring i detta hän
seende. Vi se emellertid i denna vackra kon
sert en glädjande företeelse ej blott såsom en 
fristående god musikalisk prestation, utan ännu 
mera derför, att man torde få hoppas, att det 
nya musikföretaget utgör en liörjan till körsån
gens åtenippblomstring i Göteborg. Mangen 
erinrar sig säkert, hvad som i denn a väg preste
rats, medan Göteborgs musikförening ännu egde 
bestand — vi vilja endast påminna om Verdis 
Requiem, »Elias» m. ti. större arbeten, som da 
uppfördes. Sedan kom en tid, da snart sagdt 
allt vidare arbete på detta område måste afstanna 
på grund af ogynsanuua förhållanden, oeli kör
sången här också under några år varit jämförelse
vis tyst i vår stad. Men det förefaller, som om 
situationen nu börjat förändras till det bättre. 

(G. 1'.) 

Henrik Westbery uppträdde en dag i förra 
månaden a en konsert i Köln. Härom skrifver 
Elise Polko till Siynale bl. a: »Xatursångarue» 
borde af denne mästare i bel canto lära, hur 
rösten skall användas — så att hvarje konsts 
ideal ej varder kraft utan skönhet.» 

Wexiö ti. 4 Mars. 
i tisdags hade vi en särdeles angenäm kon

sert bär, i det den unga violinspelerskan fröken 
Anna I-ang då gaf konsert hämtades. Er. Lang 
besitter en högt uppdrifven teknik, dertill — 
och hvad bättre är — en varm, frisk känsla, 
intelligens och denna öfvertygelsens värma, som 
icke iemnar lijertat obcrördt, Den älskliga ar
tisten tog ock våra hjertan ined storm. 

Dagarne efter påsk skola vi uppföra Men
delssohns »Walpurgisnacht» (9 nummer). Den 
intressanta kompositionen är i det allra närmaste 
inöfvad och den kommer säkerligen att gå med 
lif och lust. 

Vidare gifva vi tiriegs »Landkjending», 
manskör med orkester. Orkesteraekompagne-
iiientet är arr. för stråkinstrument, piano 1 hän-
iler och orgel, hvilket passar förträftligt för kompo
sitionen. "• 

Kristiania, S3. 
Den sista månadens musiklil här hos oss 

har varit mycket starkt representeradt, i det vi 
från det jag sist skref ha haft ej mindre än 7 
konserter; ej så litet för en stad sådan som 
Kristiania. För att nu hålla oss till barnupp-
fostringens första lag, nämligen att vara höfiig, 
vill jag då törst och främst nämna de främmande, 
på hvilkas lott konserterna falla, sålunda för
delta: •> Barceivicz' och 1 Sauret-Scliar-
wenka's, med utsigt till en dito i öfvermorgon, 
saint, hvad hemmets vidkommer, 2 pa Musik
föreningens, en på den Gröndahlska körens 
och en på Hildur Schirmers. 

Bareewicz konserter lia icke allenast stad
fästat utan på nytt bekräftat hvilken utomor
dentlig förmåga oeii äk ta uppfattning denne konst
när är i besittning af, och hans föredrag har 
icke vunnit så litet i finess, sedan lian sist var 
bär. l*å en af h ans konserter sjieladefru Erikka 
Nissen pianopartiet till Griegs E-dur sonat med 
honom, och det är öfverflödigt att anmärka, det 
utförandet blef mästerligt. På alla sina kon
serter har alltså Barcevicz icke allenast å tervunnit 
sitt förra publikuin utan ock sitt gamla erkän
nande. Men nu äro Sauret-Scharwenka 
komna, och det är ej fritt för att detta besök 
bos en och annan sätter det förra i skuggan. 
Men då publikens tycke är som dagsländans lif, 
skola vi ej fästa oss vidare vid detta utan lata 
en livar lia sin förtjenst. 

Korteligen, Sa uret visade sig som en konst
när på sitt instrument, för hvilken svårigheterna 
hörde till det öfvervunna stadiet, hvilket ökar 
njutningen af det fria äkta konstnärliga föredra
get och den kraftiga tonen. Scharwenka visade 
sig vara en lika intelligent konstnär som stor 
tekniker, hvilken på denna konsert bäst tog sig 
ut med ett par kompositioner af Lis/.t. Musik
föreningens konserter voro den ena för kammar
musik, den andra för orkestern. På första kon
serten fick man af nyheter höra en pianoquin-
tett af Sgambati och en pianoquartet af Saint-
Saëns, hvilka båda slogo särdeles an. Musik
föreningens orkesterkonsert har i sin helhet prä
geln af att vara en hyllning at (len store aftidne 
Wagners minne. Förutom Beethovens sorgmarsch 
ur »Eroican» stod förspelet till »Lohengrin» och 
»Tannhäuser»-uvertyren på programmet, och man 
kan säga att som musikerna hedrade den store 
döde, sa gjorde publiken också. 

