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Ludvig Norman. 

t 
»et är af en sorglig anledning vi i dag 
«-ét3 återgifva den bild, som illustrerar 
vart blad, bilden af Lud
vig Norman, hvars från-
fälle inträffade sistlidne 
lördag den 28 Mars kl. 

pä morgonen. Un
derrättelsen om att det 
i dessa dagar befarade 
dödsfallet då timat spred 
sig snart här i hufvud-
staden och den allidnes 
porträtt, infattadt i en 
krans af cypress, sågs re
dan tidigt framlagdt i 
musikhandeln vid Gustaf 
Adolfs t org, ett betydelse
fullt vittnesbörd om hans 
bortgång. Ehuru han län
ge varit sjuklig och fastän 
den sjukdom, hvilken lade 
honom på dödsbädden 
snart antog en karaktär, 
som aflägsnade allt hopp 
om tillfrisknande, kan 
man ej annat än känna 
sig smärtsamt öfverraskad 
af detta dödsfall, då man 
erinrar sig att ännu för 
tre veckor sedan hofka-
pellmästare Norman med 
sin, såsom det syntes, 
vanliga energi och kraft 
förde taktpinnen vid Mu
sikföreningens sista kon
sert i Ladugårdslan dskyr
kan till firande af Bachs 
och Händels tvåhundra
åriga födelsedag. Med 
hyllningen åt dessa musikens stormän och 
vid toner na af dera s högtidliga och härliga 
skapelser afslutades på ett värdigt sätt 
hans egen konstnärsbana. 

Svenska tonkonsten har med Ludvig 
Normans frånfälle gjort en stor förlust, 
väl den största, som för närvarande kunnat 
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inträffa, ty obestridligt tör vara, att Nor
man såväl genom sin gedigna musikbild
ning, sin stora och värderika produktivitet 
soin tonsättare och sin mångåriga för-
tjenstfulla verksamhet såsom förste hov
kapellmästare och dirigent gjort sig för-

Ludvig Norman. 

tjent af hedersrummet såsom vårt lands 
främste musiker. Långt ifrån att också 
hans skaparkraft som tonsättare kunde 
redan anses vara uttömd eller försvagad, 
syntes det deremot nu, sedan han lenmat 
sin ansträngande befattning vid hofkapellet 
och kommit i en för hans helsa välbe-

höflig ro, som om denna kraft sk ulle lifvas 
på nytt, att döma af de arbeten som der-
efter sett dagen. 

Om Ludvig Normans bortgång så
lunda är en betydande förlust för vår 
tonkonst, så är saknaden af den bort

gångne ej mindre stor 
bland de många beun-
drarne af hans konstnärs-
skap och de talrika vän
ner, dem hans ädla och 
blida väsen, hans (lärd-
fria och älskvärda person
lighet samlade kring ho
nom. Inom den till ut
seendet sä lugne och trö
ge mannen bodde icke 
blott ett rikt musikaliskt 
snille utan en mångsidig 
intelligens, som ock up
penbarade sig i hans ta
lang som skriftställare och 
talare, hvarjemte en na
turlig humor utgjorde ett 
drag i hans karaktär, allt 
egenskaper, som gjorde 
den firade konstnären till 
en angenäm och eftersökt 
umgängesvän. Han trif-
des ock gerna i en för
trolig vänkrets, och ej 
sällan rekreerade han sig 
efter en tröttande opera
afton med att gästa en 
intimare familj, då han 
efter soupén kunde slå 
sig ned vid pianot, bere
dande åt andäktigt lyss
nande och aldrig trött
nande åhörare de lijut-
ningsrikaste stunder ge
nom sitt härliga pianospel, 
än fantiserande, än fram

dragande värdefulla tonskatter ur sit t m in
nes rika förrådskammare. 

Såsom pianist var Ludvig Norman ej 
någon fenomenal virtuos, men hans klas
siskt ädla, mjuka och uttrycksfulla spel 
gjorde alltid ett stort och skönt intryck; 
det var en högtid att få hö ra honom spela 
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pianopartiet vid en kanimarinusiksoaré 
eller ackoinpagneinentet till en sang, men 
på de serare åren lät han den musika
liska allmänheten blott alltför sällan njuta 
af denna sin talang. 

