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Vår Pristäflan 
se sista sidan! 

Placeringen i orkestrar 

är ett ämne för dagen. I anledning af 
den vidtagna ändringen i Stora teatern 
torde det intressera att liöra livad F. L. 
Schubert, Riemann m. fl. ha att säga om 
orkestrars uppställning. Den förre yttrar 
i sin af V. Ström öfversatta handbok 
följande : 

I afseende pä orkesterpersonalens och 
sângarnes ställning mäste vissa grundsat
ser antagas, för att ändamålsenligt kunna 
använda platsen. Orkestern bör ej stäl
las för nära åhörarne, emedan ljudvå
gorna pä visst sätt äfven måste hafva rum, 
för att fullständigt kunna utveckla sig, då 
musiken äfven tager sig bättre ut pä ett 
ringa afstånd, än om man befinner sig 
på för nära häll. Pen anförande måste 
af alla medverkande ses från en något 
upphöjd ståndpunkt, för att kunna med 
ögat följa livar och en, så att de noga 
efterkomma lians vinkar. Ställningen af 
instrumenten i konsertsalen är i allmän
het sådan, att i anförarens närmaste 
granskap åt båda sidorna stråkinstru
menten, bakom dessa träinstrumenten, 
derpå bleckinstrumenten och bakom dessa 
slaginstrumentcn komma att stå. Hvarjc 
sort af instrument måste vara tillsammans 
i grupper. Bleck- såväl som slaginstru-
ment skola väl hafva tillräckligt rum för 
luftskakningon, men deras verkan må ej 
utsträcka sig omedelbart i åhörarekretsen, 
öfver hufvud ej täcka klangkraften hos de 
andra instrumenten. Vid sångstycken med 
orkesterackompagnement komma sångarne 
främst, framför instrumenten, solosångarnc 
i dirigentens omedelbara närhet. I tea
terorkestrar är ställningen ej helt och 
hållet på samnia sätt, då rummet för det 
mesta är en långlagd fyrkant och intager 
scenens bredd. Kapellmästaren har en 
annan ståndpunkt, i det han ej vänder 
ansigtet åt åhörarne, utan åt scenen, på 

det han må hafva sångarne och sånger
skorna för ögonen. T. ex.: 

Kapellmästaren. 

Harpa. 

Basso r.o. Cello l:o . 

2 bc 
s 2 

Viol. 2:o. 

C.-B. o.Cello. C.-B. o.Cello. 

Viola. 
Vald- Vald
horn. horn. 

Detta är antydningen af ställningen i 
Dresdens operaorkester. Mycket l iknande 
är denna ställning den i Leipzigerteatern, 
blott med den åtskilnad, att många pul-
ter äro så stälda, att musici ej vända 
ryggen åt publiken, såsom altviolisterna 
och trä-, bleck- och slaginstrument med 
undantag af kontrabasar och violonceller, 
livilka alla hafva sin ställning bakom ka
pellmästaren. Vid hoftoatern i Stuttgart 
är denna ställning nära nog omvänd, ty 
stråkinstrumenten befinnas nästan alla på 
anförarens högra sida, under det blås- och 
slaginstrumenten hafva sin plats åt venster. 
Af violoncellerna sitta två bakom anföra
ren, två till höger och två till venster 
bredvid honom. Två kontrabasar stå 
omedelbart framför honom och fyra på 
venstra sidan åt scenen till, dock så att 
de vända ansigtet åt åhörarne. Att alla 
violiner och altvioler sitta på högra sidan 
torde vara mindre ändamålsenligt, då dcr-
igenom klangen af dessa instrument mera 
kastas åt scenen till, emedan ljud- eller 
F-hålen ej äro vända åt åhörarne. I Leip
zigerteatern var det förr äfvenså, men än
drades sedermera och violiner och altvioler 
hafva nu sin plats vid kapellmästarens 
venstra sida. I konsertsalaruc är der-
cmot orkesterpersonalens ställning mycket 
afvikande. Ilofkapellet i München liar 
vid sin uppställning i konsertsalen fem 
rader. I den första radens midt kapell
mästaren, till höger om honom sopran och 
alt, till venster tenor och bas. Andra 

raden har bakom kapellmästaren i midten 
oboer, till höger flöjterna, till venster 
klarinetterna. Tredje raden har till hö
ger förste violinerna, till venster de an
dre. Fjerde raden har i midten organi
sten med orgeln, till liögcr violonceller 
och valdhorn, till venster altvioler och 
kontrabasar. Femte raden har i midten 
fagotterna, till höger violoncell och kon-
trahas, till venster trumpeter, basuner 
och slaginstrument. I Odeonkonsertsa-
len i München är uppställningen af de 
flesta instrument halfkretsformig, men ej 
af sångarne, hvilka stå på båda sidor om 
anföraren, som ock de tio violoncellerna, 
hvilka sitta bakom honom. Den dcrpå 
följande första halfkrctsen innehåller tio 
kontrabasar; den andra halfkretsen frän 
venster till höger innehåller en andre vio
lin, tio altvioler och en förste violin ; den 
tredje halfkretsen två andre violiner, fyra 
klarinetter, fyra flöjter och två förste 
violiner; den tjerde halfkretsen tro andre 
violiner, fyra fagotter, pukor, fyra oboer, 
tre förste violiner; den femte halfkretsen 
fyra andre violiner, fyra horn, fyra trum
peter, stor trumma, tro basuner och fyra 
förste violiner. Denna uppställning är 
skcnbarligen illa sammanblandad, men i 
verkligheten förhåller det sig ej så, då 
do instrument, hvilka höra till en grupp, 
dock äro tillsammans. Ty så förena t. ex. 
halfkretsarnes spetsar i närheten af an-
foraren samtligc stråkinstrumenten. Upp
ställningar i kyrkorna lämpas efter rum
met och undergå dcrför mångahanda för
ändringar. Då inskränkta utrymmen i 
kyrkorna äro förhanden, måste vid större 
utföranden, såsom t. ex. i Leipzig, särskilda 
utbyggnader göras för sängpersonalen. 

* * 

Eiematin uppställer följande tre 
schema för cn orkesters placering: 

a) Dirigenten (\>i\) framför orkestern ; 
horisontal uppställning: 

Bleck- oc h slaginstruinent 
Träblåsinstruinent 

Celli och B asar 
Altar 

1 Violiner \ lohner 
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b) Dirigenten bakom orkestern ; skilda 
körer (teaterorkester): 

H » 

Celli 
Basar 

1 

Vio

lin 

L*1 o 

Vio

lin 

Celli 
Basar 't© _C3 

7. 

blåsare 

1 

Vio

lin Altar 

o 

Vio

lin Bleck - 0. 

<•) Diri genten framför orkestern ; stral-
furmig uppställning: 

Som den uppmärksamme teaterhabi-
tuén redan funnit, var orkestern i vår 
Stora opera före den sista omflyttningen 
uppstäld ungefär så som ofvan visades om 
Dresdens orkester; efter denna flyttning 
deremot sitter den nu mera ungefär så 
som enl. Riemanns andra schema. Dock 
äro slaginstrumentcn hos oss fortfarande 
som förr till venster, basarne bakom, och 
dess utom har man utplanterat några solo
gökar af celli och bassi bakom blåsarne. 
Att denna tanke icke är ny, visas af 
nedanstående schema, som för jemförcl-
sens skull (och till upplysning om or-
kestreringen pä den tiden) må intagas 
och som åskådliggör orkesterställningen i 
Dresden redan på Hasses tid (omkr. 

1750): 
ii S I 7 

II) !) 1 5 'i 

vj' -Ü- D — ' ^ 

1) kapellmästarens flygel. 2) ackom-
pagnistens flygel. 3) 8 primvioliner. 4) 
7 sekundvioliner. 5) 5 altar. 6) 4 celli. 
7) 3 basar. 8) 5 oboer. 9) 2 flöjter. 
10) 2 valdhorn. 11) 5 fagottcr. 12) 
trumpeter och pukor. 

En skriftvexling i koralfrågan. 
?» 
/V1 G. Rosenberg fortsätter i det förra 

ST!?5 numret citerade brefvet sålunda : 

Att Hccffner »förfuskat nära nog alla 
melodier», är ett uttryck bra mycket vå-
gadt, och som säkerligen väcker allmän 
ovilja. Ty det torde ändå böra antagas 
såsom en förbättring i kyrkosången att 
H:r sökte göra den syllabisk. De äldre 
lära kunna erinra sig, likasom jag lifligt 
minnes, hurudan kyrkosång man fordom 
fick höra i templen. Man vet också att 
Abbé Vogler just skref sin koralbok 
med anledning af olätet i svenska kyr
kor ; få af organisterna kunde dock vid 
denna tiden spela hans koraler. Ty de 
voro vana vid att spela melodien med 
sina löpningar och smaklösa sirater med 
högra handen och taga de andra stäm
morna extempore med den venstra, d . v. s. 
de slogo »blindt» med den venstra han
den, som en gammal organist uttryckte 
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sig för förf. lniraf. Och i sjelfva verket 
slogo de ock »blindt» treklanger utan 
någon ordning och någon gång septim-
ackordcr, som naturligtvis aldrig blefvo 
upplösta, enär basen var besiffrad, men 
de allra fleste organister saknade alldeles 
kunskap i ge neralbasen, så att ackorderna 
kunde behandlas något så när rimligt! Så
dant kom icke heller i fråga, enär orga
nisten sökte täfla med församlingen i smak
lösa löpningar och dylikt, som dock högst 
sällan inträffade samtidigt!! — Sådant 
var förhållandet i cn stor del landsför
samlingar; men i cn del städer, eller på 
ställen der kunnige organister funnos, var 
sången verkligen något bättre eller dräg
ligare; men alldeles icke lika med 1696 
års koralbok, som långt förut till många 
delar utträngts af andra mer och mindre 
olika koralböcker. Just af Ahlströms 
koralbok kan man något så när se huru 
de bäst lottade församlingarne sjöngo sina 
koraler 1819; han var redan organist 
öfver 30 år förut. 