Apropos Musikföreningen talas här mycket 
oin att dess direktör, komponisten Svendsen skall 
lenina oss för att gå till Danmark som kapell
mästare vid operan i Köpenhamn. För att 
hindra detta har man sitt i gång en subskription, 
som kan skaftä Svendsen samma inkomst bär 
hemma som derborta och vi v ilja hoppas att den 
lyckas. Det slutliga svaret väntas i morgon. 
Hennings är här emellertid för att arrangera 
saken, säges det. Kristiania skulle lida en stor 
förlust, om Svendsen lemnade oss. 

Om fru Schirmer och Gröndahls kör har 
jag förut talat så mycket, att det må vara nog 
då iag nämner, att båda dessa k onserter gingo väl. 

' ,S'. 

Fritz Sehousboe, den danske pianisten, som 
efter en tids vistelse i Stockholm förlidet ar lie-
gaf sig Tyskland, har bland annat med framgång 
låtit höra sig i Leipzig. 
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Johan Svendsen liar :if «len danske tea
terdirektören, kammarherren Fal lesen, erhållit an-
hud om anställning såsom kapellmästare vid den 
k. teatern i Kjöbenhavn frän den 1 nästk. juli. 
Tvönen är (5,000 kr. om aret med j»ensionsrätt. 
I Morgenbladet ottentliggöres en inbjudning till 
allmän subskription för att kunna tillförsäkra hr 
Svendsen en sä stor ärlig inkomst, tills vidare 
för fem ar, »att han ieke af ekonomiska skäl 
skall se sig nödsakad att söka sin utkomst ut
omlands». Inbjudningen är undertecknad af 1(> 
damer och 20 herrar. 

Svendsen har sedan definitivt antagit an
budet om kapelhnästarebefattningen i Kjöben
havn. Ixinen lär vara bestämd till (i,000 kr. 
ined utsigt för Svendsen att bli anstäld såsom 
k. tjensteman, hvilket vill säga det samma som 
rättighet för honom att i sinom tid erhälla }>en-
sion. Skulle dock riksdagen ieke vilja gä in 
härpå, säges det att Svendsens lön skall bli 
7,000 kr. om aret. Platsen skall tillträdas den 
1 juni. 

+ 
Fröknarna G ra bow och Py k uppträdde den 

0 dennes till sammans i operan »Nornia» pä k. tea
tern i Kjöbenhavn, som redan dagen förut hade salt 
alla biljetter till d ubbla pris. De Kjöbenhavnstid-
ningar, som kommit oss till banda, äro enhälliga 
1 sina loford öfver de häda sångerskorna. Sä 
yttrar Dagbladet om vara tvä landsmaninnor: 
Man kan knappt tänka sig — skrifver nämnda t id
ning — någon konstnärinna, som bättre egnar 
sig att framställa den galliska, heroiska prestin
nan, än just fröken Louise Pyk med hennes 
imponerande figur, hennes storartade plastik och 
väldiga röstklang. Inför dessa konstnärliga egen
skaper, som förmä att göra ett stort och varak
tigt intrvck, emedan de öfverensstämnia med rol
lens och sängstämmans vigtigaste kraf, är man 
benägen att lägga mindre vigt pä de fä brister, 
som finnas. Dock kunde man icke alldeles undgä 
att märka, att fröken Pyks för öfrigt väl utbil
dade sopran rör sig litet tungt i koloraturer, att 
icke alltid den tillbörliga renheten finnes, dä rö
stens högsta register användes, slutligen att hon 
sjunger vackrare mezza voce, än när hon later 
sina vokala medel utveckla sin fulla styrka, dä 
man äfven med bästa vilja icke kan underläta 
att anmärka, att deras klang är något ansträngd. 
Om fröken Grabows framställning är ingenting 
annat att säga än ovilkorligt beröm. En af n a
turen ypperlig reist, utmärkt sängkonst, innerlig
het i uttrycket samt skickligt och inspireradt s|>el 
— allt detta förenar sig till ett verkligen utmärkt 
âtergifvande af Adalgisas rol. 