Det är emellertid hufvudsakligen i egen
skap af tonsättare som Norman gjort sig 
ett namn såväl här hemma som i utla n
det, och hans verksamhet såsom sådan 
har i främsta rummet rört sig på kam
marmusikens fält. Den mångskiftande 
operadikten frestade ej hans håg. Af en 
mera kontemplativ och tillika lyrisk na
tur fördjupade han sig hellre i utarbetandet 
af et t instrumentalverk eller omklädde i to
ner ett lyriskt skaldestycke. Det lärda tekni
ska arbetet och det ofta sparsamt framträ
dande melodiska elementet i dessa göra att 
hans kompositioner i allmänhet icke vun 
nit större popularitet. På senare tid h ar 
han dock kunnat glädja sig åt att vara 
mera förstådd, hvartill i syn nerhet bidra
git lians härliga körer, sådana som: »Det 
guddomelige lys», »Rosa rörans bonitatem», 
mottetten öfver J. O. Wallins grafskrift 
»Jordens oro viker» m. fl., några hans 
sånger såsom den poetiska, ofta sjungna 
»Månestrålar» och pianokompositioner t. ex. 
lians 4-händ. »Resebilder» och »Bar
nens lekar och dansar» m. fl. solosaker 
för piano. Bland hans mera populära 
tonverk af äldre datum må anföras »Skogs-
sånger», Visan ur Dagvard Frey och sorg
marschen öfver Aug. Söderman. Då vi 
ej äga att tillgå en fullständig förteck
ning öfver Normans utgifna tonsättningar, 
hvilka sluta med sångverket »Humleplock
ningen» op. 63, vilja vi åtminstone till 
belysande af hans verksamhet som kom
ponist nämna följande större arbeten : 
8 symfonier, 5 ouverlurer, stråkoktett, 
2 sextetter, stråkquintett," 4 stråkquar-
tetter, pianoquartett, 2 pianotrior, sona
ter för violin och piano, altviol och piano 
samt violonc. och piano, suite i kanon-
fonn" för 2 violiner, 10 karakterstycken 
för violin och piano, 5 tonbilder för d:o, 
festmusik till 4 Nov. 1865, musik till 
drottn. Lovisas begrafning 1871, Oskar 
11 :s och Sophias kröning 1873, Par Bri-
cols jubelfest 1874, invigningen af Musik. 
Akademiens nya bygnad 1878 o. s. v. 
Dramatiska musikstycken af honom finna 
vi i Torkel Knutsson, Dagvard Frey, An
tonius och Kleopatra m. fl. 

För en vidsträcktare betraktelse af 
Normans lefnad och lifsgerning sak nas oss 
här utrymme, endast en kort levnadsteck
ning nia afsluta denna minnesruna. 

Fredrik Vilhelm Ludvig Norman föd
des den 28 augusti 1831 i Stockholm, 
der hans fader var hufvudman för ett 
ansenligt bokhandelshus. Denne efterlein-
nade dock sin familj i små omständig
heter, och dä Ludvig genom sina inpro-
viseringar på pianot tidigt röjde stora 
anlag för musik, blef detta ämne för stora 
förhoppningar hos hans närmaste. Han 
erhöll först undervisning i pianospel af 
M:lle Josephson, sedan fru Schuck, vidare 
af Theodor Stein och van Boom samt i 
harmoni af Adolf Lindblad. Denne in
tresserade kronprinsen Oskar för den unge 

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

talangen, som då han tillika i löjtnant 
C. G. Braunerhjelm och bankoregistrator 
Axel Bergström erhöll två hjelpsamma 
gynnare kunde 1848 till fortsättande af 
sina studier begifva sig till Leipzig. Äl
ven Jenny Lind intresserade sig för och 
understödde den lofvande ynglingen. Un
der sådana lärare som en Hauptmann, 
Rietz och Moscheles gjorde Ludvig Nor
man stora framsteg, och bekantskapen 
samt umgänget ined dessa lärare samt 
ined Gade och Schumann utöfvade ett 
mångsidigt och bildande inflytande på den 
unge tonsättaren. Bland hans kamrater 
här i Leipzig var äfven Halfdan Kjerulf. 
Genom Schumann, som lifligt intre sserade 
sig för hans framgång i Tyskland, rekom
menderades han hos den ansedde förläg
garen Kistner, som utgaf hans op. 1 
Zwei Klavierstücke (1851), och Here 
andra hans kompositioner. Efter åter
komsten till Stockholm 1852 uppträdde 
Norman flere gånger som tonsättare 
och utöfvande konstnär samt vann en 
ansedd ställning som pianolärare. Se
dan han i sex år arbetat i detta mödo
samma kall, blef han 1858 lärare i kom
position och instrumentering vid Musika
liska Akade mien. Såsom dirigent för elev
orkestern der och för »Nya harmoniska 
Sällskapet» gjorde han sig så bemärkt, 
att han efter Ignaz Lachner blef chef för 
hofkapellet 1 861, å hvilken be fattning han 
erhöll fullmakt året derpå. Denna makt-
påliggande t jenst skötte han ända till 1879, 
hvarefter han ledde kapellets symfonikon
serter ända till våren förlidna året. Hans 
utmärkta egenskaper som orkesterchef äro 
väl kända, och under hans styrelse stod 
vart "hofkapell på en höjd, som satte det, 
qvalitativt taget, i ra ng med de förnämsta 
i utlandet. Äfven utmärkta sångkrafter 
egde operan till sitt förfogande under 
hans tid, en tid märklig nog i hennes 
annaler, då Gounod och Wagner der först 
gjorde sitt inträde, dä Afrikanskan, Ju
dinnan, Lalla Rookh, Mignon, Carmen etc. 
först gingo öfver vår scen och den sven
ska nationaloperan väcktes till lif med 
Hallströms operor och Ölanders Blenda. 