Emot påståendet att i de flesta fall 
då näml. H:rs koraler ej äro alldeles 
odugliga, de af Josephson tillsatta nya 
alternativerna skulle ega företräde, måste 
jag äfven inlägga protest, åtminstone hvad 
en del vidkommer. Kan det näml. med 
skäl sägas att 66e, 86b, 137b och 1381 ' 
äro bättre än de vid a? Och huru skulle 
det tillgå och huru många årtionden 
skulle behöfvas för att få en landsfor-
samling att sjunga dessa tvenne sistnämda 
enigt eller i takt? 

De egentligen rytmiska melodierna, 
och deribland icke minst de i trippeltakt, 
föranleda ofta dertill att metern i sån
gen blir vanvårdad, enär man der nödgas 
äflas att få det till att gå i takt, som 
dock ofta ändå icke lyckas med en större 
församling. Får organisten i stället före
draga melodien i en sorts recitativform, 
så kunna många metriska fel i psalmboken 
lätt öfverskylas och göras omärkliga, och 
man kan då göra det rimligt att t. o. ni. 
6:te och 7:dc verserna af 154 få hänga 
ihop, såsom utgörande en och samma 
mening i språket. Eller t. ex. i 4:de 
versen af 197 icke behöfva sjunga: »Din 

sanna frukt än öch (långt uppehåll) så 

léfvä evigt nöjd». 

Här frågas allvarligen om det vore 
så önskvärdt att sjunga i sträng takt 
18—20 verser af någon psalm äfven 
efter den enformiga rytmen 154b, der alla 
strofer äro hvarandra rytmiskt lika: 
—^—w—? Eller i sträng takt, 
utan fermât, koralen 154", om sådant vore 
möjligt? Om någon skulle företaga sig 
att, som ett urverk, deklamera ps. 154 
utan det ringaste uppehåll vid en menings 
slut eller slutet af en vers, eller utan 
att lägga större tonvigt på det ena ordet 
än det andra o. s. v., af hvad effekt 
skulle hans upprabblande blifva? Och 
månne sången på lika sätt behandlad skulle 
blifva en bit bättre? Var god tänk dcr-
på litet närmare, innan förkastelsedonien 
öfver fermaten ovilkorligen uttalas! 

En annan sak kan jag slutligen icke 

underlåta att hemställa till hr doktorns 
benägna eftersinnande: hvarför skola för
samlingarna behöfva nöja sig med så 
hårda och enligt populära musikers om
döme förkastliga, ja omusikaliska har
monier som t. ex. förekomma hos J:n i 
koralen 134, början af tredje och femte 
stroferna, och i 139", mellan andra och 
tredje takten från slutet? I hela samlin
gen af »Odenslund och Lu ridagård» finnes 
näppeligen maken, ehuru denna sistnämda 
samling icke är skrifven för dem som 
icke hafva annat än sitt af naturen tillde
lade musikgehör att använda, utan för i 
musik åtminstone något bildade personer. 
Folkets naturliga musikgehör tillåter det 
icke att uppfatta svårare harmoniföljder 
än sådana som de enfaldiga komponisterna 
Haydn och Mozart i allmänhet begagnade 
och som H:r och Ahlström äfven noga 
stäldc sig till efterrättelse. Dessa senare 
tillät-o sig aldrig att låta 6:tc, 5:te och 
4:de tonernas treklanger följa omedel
bart på hvarandra, men, naturligtvis, väl 
tvert om. 

Vid slutet af tredje artikeln i k oral
frågan har hr dokt. upptagit någon ting 
så otroligt och förvillande som följande: 
»Helst må man fullständigt återgå till 
harmonierna hos de bästa gamla mästare, 
sådana som Goudimel, Hasler, Pretorius, 
Schein m. fl., på sin höjd med ändringar, 
liknande dem Ludvig Lindenian i slutet 
af sin koralbok vidtagit i några gamla 
koraler.» Efter att hafva genomläst denna 
mening mänga ganger, är det mig ändå 
omöjligt att anse densamma som annat 
än ett mindre lyekadt skämt i ett så 
allvarsamt ämne! Och enär det blifvit af 
mig så ansedt, bchöfver jag ickc här söka 
visa huru olämpliga dessa mästares så 
väl harmonier som melodier numera skulle 
vara för i musik alldeles obildad allmoge 
i Sverige, för hvilken naturliga, lätta och 
musikaliska följder i harmonien äro ett 
oeftergifligt vilkor, om en musikalisk 
tanke skall kunna uppfattas och fastna i 
minnet. Väl är det sant att en del af 
nutidens komponister sätter en ära uti 
att göra en musikalisk sats så litet fatt
bar som möjligt för naturliga nienniskor. 
Se t. ex. bland annat: »12 sånger af 
Wilhelm Svedbom». Men månne det är 
skäl att skrifva sådant för en i musik 
obildad allmoge? Atminstone jag tror det 
ickc — ty detta vore att döda allt musi
kaliskt gry som onekligen finnes hos denna 
allmoge; om den näml. i stället före-
lägges lä ttfattliga saker, så utbildas musik
sinnet, som i stället qväfves om den nöd
gas höra saker som fordra djupare insigt 
i musik att förstå, än som får förutsättas 
lios allmänheten. 

Med största högaktning hr d:rns öd
mjukaste och i koralsaken nitiske med
arbetare och tjenare 

A. G. Bosenberg. 

Den, som i konsten är orolig att 
förlora sin originalitet, är i begrepp att 
göra det. SCHUMANN. 
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L'étude du chant. 

Skalan. 

fan öfve den diatoniska durskalan c1  

till d2 derefter från d1—e* o. s. v., 
utgående från småningom högre toner 
(notexempel bilaga n:r 12). Har eleven 
icke så fint ör a, att hon utan pianots hjelp 
hör i hvilken tonart hon sjunger, så 
hjelpe man henne i b örjan derigenom, att 
m a n  fö r e  h v a r j e  ö f n i n g  s ä g e r  h u r  m ån g a  
brösttoner etc. hon har att sjunga, så
lunda : 

4 brösttoner. 5 falsettoner. 

Den derpå följande öfningen (d—e) får 
då naturligtvis 3 brösttoner -f 6 falset
toner, den följande 2 + 7 o. s. v. upp
åt. Vid ne dåtgående tvärt om (ex. b ilaga 
n:r 14). 

Senare låter man i nedstigande, vid 
hastigt tempo, falsetten icke vexla vid 
samma ton (f), utan fortfara så långt den 
kan gå på djupet (t. ex. d*—c' = 8 fal
settoner + 1 bröstton). Likaså låter 
man vid figurer i hastigt tempo registren 
icke oupphörligt vexla vid gränsen, utan 
har man öfvergått från bröst till falsett, 
stannar man i de n senare, och utgår man 
från falsett, stannar inan qvar der så 
länge det låter sig göra. 

Man iakttage, att icke blott första to 
nen utan hvarje ton i en skalgång fast 
och samvetsgrant markeras, dock noga 
bunden vid den följande samt rytmiskt 
strängt i takt. I nedgående skala i syn
nerhet vill eleven gerna låta tonen så 
att säga glida undan och för snart rulla 
ned ; i så fall låter man — utan att ut
vidga struphufvudet eller öka tonstyrkan 
— långsamt och skarpt markera hvarje 
not i sådana passager. Särskildt rikte 
m a n  s i n  u p p m ä r k s a m h e t  p å  d e  f ö r s t a  
höga och de sista d jupa tonerna. Hvarje 
f e l  a f  h v a d  s l a g  s o m  h ä l s t  m å s t e  g e n a s t  
korrigeras. 

Eleven bör tidigt vänjas att icke släpa 
på skalöfningens begynnelse- och slutton, 
såsom ofta brukar ske på följande sätt: 

Äfven sjungas ofta tonföljder f elaktigt 
på annat sätt, stötigt, ojämt m. m., 
t. ex. om följande skala 

-fl 'T"!— 

— 1 j ~  

sjunges sålunda: 

-fl— 

W • ' *  

Ej sällan händer ock att eleven, utan 

att ens veta deraf, under sjungandet för
ändrar vokal, t. ex. 