Grabow som »Ofelia» i Kjöbenhavn. 
Kjöbenhavnstidningen Dagbladet yttrar om vår 
landsmaninna: Ehuru det mellersta och det lägsta 
registret i fröken < Grabows röst läto litet licslöjadt, 
och ehuru hennes mezza voce icke verkat sa 
hänförande, som ofta hos andni sångerskor, mäste 
hennes vokala medel betecknas såsom öfverinättan 
vackra; sa vackra, klara, höga soprantoner äro 
sannerligen ieke något, som man träffar pa alla 
dagar, och derjämte använder hon sin röst på 
ett sätt, som ieke har någonting med dilettan
tism att göra. Hon intonerar i allmänhet ypper-
ligt, sjunger koloraturer med lätthet och förmår 
dessutom i hög grad lägga uttryck i sängen. 
Alla dessa egenskaper utvecklades vackrast i nyss
nämnda stora scen i 4:e akten, hvilken utgör 
liksom en oas i den Thomaska operans långa 
sandsträckor, och den svenska sångerskans sätt 
att återgifva den sängmonolog, hvars kärna är 
den svenska folkmelodien »Djupt i hafvet», och 
som slutar dermed, att Ofelia störtar ned såsom 
liflös, måste rent af betecknas såsom mästerligt 
både hvad det vokala och det dramatiska angår. 
I synnerhet var föredraget af scenens sista strofer 
mycket gripande, prägladt af stor innerlighet, 
ja, lidelse, och Kristina Nilsson kunde säkerligen 
icke ha gjort det bättre. 

Ilona Eibensehiitz, den lilla 11-åriga pia
nisten, som i Tyskland väckt mycken uppmärk
samhet, lät första gången höra sig den 20 febr. 
pa Kasinos lilla sal. »Dags-Avisen» säger om 
henne: »Hon är al>solut ett alldeles allenastående 
fenomen, som sätter en i förvåning öfver ett ej 

blott för hennes ålder, utan äfven annars säll-
synt ypi>crligt spel. Mangen vuxen pianosj>elare, 
som uppträder pa konserter, kunde önska sig 
hennes klangfulla anslag, eleganta teknik och 
otroligt intelligenta uppfattning. Särskildt är 
hennes användande af |>edalen mön s t ergilt. 
Denna märkvärdigt tidigt mogna talang synes 
liafva en stor framtid för sig.» 

Edvard Grieg hade, enligt Afteni>ostens kor-
res)K>ndent i Paris, mycket stor utsigt att bli 
vald till utländsk korres|»onderande medlem af 
franska institutet. För tillsättningen af den efter 
den nyligen aflidne kompositören von Flotow 
lediga platsen hade musiksektionen en samman-
komst och uppsatte listan pa de namn, som en
ligt reglementet skola föreslås att väljas. Öfverst 
pa denna lista stod Grieg; först efter honom 
kommo Brahms, ryssen Tsehaikovski samt lo
gierna Li m n ander och Peter Benoit. Prof. (lade 
är den ende nordiske musikus, som är medlem 
af institut de France. — Enl. senare underrät
telser bief Li ni na rider vald. 

M:me Héritte- Viardot har, enligt utländ
ska tidningar, blifvit kallad till lärarinna i säng 
vid nmsikkonservatoriet i Frankfurt. 

Nya musiktidningar. Figaro heter ett 
norskt »l geblad for kunst, musik, theater og 
literatur», som utgifves i Kristiania af P. Ilå-
konsen och kostar 4,50 pr år. De oss tillsända 
ö numren Uro mycket omvexlande <>eh inne hålla 
bl. a. biografier med |>orträtt af Selmer och Erika 
Lie-Xissen, korrespondens frän Stockhohn (af 
för Sv. Musikt. välkänd jieniia), några mycket 
ampra artiklar rörande var lyriska scen, en vän
lig anmälan af Sv. Musikt. jämte reproduktion 
al var novell »Ett konstnärslif», ni. in. rörande 
musik, som dittills intagit lejonparten. — Den 
glade pianisten kallar sig ett hiirstädes 
af Th. Ahlberg utgifvet 4-sidigt blad om 20 
nummer pr årgång, som kostar 3 kr. Bladet 
vill vara »ett organ till uppmuntran och under
visning för alla pianospelare pä alla utvecklings
grader». Huru det fyller denna uppgift kunna 
vi af blott t va oss tillsända nummer ingenting 
döma. 