Norman blef 1857 ledamot af Mu
sikaliska Akademien, 1873 dess prisses 
för några är och 1880—82 å nyo kom
positionslärare vid densamma. Efter sitt 
afskedstagande från kapellmästartjensten 
ställde sig Norman jemte Mus. Akademiens 
sekreterare, d:r Svedbom, i spetsen för 
den 1880 bildade Musikföreningen. Så
som pianolärare var han derjemte alltid 
eftersökt. Till belöning för sina förtjen-
ster såsom hofkapellmästare och svensk 
tonkonstnär erhöll han 1883 i lifstidspen-
sion 2000 kronor af riksdagen. 1869 
utnämndes han till r iddare af Wasaorden, 
1883 till N ordstjerneriddare och innehade 
äfven S:t Olafs orden. För sina förtjen-
ster som musiker och skriftställare tillde
lade honom Svenska Akademien förlidet 
ar sin prismedalj. 

Om hans förmåga som kritiker och 
musikskriftställare vitna talangfulla upp
satser i Ny tidning för musik, den af 
honom och A. Rubenson redigerade Tid

ning för musik (1859), artiklar i Afton
bladet och senast i Pos t- och Inrikes Tid
ningar samt bidrag till Svensk Musiktidning 
ined karakteristiker öfver Franz Berwald, 
Aug. Söderman och A. F. Lindblad. 

Norman gifte sig 1864 med den rykt
bara violinvirtuosen Wilhelmina Neruda, 
med hvilken han eger tvenne söner bo
satta i utlandet, hvilka han hade glädjen 
att se vid sin sida under sina sista dagar. 

Länge skall Ludvig Normans minne 
lefva bland oss, äradt inom konstens verld, 
kärt för saknande vänner. ' H. 

Om rationel pianoundervisning. 
Iakttagelser och råd af en gammal pianolärare. 

111. 

J^^äst föregående nummer af de nna tid-
' e>5 ning innehöll e n uppsats »om piano-

spelningens följder», hvari af en läkare 
visades de för helsan menliga följderna 
af oförståndig och öfverdrifven pianospel-
ni ng. Det är klart att såväl muskler som 
nerver dervid tages r ätt mycket i ansp råk. 
Förutom det intryck sjelfva ljudet utöfvar 
på örats nerver och derigenom på hela 
nervsystemet, så anstränges ögat ej obe
tydligt af den stränga uppmärksamhet, 
som fordras vid den snabba notläsningen, 
helst då denna sker vid ljus utan några 
skärmar, som skydda ögat för de ljuslå
gor som belysa noterna. Mest är dock 
muskelkraften anlitad genom armarnes 
och händernas rörelser vid spelandet un
der den stillasittande ställningen. 1 sa
nitärt hänseende kan man alltså tala om 
en rationel pianospelning, som förtjenar 
detta epitet i samma mån, som den ut-
öfvas med afseende på att 'så litet som 
möjligt d. v. s. icke onödigt anstränga 
den spelande. Ju ledigare kroppens ställ
ning och rörelse är under spelningen, 
desto mera sparas muskelkraften, och 
desto lättare vinnes den mekaniska eller 
tekniska färdigheten som är spelningens 
grundvilkor. Liksom vid sångundervisning 
kännedomen om struphufvudets och rös t-
bandens verksamhet för tonens frambrin
gande är af vigt att känna, så bör ock 
armens och handens anatomi ej vara obe
kant för pianospelaren, särskildt pianolä
raren, om han vill vinna en rätt insigt 
om lagarne och verktygen för den nerv-
och muskelverksamhet, soin åstadkommer 
spelningen, samt på rätta sättet i prak
tiken tillämpa dessa lagar. Vid sjelfva 
undervisningen kan naturligtvis ej åt ele
ven meddelas dessa lagar eller gifvas nå
gon kurs i anatomi, helst i början af 
undervisningen, men de praktiska råd som 
meddelas eleven bör lia en sådan känne
dom hos läraren till grundval. 

Den lediga kroppsställningen vinnes 
på följande sätt. Den spelande sätter sig* 

* För sittningen bör nian välja en stadig 
stol med ryggstöd; de rvgglösa, oftast kullriga 
»pianostolarne» med liten skrufsits iir ej att re
kommendera. De gifva först och främst för litet 
stöd ät kroppen och blifva ock vanligen snart 
vingliga. Att de erlyuda ledigare ställning un
der spelandet är ett misstag. Vara pianovirtu
oser se vi a lltid begagna vanliga stolar med rygg
stöd vid sina konserter. 
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pä lagom afstånd från pianot så, att 
öfver- och underarmen bilda något 
mer än en rät vinkel då handen lag-
ges upp på klaviaturen. Fälles sedan 
armarne ned utefter sidorna och derpå 
upplyftas i denna ställning, med den 
naturliga krökningen på fingrarne, och 
händerna placeras på klaviaturens midt 
så att tummen och lillfingret komma 
lika högt upp på främre delen af uu-
dertangenterna (dock ej yttersta delen) 
— hvarvid händerna får en något ut-
åtböjd ställning såsom foten vid gåen
det — så innehar arm och hand den le
digaste ställningen. För man nu från 
midten af klaviaturen händerna i denna 
ställning fram och åter öfver hela klavia
turen, så har jag den lediga och normala 
horizontela handrörelsen på pianot, krop
pen iakttager härvid så mycket som möj
ligt den raka ställningen utan större lut
ning till höger eller venster. Om man 
vid spelandet sätter ut armbågen från 
sidan, ett fel som är rätt vanligt hos en 
illa undervisad elev, så får handen en 
skef ställning, lillfingret skjutes för långt 
upp på tangenten och tummen dragés 
utom klaviaturen. För elever, som äro 
så små att fötterna ej nå golfvet, bör en 
lagom hög pall stödja dessa. Beträffande 
sittningens höjd bör denna afpassas så, 
att vid den ofvan beskrifna lediga ställ
ningen underarmen och ötre delen af de n 
på klaviaturen hvilande handen (ined krökta 
fingrar) komma i samma plan. 