Pianoaekompagnementet bör vara mu
sikaliskt riktigt, men möjligast enkelt; 
aldrig så starkt att det öfvertonar sån
gen. Tidtals bör eleven t. o. m. sjunga 
utan ackompagnement; och alls icke bör 
läraren skämma bort henne genom ett 
ständigt medspelande af öfningarna. 

M o l l s k a l a n  l i n n e r  i  m i g  b e k a n t a  
sångskolor (utom prof. Ferd. Siebers) 
märkvärdigt ringa beaktande; jag har 
dock gjort den erfarenheten, att den är 
ej blott nyttig utan nödvändig att öfva, 
särskildt i sin harmoniska form (c d ess 
f  g  a s s  h  c ) ,  m e d a n  d e n  ö f v e r s t i g a n d e  
sekunden (ass-h) vanligen faller sig svår 
att sjunga rent. Notexempel bil. 13 pag. 
49, och 15 pag. 58. 

Dessutom har jag funnit det särdeles 
lämpligt att låta eleven utan ackompag
nement transponera i moll en nyss 
sjungen öfning i dur, och tvärt om. Lä
raren upphör då att spela och tillropar 
blott eleven: »dur»! eller »moll»! (bil. 
n:r 16 pag. 63), t. ex. 

Säng. 

m 
»moll!»» 

Piano. 

Bindning mellan en högre och en 
l ä g r e  t o n  k a l l a s  i  a l l m ä n h e t  p o r t a m e n t o  
( d i  v o c e ) ,  o c h  b ö r  u t f ö r a s  s å  a t t  i n g a  
mellanliggande toner höras, såsom 
man dock ej sällan förnimmer från äfven 
bildade sångerskor, då en enkel bindning 
mellan t. ex, ett e och c urartar till e n 
hel kromatisk skala: 

i 

Detta maner är afskyvärdt *>ch und-
vikes bäst genom att uthålla första tonen 
i sitt fulla rytmiska värde och derpå 
prompt, men smakfullt sammanlänka den 
vid den andra. För öfrigt är det egna 
föredömet här nödvändigt till sake ns rätta 
förstånd. 

Gräsligt, öfver måttan gräsligt! I 
Alfvesta sammanträffade händelsevis fem 
tyska musiksextetter (5 X 6 = 30 
messingspinare), hvilka slogo sig ihop och 
»gjorde dansmusik». 

Frän direktionen för stora operan i 
Paris har utgätt ordres till orkesterined-
lemmarne att icke medtaga teaterkikare. 
Herrar musiei liira lia alltför ifrigt be
skådat skönheterna i salongen. 

Samtidens tonsättare. 

II. 

•^^i kasta nu vår blick på det rikt väl-
signade Tyskland, der det vill u tom

o r d e n t l i g  b e g å f n i n g  o c h  s t o r  l y c k a  t i l l  
för att varda räknad till dem som ha 
n å g o n  b e t y d e n h e t .  V o l k  m  a n n ,  R a f f  
och Wagner höra redan historien till oc h 
vi lemna dem således här å sido. Vi 
hafva redan nog af de lefvande, dem 
tillhör nutiden och erkännandet. 

J o h a n n e s  B r a h m s, född i Hamburg 
1833, liar redligt kämpat sig fram, så 
att han nu kan räknas bland de främsta. 
Hans sista symfoni, med hvilken lian 
segrande tågar igenom verlden, gör ho
nom till en af nutidens mest betydande 
komponister. Att rätt bedöma Brahms 
är utomordentligt svårt, lika svårt, tror 
jag, som han sjelf gö r sig komponerandet. 
Man kan ej t. ex. göra klart för sig, 
om Brahms är i besittning af en rik och 
lätt uppfinningsförmåga, på hvilken han 
dock genom ängsligt kritiserande lägger 
de tyngsta fjettrar, eller om hans tema
satser äro bildade genom begrundning 
och reflexion. Då han ej är någon pro
gram-musiker, så skulle man väl kunna 
antaga det förstnämda och stanna vid 
det omdömet, att hans bästa tankar för
svagats genom hans kritiska sofring. Vid 
åhörandet af hans verk erhåller man all
tid det intryck, att han ängsligt söker 
undvika hvarje naturlig idéstämning, och 
om han ertappas någon gång dermed, 
inskjuter lian riktigt krångliga vändningar, 
som visserligen göra ett ovanligt intryck 
men störa det musikaliska behaget. Hans 
H-dur-trio, ett af hans yngsta och mest 
betydande verk, ådagalägger ganska tyd
ligt detta sträfvande. Äfven första satsen 
i hans sista symfoni förråder samma kri
tiska hand. 

O m  B r a h m s  f i l ar  f ö r  m y c k e t  p å  s i n a  
saker, så gör Rubinstein det för litet 
i visst hänseende. Rubinstein skapar 
oinedelbarare, honom står en outtömlig 
uppfinningsförmåga till buds, men lätthe
ten alt skapa förleder honom att anse 
allt för guld, äfven det som är af r ingare 
värde. Brahms blir aldrig nöjd. Rubin
stein ryckes med af den brännande eld, 
som genomströmmar honom. Han be
sitter en eminent skaparkraft, men hans 
naturel stör det kritiska förståndsarbetet 
och bredvid det bästa fuis öfverallt värde
löst slagg, som vore honom lätt att un
danskaffa och ersätta med någonting bättre, 
om naturen endast hade förlänat honom 
en sniula flegma. Redan som barn drog 
han segerrik genom verlden, allt var ho
nom underdånigt. Lyckan log emot ho
nom på alla vägar, och än i dag, han 
må komma hvart som helst, mottages 
han med största ära, och hans komposi
tioner, af honom sjelf dirigerade eller 
föredragna, framkalla alltid ett stormande 
jubel. Helt och hållet oberoende och 
lefvande för sin konst, borde han kunna 
räknas bland de lyckligaste dödlige. 

F r a n s  L i s z t ,  p i a n o s p e l e t s  m ä s t a r e ,  
om hvilken man förr ej kunde tro att 
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lian kunile komponera, och livars experi
ment man skakade på hufvudet åt, liar 
dock städse bevisat, att lian jämte för-
ståndsverksaniheten besatt en god del 
fantasi. Han är den egentlige grund
läggaren till den så kallade nytyska sko
lan, icke Richard Wagner. Han är 
den som förstod att lägga system i Wag
ners skapelse och som ined sitt förstånd 
stälde till rätta det som Wagner af inre 
lifskraftigt tvång producerade. Liszt liar 
först genom detta förståndsarbete utbildat 
s i g  t i l l  k o m p o n i s t .  H a n s  a f s i g t  v a r  a t t  
finna en ny riktning, öppna nya vägar, 
som kunde upplnifva det skenbara stilla
ståendet i konsten. Han sökte dem först 
i formen och öfvergaf traditionen; följ
derna lia visat, att han misstog sig eliurn-
väl han tog en verksam del i utfi nnandet 
af de nya vägarne. Likasom han visste 
uppskatta Wagner, så gjorde han det ock 
med Rerlioz. Båda hade olika vägar 
och mål, Liszt förenade båda hos sig, 
och lian blef derigenom grundläggaren 
till den nya riktningen, soin nu arbetar 
s i g  f r a m  m e d  d e n  s t a r k a s t e  l i f s k r a f t .  A t t  
bedöma Liszt som kompositör, från en 
fri och opartisk ståndpunkt, är ofantligt 
svårt. Liszt eger en lillig fantasi, dilg-
tiga kunskaper och stort vetande, men 
der förståndsarbetet segrar öfver fantasien, 
s å  a t t  m a n  ö f v e r a l l t  m ä r k e r  a f s i g t e n  a t t  
uttrycka sig på ett sätt, som ej liknar 
det vanliga, der är det förbi med den 
rena konstnjutningen. Diktkonst och mu
sik fordra den mest ostörda andliga in
spiration; förståndsarbetet måste fördoldt 
och obemärkt ulöfva sin verksamhet. Der 
Liszt lemnar sig frihet, snuddar han vid 
det triviala, och der förståndet arbetar, 
blir han ofta onjutbar. Hans förtjenster 
och hans förnämsta verksamhet finner 
man i hans verksamhet som tolkare, vir
tuos, der står han ensam, och der be
strider honom ingen lagern. 

Ehuru jag nämner Rubinstein och 
Liszt bland tyskarne, så kan man dock 
ined svart på hvitt intyga, att den ene 
är född i Ryssland, den andre i U ngern, 
men deras studier, deras verksamhet och 
deras ryktes glans ha sin rot i T yskland. 

Innan vi v ända oss till de öfriga fram
stående komponisterna, måste vi tänka 
på ett par män, hvilka helt och hållet 
t i l l h ö r a  B e r l i n  o c h  l i k a s o m  b i l d a  e t t  u t 
flöde ur den forna berlinerskolan, som 
u p p s t o d  o m k r .  1 7 5 0 .  D e s s a  ä r o  G e o r g  
Vierling och Friedrich Kiel. Båda 
stödja sig afgjordt på klassikerna och 
hafva motstått allt modernt inflytande. 
De las uppfinningsförmåga är ej framstå
ende, men sträfvar dock att söka de äd
laste uttryck ; i kontrapunktiken äro de 
säkra, som få af våra nyare komponister, 
och deras verk utmärka sig genom för
näm hållning, nobel stil och känslolif, 
hvarför de ock i sin väg äro att räkna 
till nutidens bästa. 