+ 
Paris. Stora operan har upptagit »Judin

nan» af Halévy med mad. Montalba som Kachel 
och Salomon i Eleazars parti. — Nouveautés 
har för hundrade och sista gängen — tills vi
dare — gifvit Lecocqs »Le coeur et la main» 
och derefter en ny operett »Le droit d'Aînesse» 
af Francis ('hasseigne, hvilken operett haft rätt 
god framgång. Kompositören har förut varit 
anstäld vid Eldorado, och hans musik lär smaka 
något af kafé-konserterna. — Folies drama
tiques lia att bjuda på en ny ojiera af Lee ocq 
»La princesse des Canaries». Texten af Cliivot 
och Dum lär sakna all originalitet, men musiken 
är behaglig. — Menus-Plaisirs annonserar 
ock en nyhet, operettfeeriet »I^es pommes d'or» 
ined musik af Audran. 

— Fru Anette Ess i p off har med stor 
fram gang konsertenit i Paris. 

— En ny inusiktidskrift »Mus i que -Ga -
zette» har utkommit hiirstädes. 

Leipzig. Den 2 nästkommande April finir 
konservatoriet hiirstädes sin 40-åriga tillvaro, och 
denna omständighet har gifvit anledning till en 
jubelfest, som — något anticijieninde — börjat 
med en rad offentliga elevuppvisningar kallade 
jubileumskonserter. 

— Direktionen för Stadtteatern liar till här
varande Wagnerförening öfverlemnat 1*245 mark , 
inkomsten af en Wagnerfest, såsom bidrag till 
en fond för upprättande af en minnesvård öfver 
den aflidne komponisten. 

+ 
Hamburg. Den ungerska koloratursånger

skan, fröken Hermine Bely har gastenit vid 
Stadtteatern och med stor framgång upptriidt så
som »Dinorah». Den unga damen har ett inta
gande utseende, ganska utvecklad koloratur och 
en vacker, ehuru ej stor, röst. 

Venedig. Staden har l>eslutat att uppsätta 
en minnestafla öfver Richard Wagner å palatset 
Yendramin, der han slutade sina dagar. 

+ 

Brüssel. Théâtre de la Monnaie bar till 
karnevalsopera upptagit A libers »Cheval de 
bronze», senast gifven der 1878, och ojieran har, 
tack vare den intagande musiken och smakfulla 
uppsättningen, gjort lycka. 

Köln. Operan hiirstädes har under Julius 
Hoffmanns direktion höjt s ig till lietydande rang. 
Bevis derpå leinna de bada karnevalsförestiill-
ningarne »Profeten» och Boildieus »Johan af 
Paris». Bland operans förmågor är haritonisten 
Maver att anse som en konstnär af första rang 
både i afseende pa röst och föredrag. 

Wie/*. »Muzzeddin» är namnet pa en nv 
romantisk-komisk o[ieni i tva akter, som fnun-
gangsrikt gått öfver oj>enins scen helt nyligen. 
Musiken är af S . Bach rieh, texten af .1. Schnitzer. 

— Direktionen för hofoperan förljereder en 
Mozartcvkel att gifvas från slutet af Mars till 
böljan af April med ojierans bästa sangkrafter. 

kH» 

Dödsfall. 

Hummel Elisabeth, född Höckel, enka efter 
den l>eröindc komponisten <>ch pianovirtuosen 
Joli. Xeponiuk Hummel (f. 1778; <1. 18«*7) död 
Ys i Weimar 00 ar gammal. Elisalieth Höckel 
var en kort tid engagerad vid operan i Wien, 
«1er bade Beethoven och Hummel visade den 
intagande sångerskan sin hyllning. Hon före
drog Hummel och lemnade scenen, då hon gifte 
sig med denne, och lefde sedan 1820 med ho
nom i Weimar, der han dä blef ka|>cllmästare. 

Lenz Wilhelm von, musikalisk skriftställare, 
död d. 3I/i i S:t Petersburg, 80 år. L. var stor 
Beethovenkännare och författare till det berömda 
arbetet »Beethoven et ses trois styles» (1*53), 
som under titel »Beethoven» af W. von Lenz, 5 
delar, utkom i Tyskland och är öfversatt pä flera 
språk. 