Pristäfling. 

sjjwnär prisvinnaren till Gloria sistl. är 
välvilligt öfverlätit det vunna priset 

25 kr. för ny täfling och föreslagit sotn 
täflingsämnen : sett förkort adt kyrie 
samt nya tonsatser till »Med dig vare ock 
Herran» och »Am en» i vår svenska messa, 
och detta forslag synes välbetänkt, enär 
det förra (kyrie) gerna tål en förkortning, 
som redan är vedertagen på åtskilliga 
ställen, der det lielgdagligen sjunges 
(det vanliga längre endast ä högtidsda
gar), och de 2:ne sednare i Haeffners 
messa äro temligen tarfliga och föga t ill
talande, synnerligen dâ de föredragas en
bart d. ä. utan motsvarande säng frän 
altaret; sä vill undertecknad ytterligare 
öka anslaget med 25 kr., således tillhopa 
50 kr., önskande dervid följande vilkor: 

1) att »förkortningen» af kyrie bör 
vara ett utdrag af vår vanliga tonsats 
till kyrie, livars anda hufvudsakligen bi-
behâlles, utan stympning eller upprepning 
af textorden i annan form än de före
komma i kyrkohandboken; 

2) att församlingssvaret »Med dig 
vare ock H erren», såväl i d u r som m oll, 
sättes i 2:ne rytmer, hvardcra till en verk
lig musikalisk mening (med subjekt och 
predikat), samt »Amen» (utan upprepning) 
förslagsvis i fyra heltakter, hufvudsakligen 

med 74-noter5 
3) att 2:ne nya koraler, nernl. till 

psalmerna n:is 5 eller 88 samt ( i ingå 
i täflingen, samt 

4) att allt skrifves fyrastämmigt för 
blandad kör (sopran, alt, tenor och bas) och 
i kyrkostil. Egandc täflande efter eget 
godtfinnandc delvis eller i sin helhet 
deltaga i täflingen, samt prisdomarne 
(3:ne erkände kyrkomusici) etter bästa 
förstånd fördela priset, ifall en icke kan 
ernå det hela för samtliga olika täflings

ämnen. 
Täflingstyekena insändas till redak

tionen af Svensk Musiktidning, Stockholm, 
före den 1 nästa Juni, med åtföl
jande förseglad adress- och namnsedel, 
som öppnas endast i fall pris vinnes. 

I afseende på orsaken till behofvet 
af nya koraler till de nämda psalmerna 
må anföras, att n".is 5 och 8 8 i afsee nde 
på metern icke fullt öfverensstämma med 
den dertill anslagna melodien, som egent
ligen tillhör endast ps. n:r 221. Ben 
korta strofen mot slutet hos de förra in
träffar neml. något tidigare i den sednare, 
hvadan man med de förra nödgats »qvack-
salfva» på åtskilliga sätt, genom de musi
kaliska rytmeruas omkastning, eller »lappa» 
till en bit (såsom H allberg gjort i sin ko
ralbok) o. s. v. Och att passionspsalmen 
n:o 7 7 rätteligen icke kan eller bör sjun
gas på den glädjemclodi Ilïeffner dertill 
anvisat, torde litet livar medgifva. Vis
serligen kan denna psalm »paras» ti ll ko
ralerna n:is 78 eller 79; men psalmisten 
J. O. Wallin ansåg redan på sin tid »det 
nyttigt för vår kyrka, att hvarje psalm 
finge sin bestämda melodi», och då n:o 
77 väl kan vara värd att egnas en ko
ral i samma anda, som psalmen sjelt 
framträder uti, och som han efter A\ al-
lins yttrande, kan kalla sin enskilda 
egendom ; förthy hafve vi vägat förorda 
en särskild till densamma passande k oral. 

Herrar kyrkomusikidkare, både fack
män och dilettanter, i värt land äro emel
lertid l ijortligt välkomna med sina täflings-
stycken till svenska kyrkans tjeust! »Ju 
flore man, ju bättre lycka!» 

Ilar äran teckna ödmjukligen —t. 
P. S. »Amen» är visserligen ej i 

kyrkohandboken upptaget att sjungas af 
församlingen; men då den allsmägtige 
Hseffner upptagit det i sin svenska messa, 
så får det väl förblifva dervid. 

D. S. 

FÖLJETONG. 
Två konstnärshjertan. 

En berättelse ur J. S. Baclis lif 

af M axim Ger. 

Äet var den 25 Sept. 1721. Natten 
trp hade inbrutit, men ännu såg man 
slottsfönsterna i Kothen stråla i all sin 
glans. Lika inbjudande var det ej på 
gatorna. Stormen skakade dörrar och 
fönsterluckor och piskade häftigt på ru
torna. Slottets gäster tingo emellertid 
ej längre njuta af den behagliga vistelsen 
i de furstliga gemaken, ty den unge lur
sten hade nyss afslutat festen, vagnarne 
körde fram till porten, den ena efter den 
andra, och snart voro salarne tomma. 