M a x  B r u c h  ä r  d e n  s a n n e  f ö r f ä k t a -
ren af välljudet, han har ej tagit skada 
af de n osmälta harmoniens krämpor, hvilka 
plåga nyiyskarne, för honom har den na
turliga tonslämningen alltid varit lag. 

Svagheter hafva vi alla. Nytyskarne plå 
gas af djupsinniga, oförstådda, sjelfpinande 
tankar, de andra finna sig ofta öfverra-
skade af en jordisk svaghet, som de med 
bästa vilja e j kunna öfvervinna. Ursprun
get är väl detsamma till bå da dessa slag, 
och till och med våra mästare hafva haft 
sina svaga ögonblick, hvarför då icke äf
ven vår Max Bruch, hvilken annars för
står att underhålla oss på så älskvärdt 
sätt med sin musik? Hans violin-konsert 
gör runden kring verlden, och alla vir
tuoser ha den på sitt program. H vem 
känner ej lians präktiga körverk, fulla af 
lif och friskhet? Såsom en äkta konstnär 
ser lian sig omkring i verlden, öfverallt 
samlande lagrar, hvilka rikligen strös ut 
för honom i egenskap både af k omponist 
och dirigent. 

H e i n r i c h  U r b a n ,  f ö d d  o c h  a n s t ä l d  
i Berlin, der han jemte notpennan äfven 
sköter den kritiska färlan i Vossische 
Zeitung, har i synnerhet genom sina or
kesterkompositioner gjort sig bemärkt. 
Vald melodik med intressant harmonisk 
färgläggning, utan nytyskarnes utväxter, 
karakteriserar hans symfoni och ouver-
turer. Det ligger ett jovialiskt drag i 
hans skrifsätt, som fängslar vid första 
åhörandet och vid närmare bekantskap 
lemnar ett varaktigt intryck. Det moderna 
lifvet i Berlin är föga egnadt åt riktning 
inåt, särdeles för den soin från morgon 
till afton har att sörja för sin familj. 
Sparsamt flyter derför hans källåder, kan
ske till vinst för hans sångmö, ty en vis 
sparsamhet med de andliga krafterna gör 
det egna omdömet säkrare. Mången konst
när kunde nog uträtta större saker, 0111 

lian hushållade bättre med sina medel. 
F r i e d r i c h  G e r n s h e i m ,  f ö d d  1 8 3 9  

i Worms, bosatt i Köln och från 1873 
boende i Rotterdam såsom direktör för 
der varande konservatorium, är en äkta 
konservativ natur. Stödjande sig på Beet
hoven och Schumann har han med sitt 
geni arbetat sig fram till ett honom eget 
uttryckssätt, hvilket utan afvägar hyllar 
den ädla stilen i konsten, oberoende af 
åtrån hos de nyare komponisterna. Strängt 
rörande sig i de gamla formerna bär i 
synnerhet hans kammarmusik genialitetens 
prägel. Ädel skönhet, klassiskt lugn, full-
ändadt formvälde u tmärka lians verk fram
för andra. Om ej begäret efter frappanta 
klangeffekter redan trängt sig ned till de 
understa lagren, så måste Gernsheim blifva 
en af de mest omtyckta komponister. 

En märkvärdig företeelse är Felix 
Dräseke, född 1835 i Coburg. Entu
siastisk beundrare och förfäktare af de 
Wagner-Berlioz-Liszt'ska principerna sökte 
han att till och med öfverbjuda deras 
egendomligheter och skapade verk, som 
äro foster af de galnaste infall. Full af 
genialiska blixtar kände han sig endast 
tillfreds, då han kunde undvika hvarje 
naturligt musikaliskt uttryck och hylla 
vidunderligheten pä ett sätt som kom 
håren att resa sig på ände hos hvarje 
musikalisk menniska. Dissonanser tycktes 
alls icke mer existera för honom, ty han 
skref endast i d issonanser och måste hafva 

ansett dem för det sanna uttrycket i mu
sik. Af Paulus blef döck åter omvändt 
en Saulus, och hans nyare verk åter
vända till det evigt sköna. Han tillgriper 
d e n  k l a s s i s k a  f o r m e n ,  d e t  n o r m a l a  u t 
trycket och renar sig verk efter verk 
från den nytyska skolans slagg. 

En liknande uppenbarelse visar oss 
August Klughardt, född 1847 i Gö
then. Sittande vid den nytyska skolans 
källa — såsom musikdirektör i Weimar 
— bemödade sig äfven han att öfver-
trumfa sina tillbedda mästare. Af na
turen skapad mildare än Dräseke, ville 
han emellertid ej rätt lyckas. Ett blid t 
öde ledde honom ur Weimars musika
liska Venusberg, och han kom till sig 
sjelf. Hans kompositionstalang, som mer 
ansluter sig till det behagliga, det klang
sköna, utvecklar sig nu på det mest in
tagande sätt, och om .äfven djup och stor
slagenhet i uttryck fattas, så skapar han 
dock älskliga konstalster, hvilka redan 
vid första åhörandet fängsla oss. 

Med den briljanta pianospelaren Xaver 
Scharwenka vilja vi binda ihop kransen. 
Yngst af alla här nämda, föddes han 1850 
i Samter (Posen) och väckte redan 1869 
uppseende såsom virtuos och komponist. 
F u l l k o m l i g t  s l u t a n d e  s i g  t i l l  d e n  n y a  r i k t 
ningen, är han dock en för sjelfständig 
och genialt anlagd natur, att göra sig 
saker till onaturliga ytterligheter. Eldig, 
rik på fantasi, intressant i harmoni och 
modulation, intager lian ingalunda sista 
rummet bland nutidsmännen. Hans piano
konserter, hans trior och qvartetter samt 
talrika pianokompositioner visa k onstnären 
från den fördelaktigaste sida, och om 
verldshvirfveln, i hvilken han med ung
domlig kraft störtat sig in, ej uppslukar 
honom, kunna vi hafva än större saker 
att af honom förvänta. 

Sing Fanfare — skrifver Vimmerby 
Veckotidning — är det välljudande nam
net pä ett instrument, »hvilket ej bör 
saknas i något hem, der man önskar be
reda sig trefnad på hvilostunderna, eme
d a n  m a n  p ä  d e t s a m m a  ä r  i  s t å n d  a t t  ut 
föra hvilka musikstycken som helst, utan 
att några dyrbara lektioner behöfva tagas. 
T i l l  o c h  m e d  d e n ,  s o m  e j  ä r  v i d a r e  m u 
sikalisk, kan utföra alla möjliga musik
stycken på Sing fanfare och sålunda be
reda sin omgifning ett stort nöje». En yng
ling i Vimmerby rekvirerade från fabri
kanten cn »Sing fanfare» och erhöll för 
2 kr. 50 öre, hvilka han fick erlägga i 
postförskott, ett litet horn, försedt med 
munstycke, på sin höjd värdt 25 öre; när 
man nu sätter detta för munnen och sjun
ger, så kan man naturligtvis frambringa 
hvilken melodi som helst, men ett billi
gare sätt att bereda sin slägt och sina 
vänner trefnad är att lägga ett stycke 
papper om en kam, pressa läpparne mot 
detta instrument och så sjunga; då upp
når man ett lika härligt resultat som me
dels Sing fanfaren. 

i 



Musikpressen. 

j^^br. Hirscli liar (redan i våras) ut-
« - p > =  s ä n d t  f ö r s t a  h ä f t e t  a f  A .  F .  L i n d 
blads efterlemnade arbeten, med titel 
Smärre kompositioner, utgörande en 
mängd stycken i före trädesvis tvåstämmig 
sats, än i Bachs, än i Mendelssohns stil. 
Äfven snillet beliöfver stundom öfva pen
nan och fingrarna, och utkastar då.på 
lek små bagateller, ofta i inst ruktivt syfte, 
stundom kanske icke ämnade till utgif-
ning. Så ungefär torde man få uppfatta 
dessa Lindblads efterlemnade småstycken, 
hvilka lära finnas till et t antal af hu ndra, 
svårligen alla eller ens de flesta af ton
sättaren ämnade att utgifvas, livadan man 
icke skulle göra hans minne någon tjenst 
genom att i b eställsam adoration befordra 
likt och olikt till trycket. Detta antaga 
vi emellertid ej häller vara meningen, 
utan förmodligen blott alt presentera ett 
urval af sådana bitar, som jämte egen
skapen af harmoniska eller kontrapunktiska 
öfningsexetnpel äfven ega sjelfständigt este
tiskt värde. Få vi så fatta företaget, så 
helsa vi det välkommet och påpeka bland 
de nu utkomna, alla fint arbetade styc
kena särskildt n:is 3, 4, 6 och 7 såsom 
särdeles ypperliga »lieder ohne worte». 
Här äro icke blott handen och ögat, utan 
äfven sinnet och fantasien intresserade. 
Vi hoppas att urvalet fortgår i samma 
riktning och skänker oss liera lika lyc
kade, än blida, än storslagna prof på den 
store sångsvanens pianosats. Men valet 
måste ske försigtigt, ty hos Lindblad (lik
som hos både Bach och Mendelssohn) 
finnes mycket formelväsen; till och med 
många af L:s sånger bilda häri en mot
sats till exempelvis Kjerulfs eller Söder
mans, der nästan hvarje ton är förand
ligad och mera sällan »die mache» träder 
fram. 