+ 
Reissiger F. .-t., norsk tonsättare, «löd i 

Kristiania 8/
3 vid 74 ars ålder. K. var född i 

Beldzig niini Wittenberg, l>egaf sig 1830 till 
Berlin att studera teologi, undervisade der i 
pianospelning för att kunna uppehålla sig och 
cgnade sig slutligen helt och hallet ät musik-
lärarekallet. 1840 blef han musikdirigent vid 
Kristiania teater och flyttade till Fredrikshald 
som organist 1850, dä han ersattes af Sperati i 
den norska hufvudstaden. Hans vackra mans-
quartetter och solosånger samt andra tondikter 
liafva gjort honom mycket bekant och värderad. 

Rig a ut-Pallar Antoinette, Eugenie, vär
derad sångerska, född 1797 i Paris, död i Fon
tainebleau. Annas rol i »Hvita frun» af Boiel-
dieu creerades 1825 i Paris af henne. 

Stern Julius, grundläggare af »Conserva-
torium der Musik» i Berlin och den efter honom 
benämnda sångföreningen, född 1820 i Breslau, 
död /2 i Berlin. Hans sangförening grundades 
1817, sedan han först gjort sångstudier i Dres
den och efter att liafva i Paris bildat en tysk 
sangförening återkommit till Berlin. Konserva
toriet, grundadt jemte honom af Kullak och 
Marx 1850, stod i sin högsta blomstring för 
omkr. 20 ar sedan, då Hans v. Biilow var en 
af dess lärare. Frän 1857 ledde han det ensam, 
till dess han for sjuklighet drog sig tillbaka för 
om kr. G å r sedan. 

INNEHÅLL: Ekonomiska missförhållanden. II.  
— Teateranslaget. Af A. L. Brännande frügor. 
Efter O. Lessmann. — Wagneriaua: Wagners sista 
»lagar. — I.i kbegiingelsen i Bayreuth. — Minnen frän 
min konserttur i Kaukasus. Af D. Ar tôt.  — Ins ändt. 
Af J. F. Lagergren. — Friln s cenen och konsertsalen : 
— M eflstofeles. Stora teaterns symfonikousert.  Af 
A. L. — Från in- och utlandet. — Dödsfall.  — Annonser. 
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A n n o n s e r .  

I 

I HUSS & BEERS Musik-
handel samt hus öfrige Hrr Musik-
och Bokliundlare har i d ug utkommit: 

Bellevilles mö. 
Operett af C. Millöcker. 

Arrangement för Piano ined under

lagd lext af 

Richard Henneberg. 
Pris 1: 5 0. 

<̂ 31 

I HUSS & BEERS Musikhandel. 
Gustaf Adolfs torg 8. samt hos öfrige 
Musikhandlare: 

"Chemin faisant". 
6 Morceaux pour piano 

par B enjamin Godard. 
1. En courant 1: 50 
2. En pleurant 1: 25 
3. En chantant 1: 25 
4. En causant 1: 50 
5. En riant 1: — 
Ö. En valsant '2: — 

Aima Stjernbergh 
(elev af Fru Fredrika Stenhammar) meddelar 

sångundervisning. 
Anmälningstid 10—12. 

Nvbrogatan 11 A, 2 tr. upp. 
(G. 874 x 2.) 

Pianostämning 
u t lores af kompetent person vid anmälan 

HUSS & BEERS Musikhandel. 

sjSHSHnSESBSBSHSHSHSHSHSZSWaSEnnii 

3 1 Sverige 
försäljes minn 

Flyglar och Pianinos 
endast  genom 

Herrar J, OANNSTRÖM&Co. 
Stockholm, 

till kännagi fves härmed, 

J u l i u s  B / ü t h n e r ,  
Leipzig-, 

ïasasasasE5asasasasesa5asïsa50 

Au vi i Sverige 

försälja vära 

I Flyglar NI Pianinos 
endast genom 

Herr Aug. Hoffmann 
i Stockholm 

lillkäiinagifves härmed. 

Steinway & Sons 
N E W Y O R K .  

Conservatorium der Musik zu Berlin. 
136—137 Potsdamer-Strasse. 

Direktör: Xaver Scharwenka, Kejs. & Kongl. Hofpianist. 

Sommarterminen börjar Måndagen den 2 April. 
Undervisningsplanen omfattar alla grenar af praktisk och teoretisk tonkonst. 