Den högre adeln och hoffunktionärerna 
hade redan farit sin väg, d å ur slottspor
ten två gestalter syntes framträda under 
lifligt samspråk med hvarandra. Den ena 
af dein, en ung dam med vackra anlets 
drag och intagande utseende vände sig 
nu till sin ledsagare, e n man med kraftig, 
bredaxlad figur. 

»Ni gör mig», sade hon, »riktigt hög
färdig med edert oupphörliga beröm och 
komplimenterande, herr kapellmästare! 
Ännu har jag aldrig hört något tadel från 
er mun, och jag kan dock ej tänka mig 
annat än att jag förtjent det någon gång. 
Visserligen, det medger jag, anvä nder jag 
mycken flit på mina studier och f öredra
ger aldrig en sång utan att jag efter bästa 
förstånd tänkt mig in i den; emellertid 
kan ju min uppfattning och mitt lörediag 
med allt hvad dertill hör afvika frå n an
dras intentioner, och jag sjelf kan ju i 
tekniskt hänseende förbise en hop saker 
och fela deri utan att jag märker det.» 

Den tilltalade blef plötsligen helt all
varsam. Det lugna godmodiga draget 
kring munnen försvann och le mnade rum 
för en nästan sträng tankfull min. De 
lifliga ögonen under de stora bågformiga 
ögonbrynen stirrade ett ögonblick på sån
gerskan, derpå hördes han svara med fast 
och energisk ton: 

»Ni har rätt, min kära vän, endast 
öppenhet kan bevisa or det varma del
tagande jag hyser för er. Nå väl! Ni 
har en förträfflig sopranstämma —» 

»Sä, så, beröm åter igen!» hotade 
flickan skämtande. 

»Men», återtog kapellmästaren: »Ni 
- måste tydligare uttala orden, ni måste i 

första rummet vänja er vid en bättre 

munställning —» 
»Nå, det var nu en gäng ett förstån

digt tal!» utropade gladt den unga sån
gerskan. »Ack hvad jag är er tacksam 
för det, min käre herr Bacli!» 

»Det skall vara mig en glädje a tt till 
eder nytta och fromma gifva e r flera så
dana vinkar, när det sa behöfs.» 

»Men käre herr kapellmästare», sva
rade den täcka flickan och lade bedjande 
sin hand på Bachs arm: »gör mig nu 
till viljes och kalla mig vid förnamn så
som ni gjorde förr, dä ni var hemma i 
mina föräldrars hus i Weissenlels.» 

»O gerna, gerna!» utropade Bach för
nöjd. »Gerna, kära Anna! Jag, jag tänkte 
bara att — att — nä, emedan ni nu är 
furstlig hofsångerska . . .» 

»En ställning, för hvilken jag endast 
har ert inflytande att tacka, käre herr 
kapellmästare; och till tack för det skulle 
jag visa mig mera främmande för er? 
Jo, ni måtte lia ett vackert begrepp om 
mig!» utropade Anna med komisk ifver. 

»Nå, så låta vi allt vara väl igen, 
Anna lilla, men det der 'herr kapellmä
stare' vill jag nu inte vidare höra af er» 
— Han stannade och fattade hennes hän
der, dem han hjertligt tryckte. Den go de 
mannen hade, efter allt hvad man kunde 
se, någonting på h jertat som han ej kunde 
förmå sig att uttala. Det stränga, ja 

I mången gång dystra draget på Bachs hög-
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hvälfda panna syntes nu icke till, de oak-
tadt hans närsynthet lifliga ögonen blix
trade till med ett uttryck af glädje. 

Hur skön var ej lilla Anna! Då h an 
förr emellanåt kom till Weissenfels hade 
han lärt känna henne såsom den dugtiga, 
arbetsamma och talangfulla dottern till 
hans vän, fält- och hoftrumpetaren Kas
par Wölken. Kanske var hon vacker re
dan då — han hade väl ej gifvit akt 
derpå, ty då lefde ju ännu hans kära 
Maria Barbara, som skänkt honom fyra 
friska och kraftfulla barn : en flicka som 
nu var tretton år och tre gossar, nu elfva, 
sju och fem år, af hvilka i s ynnerhet den 
andre i ordningen lofvade att blifva en 
god musiker. När han erinrade sig, hur 
han vid återkomsten från Karlsbad med 
gladt mod reste in i staden vid sin fur
stes sida och tänkte på återföreningen med 
den trogna makan, samt hur vid in trädet 
i hans hem i stället för det väntade jublet 
den förkrossande underrättelsen 0111 hans 
makas död mötte honom, då var än i 
denna stund hans hjerta färdigt att brista. 
Hon hade redan blifvit begrafven; han 
hade ej ens kunnat få se henne en g ång 
till ! En förfärlig sorg bemäktigade sig 
den djupt känslige m annens hjerta då han 
stod på den nyss uppkastade grafkullen, 
under hvilken hans älskade maka hvilade, 
hon som så troget understödt honom i 
hans uppåtsträfvande verksamhet och m ed 
tålamod och förnöjsamhet delat tillsam
mans med honom äfven d e onda dagarne 
— och nu, då lyckan skän kte honom fruk
ten af hans rastlösa flit, rycktes hon så 
plötsligt från hans sida! 