Musikaliska konstföreningen har ut-
gi f v i t  d e l s  e n  m e l o d i ö s  o c h  b r i l j a n t  B o l e r o  
för violin och piano (med ett icke oum
b ä r l i g t  » A n d a n t e »  f r a m f ö r )  a f  A .  F .  L i n d 
roth; dels klaverutdrag af en större ballad 
f ö r  s o l i ,  k ö r  o c h  o r k e s t e r  a f  E l f r i d a  
Andrée, benämd Snöfrid, vid hvilken 
vi skola dröja något längre. 

Det synes vara i samtiden ett sär
skildt prerogativ för norden att framalstra 
kompositriser. Frankrike eger visserligen 
Pauline och Louise Héritte Viardot, Tysk
land eger Clara Schumann, Fichtner-
Erdmannsdörfer och Ingeborg v. Bronsart. 
Men vi hafva, om ej större, så åtminstone 
relativt talrikare qvinliga tonsättare. Först 
och främst är den sist nämda, Ingeborg 
v. B., egentligen vår, såsom född Stark 
i Petersburg af svenska föräldrar; vidare 
ega vi här i norden Agathe Gröndahl, 
som åtminstone i smärre former tryggt 
tar upp handsken med de förra, Elfrida 
Andrée, som redan förut vunnit pris af 
konstföreningen, samt senast Valborg Aulin, 
som i sina nyligen utgifna pianohäften 
röjer en icke vanlig talang. Kanske b lir 
ultima Thüle en dag lika berörndt för 
sina tonsättarinnor som hittills för sina 
sångerskor? 
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Vi ha velat er inra om nämda faktum, 
pä det man ej må allt för mycket för
undra sig öfver käckheten hos en svensk 
kompositris att våga sig pä en större 
ballad, och dertill en af så allegorisk 
och didaktisk tendens som V. Rydbergs 
Snöfrid. Vi lefva icke nu i en tid så
dan som den, då Händel komponerade 
»L'allegro e il penseroso». Visserligen 
påstås att Offenbach komponerat en mat
sedel; men att sätta Snöfrid värdigt i 
musik, dertill skulle just fordras en modern 
Händel. En lilosofisk Eddapoesi är väl 
dock icke egentligen af musikalisk natur, 
och vi misstänka att det icke är slut
strofernas fabula docet, utan snarare 
den föregående glänsande skildringen af 
månsken och storm, af troll och huldror, 
s o m  l o c k a t  t o n s ä t t a r i n n a n s  f a n t a s i  t i l l  
ett lätt fråsseri på romantiska melodier 
och orkestermålningar. De senare kunna 
vi dess värre icke bedöma, enär konst
föreningen, ehuru i vårt land den enda 
förläggaren af partitur, likväl funnit ined 
sin värdighet överensstämmande att denna 
gång endast bjuda ett torftigt klaverutdrag 
(det ser ut som vore det blott detta, men 
icke orkesterpartituret, som vunnit pris!). 
Vi måste altså förbigå förspelet, hvarom 
pianot icke ger någon riktig föreställning, 
och vända oss till sjelfva dikten. Till en 
början äro vi här fullt ense med den 
talangfulla tonsättarinnan, som genast an
slår en melodi, visserligen ej så ovanlig, 
men enkel och folklig s amt äkta ballad
mässig, så som sig bör. I riktig över
ensstämmelse med diktens vexlande vers
mått otnvexlar också denna melodi (°/8) 
med en annan (4/4)J likaledes flytande, 
friskt och naturligt funnen. En annan 
fräga är huruvida ej de olika solorösterna, 
Gunnars och Snöfrids, bort något olika 
karakteriseras samt huruvida icke upp
trädandet af trollen fordrat en ny sats 
med starkare färgläggning. Komp. har 
föredragit en enkelt fortlöpande lyrisk 
form framför en lifligare dramatisk åskåd
lighet; vi vilja ej tvista med henne derom, 
men kunna dock ej neka, att »Utgårds 
vilda jagt» nu blifvit något för beskedligt 
återspeglad i toner. Mera synes sedan 
den lugna »viken» h afva harmonierat med 
komp:s skaplynne, ty detta stycke (larg
hetto 4/4) är i fråga om smältande melo
diskönhet glanspunkten i hela verket.* 
Olägligt är att denna starkaste punkt står 
tätt bredvid den svagaste, näml. den föl
jande sals 111, der komp. försökt ett spel 
med ledmotiv, hemtade ur det föregående. 
Här tycks endast reflexionen, icke inspi
rationen hafva arbetat; också är, som 
redan antydt, texten här afgjordt icke af 
musikalisk natur, hvilket äfven i allmän
het måste sägas om slutverserna, der 
emellertid komp. räddat sig genom att 
anbringa en kontrapunktiskt väl arbetad 
kör, som särdeles lämpligt afslutar det 
hela. — Om denna balladmusik sålunda 
väl ej uti kraft oeh djup står på poe-

* Reminiscensjägare (vi höra ej dit) skola 
tvifvels utan icke underlåta att klandra denna 
melodis likhet med Hvita frun, n:r 10, terzett, 
takt 74 ff. 
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mets höjd, så är den dock i sig ett 
mycket vackert försök, berömvärdt sär
deles genom melodiskt behag och klar, 
genomskinlig form. Att komp. i harmo
niseringen försmått samtidens rikare re
surser, kan ju vara en smaksak. 

En mera modern och mera qvinligt 
f i n k ä n s l i g  a n d e  s y n e s  V a l b o r g  A u l i n  
vara. Äfven hon liar försökt sig på större 
former, men vi tro att hon lyckas bäst 
i de små, åtminstone äro en de! af de 
nyligen utsända sju pianohäftena (Elkan 
& Skildknecht) verkliga perlor af äkta 
halt. Hvad som särskildt bör berömmas 
är att hon, trots nyss omtalade känslighet, 
likväl icke blir sentimental, utan tvärt 
o m  k a n  s k r i f v a  e n  f r i s k  o e h  m u n t e r  f a n 
tasi, ja till och med ett scherzo som 
andas verklig humor, en annars i all
mänhet af fruntimmer svårförstådd egen
skap. Romansen nalkas kanske stundom 
sentimentalitetens gräns, men öfverskrider 
den icke, och är ett verkligt vackert 
s t y c k e .  M e r a  g j o r d  s y n e s  o s s  c a p r i c e n  
m e d  s i n  k o r a l t r i o ,  o c h  e j  h ä l l e r  f ö r  v a l s e n  
och polonäsen vill det lyckas oss att 
rätt fatta smak: den förra är väl obe
tydlig, den senare saknar frimodighet 
och schwung. Deremot är elegien i båd e 
form och innehåll en liten juvel: läckra 
harmoniska strålbrytningar kring en fint 
vemodsfull sång — med ett ord, ett 
mästerstycke »en miniature». Ännu har 
väl tonsättarinnans individualitet icke fullt 
slagit ut, men sådant sker nog med tiden, 
och dä kommer hon helt visst att gå 
mycket långt. 

Från den nyss omnämda sentimen
t a l i t e t e n  k a n  d e r e m o t  E  m  i l  S j ö g r e n  
svårligen frikännas. Man hade hoppats 
att hans friska Contrabandieren och Slaf-
vens dröm skulle bilda den vackra inled
ningen till en mera kraftig och realistisk 
skapelseperiod än hans forna veka, erotiska 
"svärmerier, men att döma af hans sista, 
p å  H u s s  &  B e e r s  f ö r l a g  u t k o m n a  S e c h s  
l i e d e r  a u s  J .  W o l f f s  T a n n h ä u s e r  
(åter igen Tannhäuser!) tycks detta hopp 
ännu ej skola förverkligas. De förefalla 
oss, åtminstone till hälften, något svaga, 
känslosamma och flyktigt utkastade; det 
är nervös salongsmusik, icke kraftig och 
sund natur. De bästa äro: n:r 1 med 
sitt förträffligt funna musikaliska fråge
tecken, n:r 4 med sina energiska arpeggier 
och n:r 6 med sina luftiga fioriturer. 
Vida mera hållning eger i alla händelser 
hans Aftonstjernan (i Bassångarens 
album, Elkan & Schildknecht), en naturlig 
melodi i ett motiviskt och harmoniskt väl 
genoinfördt ackompagnement. A. L. 

x 

Chopin gaf vid nio års ålder sin första 
konsert. Ha'ns mor bemödade sig om 
att pynta ut honom så fint som möjligt; 
lycklig gjorde hon sin lille gosse genom 
att sätta en spetskrage öfver sammets
kragen. Efter konserten, vid hvilken den 
lille virtuosen öfveröstes med bifall, frå
gade modern, hvad publiken tyckte bäst 
om. »Jo mamma», sade han, »jag är 
säker på att det var min spetskrage». 
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Från vår flygande korrespondent. 