L ä r a r e :  

Piano: a) Högre klassen: Xaver Scharwenka, herrar A. Heintz, G. 
Michelsen, Ph. Riifer, Philipp Scharwenka, E. Scheiffler, C. 
Schüler, A. Ulrich, L. C. Wolf, William Wolf, fröken S. Fernow. 

b) Elementarklassen (under direktörens ledning): Herrar Hobbing, 
Pretzel, Schubert, fru Ferschke, fröknarna Helmuth, Hirsch, Melcher, 
Seydell, Simon. 

Violin: Emil Sauret och K. Kammarmusikus Fritz Struss. 
Elementarklassen : Herr Stange. 

Violoncell: Herr H. Grünfeld. 
Harmonium och Orgel: Herr Albert Heintz, Organist i St. Petri-kyrkan. 
Musik-Teori (Elementar- och formlära, Contrapunkt, Composition): Herr Philipp 

Scharwenka. 
Sang: Fröken Anna Lankow, herr Otto Lessmann. 
Retorik: Professor F. W. Jähns (K. Musikdirektör). 
Musikhistoria: D:r Wilhelm Langhans. 
Italienska: Signora Monti. 
Ensemblespel: Xaver Scharwenka. 
Partiturspel: Herr Philipp Rüfer. 
Pianospelets methodik: Xaver Scharwenka. 
Chörsång: Otto Lessmann. 

Obs.! Elevanmälningar emottages af direktören dagligen kl. 9—10 & 3—4. 
Utförliga prospekter erhållas genom 

HUSS &  BEERS Mus i kha nde l ,  
Stockholm, Gustaf Adolfs torg S. 

A P. A. Norstedt & Söners förlä; 

Musikbilaga 

F .  W .  S C H O L A N D E R S  
Skrifter. 

Pris 2 kronor 50 öre. 

W. A. MOZART 
af 

Otto Jahn. 
Ofversättning af 

O l o ï  S t r a n d b e r g .  
Tvä delar. Nedsatt pris 4 kronor. 

Jahns estetiska skärskådanden af Mozarts 
särskilda arbeten, synnerligen af de klassiska 
operornas, äro på en gang lättfattliga och i hög 
grad intressanta. De skola säkerligen fjettra 
jemväl alla bildade musikälskariunor. 

Musik och teater. 
Kritiska uppsatser 

af 

Wilhelm Bauck.  
Nedsatt pris: häft. 1 kr., inb. 1 kr. 75 öre. 

(G. 2120x2) 

Anteckningar 
0111 

Stockholms teatrar,  
Förteckning öfver svenska skadespel, upp

förda pä Stockholms teatrar 1737—1803, och 
kongl. teatrarnes personal 17:57—1803 111. II. 
anteckningar 

af 

F.  A.  Dahlgren.  
Nedsatt pris häftad 2 kr. 50 öre, inb. o 

kr. 75 öre. 

Efter förordet, hvari förf. redogör för samt
liga källor till sitt arbete, följer en inledning 
innehallande en sakrik oeli klar historik af 
rart teaterväsende samt en öfversigt af tea-
terinrättningarne i Stockholm. Derefter inedde
las lexakaliskt ordnade förteckningar Öfver 
samtliga pa dessa teatrar gifiui tal- och sang-
pjeser samt baletter, upptagande för h varje 
stycke en mängd detalj uppgifter. Vidare en 
följd af biografiska data om kongl. teatrarnes 
personal fr. o. ni. förste direktörerne t. o. m. 
pukslagarne. I ett hihang redogöres för skåde
spelare och skådespelerskor vid de mindre tea-
trarne i Stockholm, främmande teatertrup|»er 
samt enskilda artister, som uppträd t i S tockholm. 

(G. 2121 x 2) 

Fiai- oel OrolreasM 
N:o 8 Arsenalsgatan N:o 8 

niidt emot Kongl. .Stora teatern 
har att erbjuda stort urval af Flygélpianon, 
Pianinon och Taffelpianon samt Orglar. 

Äldre instrument öfvertagas vid köp af 
nya. 

Stämning och reparation af såväl Pia
non som Orglar verkställes. 

Delar till orgelharmonium, såsom tungor 
(sjiel), registerskyltar, klaviaturben, tonlådor 
m. in. till billiga priser. 

Fullständiga priskuranter erhållas gratis. 

Stockholm, IVAR HIRSCH. 
f. d. Ahr. Hirschs Pianomagasin. 

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTKAI.-TRYCKERIET, 18 83. 