Sedan den dagen hade han aldrig 
mer varit så glad som förr — endast vid 
sidan af denna varmhjertade flicka, som 
nu gick bredvid honom, flög det liksom 
ett aningsfullt solsken genoin hans be
tryckta sinne. Ack, hans barn hade va
rit så sorgsna och slutna sedan denna 
förskräckliga stund. Hur ofta hade han 
ej träffat på dem ihopkrupna i ett hörn 
af rummet — gråtande! Det m åste blifva 
på annat sätt! Dock, detta »huru» hade 
Bach ej så noga öfvertänkt. (Forts.) 

Från Scenen och Konsertsalen. 
Mars. 

Stora Teatern. 13. 
14. 
15 

IG. 

17. 

18, 22. 

19, 27. 

20. 

23. 

25. 
20. 

Nya » 13, 15, 
» 19,23,28. 

Gounod: Faust. 
5:e Symfonikonserten. 
Hallström: Xeaga (Ylad: 

Hrr Sellgren, Neaga Frk. 
Grabow). 

Mozart: Trollflöjten (Pa-
mina: Frk. Spångberg). 

Gounod: Romeo och Julia 
(Julia: Frk. Ek). 

Meyerbeer: Profeten (Fi
des Frk. Wellander). 

Hallström: Neaga (Frk. 
Ek, Frk. Grabow). 

A über: Den svarta Domi-
non. 

Gounod: Romeo och Julia 
(Frk. Grabow). 

Adam: Konung for en dag. 
Verdi: Aida (Aida, Äm

nens, Redames: Frk. Ek, 
Fru Edling, HIT Sellman). 

Snppé: Afrikaresan. 

Mars. 

Nya Teat. 18,20,22. Planquette: Rip Rip(Lis-
betb: Fru Ostberg, Rip: 
Hrr C'astegren). 

" n 24, 27. Brand: af H. Ibsen, med 
musik af R. Henneberg. 

Södra » 13—24, Poise: God natt granne. 
" » 2i, 28. » " » v 
» » 25, 20. Hervé: Lilla Helgonet (Frk. 

Anna Petterson). 
Berns Salon. 15. Qvartettsängareförbundets 

konsert: Bacchi konkurs 
m. 111. 

Musikal. Akad. 17. Agathe Baeker-Gröndahls 
Schumann-konsert. 

» » 21. Agathe Baeker-Gröndahls 
2:a konsert. 

S:t Jak. kyrka, 28. Willi. Ileinzes orgelkonsert. 

Kgl. Stora, teatern har, såsom här 
ofvan synes, under sista hälften af denna 
månad bjudit på stor omvexling, i det ej 
mindre än 8 särskilda operor af 7 olika 
komponister gått öfver scenen och der-
jemte en symfonikonsert gifvits. I »Ne
aga», som vinner vid förnyadt åhörande, 
men som oaktadt många vackra och ka
rakteristiska musiknummer väl aldrig med 
sitt seriösa innehåll kan blifva lig tigt po
pulär, har Hrr Sellergren sjungit Vlads 
parti och Fröken Ek alternerat med Frk. 
Grabow. Hrr Sellergren gör, som vanligt, 
lycka med sin vackra röst men utför ro-
len l ångt mindre dramatiskt än Hrr Ström
berg. Särdeles i 3 aktens förbannelse
scen hade den lugna »Sarastros-värdig-
heten bort vika för en lifligare aktion. 
Fröken Eks Neaga väcker i dramatiskt 
hänseende större intresse än hennes med-
täflarinnas och hon s köter sångpartiet gan
ska förtjenstfullt. Fröken Wellander, som 
med anledning af Frk. Jansons sjukdom, 
vid 100:de representationen af Profeten 
i hast öfvertog Fides parti, hvilket hon 
då sjöng på tyska, har nu sjungit samma 
rol på svenska och vunnit stora sympatier 
såväl genom sin röst och sång som ge
nom sitt väl genomtänkta och gripande 
spel. Aubers qvicka opera »Den svarta 
Dominons har återupptagits med fröken 
Vendela Andersson i hufv udrolen, hvilken 
rol af henne förut gifvits på Nya Tea
tern härstädes och, såsom vi vilja minna s, 
dessförinnan i Göteborg. Såväl i denna 
rol som i »Konung för en dag» i Neme as 
parti skördar denna intelligenta sångerska 
mycket bifall. I fröken A . har Stora Tea
tern gjort en god acqvisition för den ko
miska operan, der sådana egenskaper som 
ett lifligt och graziöst spel, briljant kolo
ratur och behaglig apparition äro af så 
stor vigt för rät ta framställningen af denna 
genre. Såsom Radames i Aida har herr 
Sellman visat sig i en ny rol. 