Paris i juli 1884. * 

jEjland de mera framstående konserter 
<*jrS jag hört här i Paris är O ou n o ds 
»La Rédemption», utförd i T rocadéro un
der hans egen ledning med stor orkester, 
kör, orgel och utmärkta solosångare. 
Dessa sistnämda voro: M:mes Fides-De-
vriès, Rosine Block och Ketten samt M:rs 
Faure, Leopold Ketten och Fournets; or
geln spelades af Saint-Saens. 

Det största partiet har Faure, som 
sjunger hufvudpersonen (Jesus). I detta 
parti förekommer, förutom de vackra 
solosatserna, dem Faure pä sitt utmärkta 
sätt sjunger och föredrager med konst
närlig fullkomlighet, också åtskilligt med 
recitativ. På det hela fins der mycket 
recitativ i »La Rédemption», men genom-
komponerade, såsom de äro, föröka de 
blott i hög grad det härliga arbetets skön
het och musikaliska intresse. Sopranpar
tiet sjunges af den vackra, allvarliga 
Fides-Devriès, som redan i sin apparition 
liar något af den höghet, som man tän
ker sig omgifva »Les saintes femmes». 
Ilennes sång och föredrag äro tillika ge
nomträngda af dramatisk kraft och inta
gande behag. Den rena, klangfulla stäm
man är full af välljud, och föredrag lik
som person très distinguée. — Af de 
andra sjungande utmärkte sig specielt 
R o s i n e  B l o c k  o c h  L e o p o l d  K e t t e n .  
Alla gjorde dock sitt till på ett tillfreds
ställande sätt, och den mästerligt instru
erade orkestern, den lysande kören och 
orgeln, som under Saint-Saëns1 behand
ling brusande blandade sig med a lla dessa 
såväl lefvande som från instrumenterna 
utgående stämmor, allt bidrog till att 
framhålla »La Rédemptions» öfverväldi-
gande instrumentation. — För parisarne 
har »La Redemption» blifvit något af det 
härligaste i konsertväg, och när den upp
föres är Trocadéro fullt af folk, hvar-
ibland man ser en mängd andliga, hvilka 
nästan alla utmärka sig genom att följa 
med i partituret, — något som man för 
resten ofta får se i Frankrike. 

Och nu litet om operan. Den italien
ska operan hade man väntat skola komma 
att stänga sina portar, men detta blifver ej 
af, emedan direktionen för säsongen har, 
som man vet, gjort några särdeles lyckliga 
engagementer, hvilket var öfvermåttan 
nödvändigt, då krafterna derstädes just ej 
voro så öfverlägsna. Ett fel synas de 
nästan alla lida af, åtminstone de jag hört, 
äfven sjelfve Maurel, som för öfrigt är 
mycket uppburen, nämligen chevrottering. 
Så kommer dertill att det ej fins en opera 
eller öfver hufvud en teater i Paris, der 
man inbördes är så oenig och arbetar så 
utan samstämmighet som här. A propos 
detta en liten historia! 

För en tid sedan skulle man uppfora 
»Il Rarbiére», h vari M:mo Dalti då sjöng 
Rosinas parti. På morgonen kom det 
bud från henne att hon var illamående 
och ej kunde sjunga. Hvad var det att 

* Genom en tillfällighet liar detta brefs fram
komst blifvit försenad. 

göra? Jo man skyndade till M:me Ne
vada (Daltis förklarade fiende) för att 
bedja henne sjunga »Lucia», men Nevada 
förklarade att hon också var illamående. 
Missödet n:o 2. Man bestämde sig åter 
igen att uppföra Rarberaren och vände sig 
till M:me Roy-Gilbert, i parentes en af 
de få, som ej chevrottera; hon hade 
ännu endast debuterat uti »Il Ballo». 
Hon gick in på försöket. Men hvad 
händer då? Jo knapt hade Dalti erfarit 
planen, förr än ett telegram-kort från 
henne till Roy-Gilbert meddelar, att det 
lidande tillstånd, hvari hon befann sig 
på morgonen, gått öfver och att hon skulle 
komma sjelf att sjunga. Nu hade alltså 
direktionen två Rosiuor för aftonens re
presentation. Man hade på eftermiddagen 
gjort färdig Boy-Gilberts kostym, och allt 
var i ordning för hennes uppträdande och 
direktionen fann sig härmed räddad till 
och med om Dalti framdeles uteblef. 
Boy-Gilbert, som vid denna förutsättning 
af direktionen kände sig en smula upp
eggad, tog plötsligen sitt parti och reste 
mycket tidigt till teatern för att kläda 
sig och få t-idj att lugna sig. Man gaf 
henne M:me Daltis loge, och hon klädde 
sig. Då hon var färdig, ankom Rosina 
n:o 1. Bestörtning och uppror. Man 
lugnade henne. Maurel gaf logen till
baka till sin favorit Dalti för att hon 
skulle kläda sig, medan Rosina n:o 2 fick 
afkläda sig sin kostym och fara hem. 
Men — anser man i Paris — Dalti 
kominer nog hädanefter mindre ofta att 
uppträda. Öfver sådana kapriser gifva 
parisarne sitt misshag tillkänna i salongen. 
Sådant händer ofta på den italienska 
operan, och som en löpeld är det spridt 
öfver hela den stora staden, livars samtals
ämne det då blifver för — ett ögonblick. 

På Opéra Comique mista de vid sä
songens början en af sina stjernor, näm
ligen Marie Van-Zandt. Hon har en vac
ker, varm röst och fint pointeradt före
drag; om ej så starkt individuel i sitt 
uppträdande och så attractionée med hän
syn till personlighet, som Galli-Marié, 
är hon dock en konstnärinna som eröfrar 
och fängslar intresset hos sin publik. Man 
har ej mycket att säga emot henne, men 
bland detta är en märkvärdig och i ögo
nen fallande ful gång, som ej så litet 
skämmer det annars så pikanta ho« he nne. 
Hon påminde mig i det hänseendet om 
fröken Mathilda Grabow, som, hur stora 
kvalifikationer hon än besitter såsom sån
gerska och konstnärinna, dess värre dock 
i detta kapitel har samma fel. 

På en resa, som jag företagit på rund-
resebiljett, ett mycket praktiskt, billigt 
och ofta brukadt befordringssätt i Frank
rike, genom det sydliga Frankrike, en 
del af Italien och Schweiz och så till
baka till Paris, besökte jag också en te
ater i Turin, der man uppförde en af 
Verdis hos oss mindre bekanta operor. 
Teatrarne liöllos naturligtvis öppna der 
med anledning af utställningen, och då 
jag gick dit mitt sällskap begaf sig, kom 
jag till min förargelse icke allenast på en 
sekundteater, utan på en tredje af rang. 

Tenoren der var don enda verkligt goda 
rösten, primadonnan en debutant med en 
långskranglig figur, en halft utvecklad röst 
och utan spår till verklig plastik, men 
med desto fler vidlyftiga gester. En så
dan bagatell som att hon då och då hop
pade öfver några takter till förskräckelse 
för orkestern, som naturligtvis fick brådtom 
att hoppa efter så godt den kunde, eller 
att en och annan falsk ansats emellanåt 
förekom, syntes alls icke afficiera publi
ken, som klappade och bisserade såsom 
lejda claquörer. Gud vet hur många gån
ger hon vid framropningarna kom in ge
nom den ena dörren i ridån, gick hel
sande längs scenen och försvann genom 
den andra. I Italien — åtminstone här 
— rullar man ej opp ridån vid inrop-
ningar, utan har i stället sådana små 
luckor i den. En stund efter operans 
slut såg jag signoran plaçerad i skötet af 
sin familj på galleriet; teaterns salon be
stod bara af parkett samt l:a och 2:a 
galleri. Aftonen utfyldes for resten af 
en långtråkig ballett. 

Låt mig nu denna gång bara få til
lägga, att på sådana oeh liknande teatrar 
är det som en god del af de nu för ti
den mest omskrikna och utpuffade nor
diska sångerskorna uppträda i Italien, 
och hvarifrån de låta förtälja om bu
ketter, livilkas värde gå till tusentals 
francs, medan i sjelfva verket de prakt
fullaste blommor största delen af året 
der fås för så godt som ingenting. 

Det berättades mig äfven, att man 
nu för tiden till och med får betala ej 
så litet för att få debutera. 

Af svenska artister hörde jag vid ut
ställningen för de skandinaviska konst
närerna i Paris herr Björksten, som 
är i besittning af en mjuk, vacker, ly
risk tenor, men som synes sakna allt i 
fråga om dramatisk förmåga både hvad 
röstens och föredragets kolorit angår; 
han står i det hela taget obetingadt efter 
H e n r i k  W e s t b e r g .  

Äfven Ar lb erg har jag träffat. Han 
sysselsätter sig nu niest med sina kom
positioner och sina elever, hvaraf han 
har många. Icke dess mindre ser jag 
af tidningarna, att han tänker utbyta Pa
ris mot Köpenhamn såsom vistelseort, 
livarpå Köpenhamn för visso blifver den 
mest vinnande. S. 

Tidningsöfversigt. 

I Budkaflcn n:r 30 ses ett porträtt 
af fru Östberg jenite en intressant bio
grafi, hvarur vi hemta följande: 

Den genre, i livilken fru Ostberg på senare 
aren skördat rika lagrar, kan vara omtvistad; 
men om bennes begåfning, talang samt lika 
ärliga som lyckade sträfvan att gjuta den sanna 
konstens lif i äfven de trivialaste uppgifter, der-
oni kan ieke mer än en mening råda. 

När tidens smak fordrar (?) den tvifvelak-
tiga själaspis, de moderna operetterna erbjuda — 
när Suppé, Lecocq oeh Millöeker draga fulla lms, 
under det gedigna, djuptänkta sceniska verk 
spelas tor tomma väggar, — då kan man anse 
det för en stor lyeka (?) när verkliga konstnärer 
bemöda sig att gifva adel och färg åt de i g rund 
ocli botten tartliga uppgifterna oeh derigenom 
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hindra dessa att sjunka ned till det platta eller, 
hvad viirre är, tvätydiga. 

I det första af dessa stycken är det 
o s s  e t t  n ö j e  a t t  ä f v e n  f ö r  v å r  d e l  k u n n a  
instämma, vid det andra lia vi tillätit oss 
ett par frågetecken. I vår hufvudstad var 
det i v intras ej blott Millöckcr ncli Lecocq 
som drogo fulla hus utan äfven t. ex. 
Ibsens »Gcngangere», hvars »djuptänkthet 
»åtminstone väl ingen vill bestrida. Och 
ännu gifvas här do åtminstone relativt 
ganska »gedigna» musikpjcscrnä »Konung 
för cn dag» och »Lyckopers resa» med 
cn framgång som nog torde täfla med 
»Boccaccios». Som altså premisserna torde 
halta något, så blir äfven slutsatsen osä
ker. Och när man har sâ brådt med på
ståendet att tidens smak »fordrar» sä och 
sä (som bekant ett älsklingsuttryck hos 
teaterdirektörer och bokförläggare), sä 
glömmer man alldeles, att om det visser
ligen är sant att teatern i viss män är 
beroende af smaken, sä är det ej mindre 
sant att teatern i viss män alstrar och 
bildar smaken. Ett förhållande, hvari 
råder ständig vcxelvcrkan, får ej ses blott 
frän ena sidan. Och derför blir det ickc 
cn lycka, utan tvärtom cn olycka, när 
verkliga konstnärer genom öfverlägsen ta
lang bidraga till att hälla vid lif en be
tänklig genre, som utan deras hjclp må
hända ganska snart skulle visa sig smak
vidrig. 

Om musikdirektörers rang 

framställer en brefskrifvare till oss föl
jande spörsmål : 

Det har mycket förvånat mig, att S. M. 
aldrig lagt ett godt ord tor våra militära musik
direktörer, hvilka aldrig komma öfver under
löjtnants grad (!) och hvilka icke en gäng 
upptagas i — jag säger icke arméens rangrulla, 
Gud bevare oss! — men i statskalendern, som 
omsorgsfullt uppräknar länsmän, vice konsuler 
och andra »högdjur». De allmänna tidningarna 
hafva nyligen citerat en lustig berättelse 0111 be-
väringen, som af korporalen tiek sig en skrapa, 
dä han ville gifva »blåslyktnanten» en tor stor 
honnör. 

Ej mer än »blaslvktnant» blefvo i detta 
musikälskande oeh frisinnade land en Crusell, 
en Joli. Fogelberg m. (1. 

Det skar mig mangen gäng i själen att se 
gamle Fogelberg pu Kronoliergs hed göra hon
nör för skägglöse slvnglar ined högre gradbeteck
ning! 

Hvarför far icke en musikdirektör »stiga i 
graderna» liksom auditören, som efter tur blir 
kapten ? 

Af hjertat instämmande i brefskrifva-
rens fullt befogade klagomål, kan Red. 
för egen del icke besvara hans fråga 
a n n o r l u n d a  ä n  m e d  d e n  o b s e r v a t i o n e n ,  a t t  
det torde vara si och sä med vårt lands 
både »frisinthet» och »musikälskande», 
eftersom ännu i nådens år 1884 militär-
snobberiet kan till denna grad gå hand i 
hand med föraktet för musikanternas skrå. 

Från scenen och konsertsalen 

få vi nästa gäng antagligen mera att för

tälja. 

• De af värn direkta prenumeranter, 
som ännu ej till tidningens expedi
tion insänd t årsafgiften, torde full
göra denna skyldighet senast före 
den 1 ins t. oktober; i annat fall 
varder ovilkorligen all vidare sänd
ning till dem af tidningen instäld, 
hvarförutom de naturligtvis ej 
komma i åtnjutande af den ut-

lofvade premien. 

Från in- och utlandet. 

Musikkonservatorium. Elevantalet in
nevarande hösttermin är 149 (88 man
liga, 61 qvinliga), hvilka såsom hufvud-
ämnen studera: orgel 30 (22 ni., 8 
qv.), sång 36 (10 m., 26 qv.), kyrko
sång 5 (3 m., 2 qv.), piano 22 (3 111., 

19 qv.), violin 19 (15 m., 4 qv.), vio-
loneell 4 m., flöjt 6 ni., oboe 1 111.,  kla
rinett 5 m., fagott 1 111., valdt horn 4 m., 
trumpet 2 111., kornett 3 111., basun 2 111., 

tuba 1 ni., komposition 1 111.,  k ontrapunkt 
6 (5 m., 1 qv.), qvarstående i harmoni
lära 1 qv. Dessutom studeras: säng 
(jämte orgel) af 1 m., violin (jämte sång) 
af 1 111., piano (järnte sång) af 1 m., 
komposition (jämte kyrkosång) af 1 111., 

kontrapunkt (jämte orgel) af 2 m., dito 
(jämte sång) af 1 111.,  dito (jämte kyrko
sång) af 1 m., dito (jämte piano) af 1 
m., dito (järnte violin) af 1 111. I Stock
holms stad äro födda 60 (37 111.,  23 qv.); 
i landsorten 82 (47 111.,  35 qv.); i Norge 
6 (4 m., 2 qv.), och i Danmark 1 qv. 
Nyantagna elever äro, i orgel: 9 (24 
sökande); sång: 4 (22 sökande); kyrko
sång: o (3 sökande); piano: 3 (26 sö
kande); violin: 3 (5 sökande), och i blås-
instruuient: 1 (3 sökande). 

Notable resande. Hufvudstaden har 
gästats i dagarne af Professoren i har
moni och kontrapunkt vid S :t Cecilia-aka
demien i Rom César de Sanctis och 
bibliotekarien vid samma akademi profes
sor Adolphe Rerwin. Deras första 
besök härstädes gälde musikaliska akade
mien, hvars musik- och autografsamlingar 
do uicd lifligt intresse togo kännedom 0111. 

Rörande Roms musikbibliotek lemnade 
de bägge långväga resande synnerligen in
tressanta upplysningar. Dcraf framgick 
att Italien, tack vare regeringens kraf
tiga åtgärder, har väl sörjt för att bereda 
skydd åt sin inhemska musikliteratur. 
Då den svenska afdelningen i musikali
ska akademiens bibliotek innesluter många 
dubletter, omfattade professor Berwin med 
nöje förslaget att genom utbyte med ita
lienska tonsättningar af värde komma i 
besittning af svenska tonverk. Prof B. 
har likaledes lofvat öfversända hit sina 
från trycket utgifna, med talrika kom
mentarier försedda specialkataloger öfver 
S:t Cecilia-akademiens bibliotek. 

Andreas Hallen liar bosatt sig i huf
vudstaden för att gifva sänglektioner. 

Fröken H. Jägcrliorn, en af de unga 
sångerskor som under det förflutna året 
studerat i Paris, gästade under föregå
ende vecka Sundsvall och gaf där för en 
särdeles tacksam publik en mycket ani
merad konsert. O111 fröken Jägerhorn 
yttrar sig Sundsvalls-posten särdeles lof-

ordande. 

Smalands Allehanda skrifver från 
Jönköping: Trebcllikonserten, annonse
rad härstädes till 23 aug., måste instäl
las »på grund af pianistens opasslighet», 
såsom det hette, men troligen i följd af 
det ringa antalet sålda biljetter. Och 
fick sålunda madame Trebolli med sin 
konstnärsstab besanna den ofta gjorda er
farenheten, att hvad Jönköping än är, 
något musikaliskt samhälle kan det ej 
beskyllas för att vara. 

Operasångaren A. Lange. Den 2 
dennes d e b u t e r a d e  p å  s v e n s k a  s p r å k e t  v å r  
landsman hr Lange på k. teatern i Kjö-
benhavn såsom Don Juan i Mozarts opera 
med samma namn. Hans debut var, sä
ger Nationaltidendc, en afgjord »succés». 