Nya Teatern har återupptagit Plan-
quettes Rip-Rip, som förl idet å r vid d enna 
tid hade sin première på Nya Teatern. 
Hrr Gastegren innehade titelrolen och är 
i denna mycket öfverlägsen sin företrädare 
hr Petterson, särdeles hvad röstens till
räcklighet och behag angår. I stället för 
frökn. Strandberg och Löfgren skötas de 
q vinliga birolerna nu af fru Gederberg 
och frk. Friberg. Fru Östberg innehar 
sin förra rol och utför den förträffligt, 
som vanligt. Den präktigt uppsatta och 

i musikaliskt hänseende delvis ganska 
vackra operetten torde ännu en tid komma 
att hålla sig uppe. Femte Symfonikon
serten å Stora Teatern d. 14:e hade ett 
mycket intressant program: l:o Brahms 
3:e symfoni (F-dur op. 90), 2:o Ur mu
siken till Bj. Björnsons »Halte-Hulda» a) 
första aktens första scen, b) mellanakt, 
c) visa, d) dans med sång, e) mellan
akt — denna musik komponerad af di
rektören för Musikaliska Akademien A. 
Bubenson, 3:o Symfoni i D-dur (N:o 10 
i Breitkopf et Härtels uppl.) af Haydn. 

I Wien, der Brahms är bosatt, utför
des hans tredje symfoni för f örsta gången 
1883 och blef mottagen med stort bifall 
af komponistens många beundrare. Schu
manns profetia trettio år förut om den 
då tjuguårige kompositören att han skulle 
blifva en reformator inom tonkonstens verld 
anse dessa hans beundrare, de på skämt 
henämda »Brahminerna», för länge sedan 
fullbordad. Hvad denna symfoni beträffar 
anse de den öfverlägsen hans föregående. 
Att tankarne om densamma äro delade 
ser man emellertid af en recension från 
Leipzig, der den först uppfördes i Febr. 
förlidna året under komponistens egen 
ledning, och i hvilken recension den be
tecknas såsom tråkig, saknande samman
hang och röjande brist på uppfinning. 
Denna dom är väl för sträng. Om man 
nu icke tillhör Brahmsdyrkarne måste 
man dock räkna denne komponist till en 
af nutidens främste, och för att nu hålla 
oss till hans sista symfoni kan man ej 
annat än finna dem i sin helhet vara ett 
intressant verk, som man måste hålla 
kapellmästare Dente räkning för att ha 
upptagit på konsertprogrammet, helst som 
det rätt ansträngda hofkapellet i den
samma fått en ingalunda lätt uppgift att 
lösa. Att ett så djupgående verk som 
detta ej vid första åhörandet kan slå an 
på den stora publiken är naturligt, det 
mottogs emellertid med aktningsfull be
undran för den talang och lärdom som 
det uppenbarade i orkestralt och harmo
niskt hänseende samt med bifall till de 
mera fattliga melodiska satserna. I a ndra 
och tredje afdelningen förekommo dessa i 
synnerhet, och den senare erkännes allmänt 
såsom mest njutbar. Detta, ett allegretto 
hållet i enkel pastoralstil, visar att Brahms 
kan vara en älskvärd melodiker lika väl 
som en ofta inom sig sluten alltid djup
sinnig kontrapunktist, hvarom denna sym
foni flerstädes vitnar. Första satsen an
slår genast i sin början med frisk rytm 
och melodi; ganska originelt är det andra 
motivet i Adur d/t takt, som med sin 
öfver den en toniga basen rörliga och sam
manträngda melodi påminner om säck
pipan eller nyckelharpan, en liten pasto
ralsats inskjuten i första allegrot såsom 
förebud till Allegrettot. Andra satsen, 
som börjar i koralstil med en melodi, 
hvilken ej är synnerligen originel och — 
såsom man anmärkt — påminner om en 
melodi en Zampa, är dock r ätt anslående 
och förträffligt utarbetad. Sista afdelnin
gen, ett allegro, som börjas i moll med 
en rytmiskt kraftig unison insats, erbjuder 
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vid sidan af mänga vackra pointer mycket 
lärdt detaljarbete af svårfattligare art, men 
de harmoniska och modulatoriska stridig
heterna upplösa sig till sist i en fridshymn 
och symfonien slocknar bort i ett effekt
fullt, högtidligt pianissimo, ett slut som 
påminner om Beethovens pastoralsymfoni, 
om man bortser»från slutackordet i den na. 
Vi hopp as att snart återhöra denna Brahms 
symfoni, hvilken först genom förnyadt åter-
hörande kan rätt fattas och uppskattas. 

Konsertens sista nummer, en välkänd, 
ehuru af orkester ej så nyss gifven Ddu r-

,symfoni af fader Haydn, väckte naturligt
vis stort bifall. Denna enkla af känsla 
och humor inspirerade musik förfelar al
drig, qvick och intagande som den är, 
att värma och lifva åhörarne. Dir. A. 
Rubensons musik till Halte Hulda är i 
enlighet med texten af nå got dyster stäm
ning men rätt karakteristisk samt effekt
full och med smak instrumenterad, såsom 
t. ex. i första aktens första scen med den 
dissonerande klockringningen och begraf-
ningsmarschen samt mellanakterna. Visan 
»Een due saa jeg skelve» är en vacker 
bit, som föredragen af fru Edlings vackra 
och sympatiska röst ej kunde undgå att 
väcka lifligt bifall likasom den äfven af 
henne sjungna »sång under dans», ett af 
de vackraste numren. Kompositionen,ehuru 
endast i manuskript, såsom det angafs på 
affischen, lär icke vara så ny. 