Farts. Den Italienska operan kom
mer att öppnas med »Aben Hamct» af 
Theod. Dubois. Direktionen lofvar vi
dare följande nyheter: »Richard III» af 
Salvayre, »Le chevalier Jean» af Jonci-
éres, »Benvenuto Cellini» af Diaz, »Joel» 
af baronessan Lcgoux, »Mefistofclc» af 
Boïto, »Gioconda» af Ponchiclli och »La 
Guarany» af Gomes. Af de engagerade 
artisterna äro de förnämsta: Adelina Patti, 
Sembrich, Cepeda. Tremelli och herrarne 
Nicolini, Nouvelli, Lauwers och Edouard 
de Reszke. — Opéra comique, som bör
jade 1 sept, med »Carmen» (spelad af Galli-
Marié), förbereder en ny opera »Diane» 
af Paladilhe. — Théâtre lyrique popu
laire,som ryktet påstod skulle stängas,skall 
efter direktörens, M:r Graniers, tillkänna-
gifvande fortsättas och snart bjuda på en 
ny opera »Le Rarde» af Gastinel; cn an
nan nyhet blifver den af Pauline Thys dik
tade och komponerade operan »Le mariage 
de Tabarin», som vintern 1882—83 mod 
framgång gafs i Florens under namn af 
»La Congiura di Chevreuse». 

— Elektriska teaterbelysningen i Pa
ris synes cj hålla profvet. På stora operan, 
hvars ramp har elektriskt ljus, ledo de 
sjungande af det starka skenet, som dock 
är modercradt genom matt glas. Under 
en representation af »Afrikanskan» slock
nade hastigt ljuset och måste ersättas 
m e d  g a s .  O l ä g e n h e t e r n a  t o r d e  d o c k  k u n n a  
afhjelpas. I Rrlinn och München t. ex. 
äro alla belåtna med det elektriska ljuset, 
som aldrig visat sig nyckfullt. 

— Pariseroperans födelseställe kom
mer att för kommande slägtcn betecknas 
med en minnestafla. Vid den lilla Rue 
Mazarin kommer man att på façaden till 
huset n:o 42 anbringa eo marmortafla. 
Det var der den första pariseroperan gafs 
den 13 mars 1671. Denna hette »Po-
mone» och var författad af 2 teater
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direktörer, af Abbe Pérrin som skrifvit 
texten oeh en viss Cam bert som var 
fader till musiken. Operan var präktigt 
uppsatt, mod d ekorationsombyte for öppen 
ridå etc. ocli gafs ett helt fir hvarje afton. 

Amsterdam. Holland far sig nu äfven 
ett konservatorium, Maatschappy tot Be-
vordering der Toonkunst, som öppnas i 
denna stad i september. Konservatoriet 
erhåller ett stadsunderstöd af 1000 gul
den. Konsorvatoriets direktör är Franz 
Coencn. Bland lärarne nämncs Julius 
llöntgeu (i pianospelning), gift med sven
ska violinisten Amanda Mayer. 

Dödsfall. 

Den 31 augusti kl. '/2 4 eftermid
dagen afled härstädes vid nära 86 års 
filder borgmästarinnan Lovina Carlotta 
Diörck, född Borgman. Borgmästarinnan 
Biörek var född i Göteborg 1798 samt 
uppträdde till »ammans med en äldre sy
ster, äfven violinspelerska, med bifall â 
flera konserter sä väl i Göteborg som 
Stockholm. De bada systrarna, af hvilka 
den äldre afled â en egendom nära Stock
holm 1834, företogo konstresor till Norge, 
Finland och Ryssland, der de med fram
gång uppträdde i Petersburg och Moskva. 

Mause, Victor, komponist, f . i Lorient 
'/a 1822, f i Paris V7. M. studerade 
vid konservatoriet i Paris oeh erhöll der 
romerska priset 1844 samt blef sedermera 
professor i komposition vid samma kon
servatorium ; efterträdde Auber såsom 
medlem af Académie des beaux arts. Bland 
hans många operor äro mest bekanta: 
»La chanteuse voilée», »Les noces de 
Jeannette», »Galathée» och »Paul et Vir
ginie». Han cfterlcmnar en fullbordad 3-
akts-opera »La nuit de Cléopâtre», som 
nästa vinter skall gifvas i Paris. 

— x 

V å r  P r i s t ä f l a n .  
För Svensk Musiktidnings prisläflan lia vi lått mottaga tillsammans 68 större oeh mindre pianostycken af 12 olika insändare. 

Bland dessa hafva af en eller flere inom juryn — hvari utom undertecknade inkallats tvänne sakkunnige och ojäfvige män — 
följande häften ansetts vara, i sin helhet eller delvis, i mer eller mindre mån förtjenta af att framhållas: 

Pä Vandring. Fantasistycken för pianoforte. 
Melodiska tonstycken för piano. 

Stämningar. Sex stycken för piano, med motto efter Lobe. 
Obetitladt häfte med motto »Se till mig som liten är». 
Vemod. Fyra dikter af Nil admirari. 
Naturstämningar. 
Fem pianostycken af »p. p.». 
Bagateller. Sex pianostycken med motto ur Edda. 

Det förstnämda af dessa häften måste emellertid af blott praktiska skäl ur tällingen utgå, enär det ej fyller de uppstälda 
\ilkoien i alseende pa så väl storlek som svårighet, och dessutom lör sent kom Bed. till banda. Bland de öfriga har juryns 
(leital lörenat sig om alt tillerkänna priset (200 kr.) åt n:r 2, nämda Melodiska tonstycken (med motto »Vita brevis ars longa»), 
som vid namnsedelns öppnande befunnos vara komponerade af 

hp C. W. Rendahl i Karlstad. 

Alla öfriga namnsedlar äro i viltnes närvaro uppbrända. De insändare, som vilja återbekomma sina häften, kunna mot 
uppgifvande af titel eller motto afheinta dem i Huss & Beers musikhandel. 

Redaktionen. 

På HUSS & Beer's förlag har i dag utkommit i Musikhandeln: 

SECHS LIEDER Tekniska Studier 
för 

P E D A L S P E L N I N G  
utarbetade ocb Herr O. Holunder tillegiiade 

af Lars Nilson. 
Pris 5 kronor. 

Obs! Subskribenter i landsorten be
hagade ofördröjligen till förläggarne uppgifva 
adressförändring, derest sådan skott efter 
subskriptionstiden, hvarefter verket franco 
öfversändes emot efterkraf af 5 kronor. 

Fem Orgel-Etuder 
med utsatt applicatur och pedaltekniken till 
hufvudsyfte. 

Komponerade 
och 

Herr D oktor ASTOLF MOZART MÖLLER 
vänskapsfullt tlllegnade af 

Lars Nilson. 
Pris 1 kr. 50 öre. 

Piano-Lektioner. 
Undertecknad flyttar d. 1 Okt. till Rosen'ska 
huset vid Kungsgatan, då lärjungar v id Norra 
Latinläroverket beqvämt kunna hos mig er
hålla lektioner. Under September är min 
adress fortfarande Karduansmakargatan 14. 

Fr. Joh. Huss. 

aus Julius Wulffs 

"Tannhäuser" 
componirt für eine Singstimme mit Ciavier
begleitung 

von 
Emil Sjögren. 

Op. 12. 
2.ne haften à 1 kr. 50 öre. 

Taflor ur Barndomslifvet 
11 Karaktersstycken för Piano 

af 
A. M. Myrberg. 

2:ne haften à 1 kr. 50 öre. 

Obs! Prenumeranter å Sv. Musiktidning 
1883, hvilka såsom gratispremie valt, men 
ännu icke utbekommit ofvannämda verk, torde 
afhamta detsamma i Huss é Beers Musik-
handel. 

P i a n o s t ä m n i n g  
och Reparationer utföras på anmälan i 

HUSS & BEERS Musikhandel. 

I Musik- och Bokhandeln har ut
kommit: 

" E R 0 T I K 0 N "  
5 Pianostycken 

af 

Emi l  S jög ren  

Pris: 2 kronor. 

Detta häfte belönades med första priset 
vid den af Kgl. Hof-Musikhandel i lvjöbenhavu 
förra året anordnade täflau emellan nordiska 
kompositörer. 

4 Sånger 
för  en  rös t  och  p i ano 

af 

Ivar Hallström. 
1. Gondolier-Sång. 

2. Svarta Svauor. 

3. Vackra Sky. 

4. Eu liten visa. 

Pris: 1 kr. 50 öre. 

I N N E H Å L L :  riaccringen i  orkestrar. — E n 
skriftvexling i koralfrûgan. — L'étude du chant. —t 
Saratidens tonsättare (forts.). — Musikpressen. — 
Fran vår flygande korrespondent. — Tid ningsöfver-
sigt. — Om musikdirektörers rang. — F rån scenen 
och konsertsalen. — Fr ån in- och utlandet. — Döds
fall. — A nnonser. 

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1884. 