Fru Agathe Backer-Gröndahl har i å r, 
liksom förra året vid denna tiden, fägnat 
oss med sin solida talang. Fru Backer-
Gröndahl, bekant såsom en förträfflig 
Schumann-tolkarinna, gaf första dagen en 
Schumannkonsert, som inleddes af dennes 
härliga pianoqvintett op. 44, förträffligt 
återgifven^ af konsertgifvarinnan med bi
träde af herr. F. och G. Book, Zetterqvist 
och Andersen. Hon spelade vidare Novelette 
F-dur, Nachtstück, Aufschwung, Abendlied, 
Traumeswirren och som extra nummer 
»Warum?» samt afslutade konserten med 
Etudes Symphoniques en forme de Varia
tions, i hvilken svåra och vidlyftiga k om
position hon hade tillfälle att ådagalägga 
sin virtuositet och stora tekniska förmåga 
i lika hög grad som hennes själfulla före
drag af de nämda mindre styckena vi
sade hur väl hon förstår att tolka Sclui-
mans svärmiska tondikter. Några af den
nes vackraste sånger »Nussbaum», »Wid
mung», »Lotosblume» och »Frühlingsnacht» 
sjöngos af fru Edling, med den mest full
ändade finess aekompagnerade af kons ert
gifvarinnan. De återgåfvos också med en 
helgjutenhet, som framkallade stort bifall. 
Salongen var denna afton glest besatt, 
troligen en följd af de många Tua-kon-
serterna och säsongens många tillställ
ningar. Den andra konserten var mera 
besökt men salongen ändock långt ifrån 
full. Denna konserts glansnummer var 
Saint Saëns G-mollkonsert, med stort mä
sterskap spelad af fru Backer-Gröndahl 
och på det hela, med undantag af n ågra 
ojemnheter i första satsen, fint ackom-
pagnerad af hof kapellet under kapell
mästare Bentes ledning. Den utomor
dentligt vackra och lifliga mellansatsen i 

denna konsert väckte stormande bifall och 
blef gifven da capo. Denna konsert gaf 
särdeles i den tarantellaartade finalen 
vitnesbörd 0111 hvilken kraft och brillant 
virtuositet som äfven utmärker fru Baeker-
Gröndahls konstnärskap. Chopins Ass-
dur-ballade stod sist på denna dagens 
program, som för öfrigt upptog mindre 
saker af Mendelssohn, Neupert, Grieg o ch 
konsertgifvarinnan samt sånger af den 
samma: »Nökken» och »1 dansen du 111ig 
möter» samt »Till mitt hjertes dronning» 
— det senare extranummer — alla sjungna 
af fröken Ek, som äfven sjöng en aria 
ur Figaros bröllop med ackompagnement 
af hofkapellet, som inledde andra afdel-
ningen med den vackra och förträffligt 
utförda »Melusina»-ouverturen af Mendels
sohn. 

Från Köpenhamn. 
(Ur L unds Weckobl.) 

J^öpenhamn liar ingen konsertsal för 
~Se)& gratismu sik, icke ens någon, der man 
kan gå om aftnarna och höra god m usik 
för betalning, ty i »National» går man 
blott för att se pä akrobater o. d., men 
man har desto fler konserter. I Casinos 
stora sal ha under den senaste tiden af-
hällits tre ytterst intressanta sådana. 
Först »Konsertföreningens». Denna före
ning, som numera räknar ett mycket stort 
antal medlemmar, har till uppgift att 
främja bekantskapen med »I nd- og Udlan -
dets rcldre og nyere Frembringelser paa 
Musikens Omraade» — ett stort mål som 
man ser, men man tyckes för närvarande 
vända uppmärksamheten mest'ât nyare mu
sik. Senaste konserten upptog endast dan
ska kompositörer: en symfoni af en ung hr 
Helsted, en präktig klaverkonsert af ka-
pellmusikus Rob. Hansen, en liten dof
tande bukett svenska sånger för damekör 
af B ar ne ko v och slutligen ett större mu
sikverk för orkester, kör och solo af 
Leopold Rosenfeldt till Chr. Winthers 
dikt »Henrik og Else». Den sistnämda 
var en mycket effektfull komposition, som 
kom till sin fulla rätt genom det utmärkta 
utförandet under ledning af organisten Otto 
Mailing. De öfriga kompositionerna di
rigerades af kompositörerna sjelfve. Det 
vitnar högt om produktiviteten inom 
Danmarks musikverld, när en konsert är 
i stånd att helt och hållet utfyllas med 
inhemska alster af nu lefvande komposi
törer. Det är som 0111 nature n hade för
länat danskarne en storartad musikalisk 
produktionsförmåga i ersättning för deras 
bristande förmåga som utöfvande vokala 
musici. 

Så kom Balduin Dahls Wagners-kon-
sert. Det var en för våra förhållanden 
ovanligt storartad konsert. En orkester 
på omkring 80 musikanter förlänade åt 
klangverkan en sällsynt prakt och g lans; 
der var eu entusiasm utbredd öfver sjelfva 
föredraget och en elektriserande värme 
hos dirigenten, hvilket allt tillsammans 
skapade en värdig tolkning af de olik
artade alstren från olika utvecklingsskeden 
af den störe mästarens snille. Sällan har 

också en konsertpublik med en sådan 
»Begeistring» mottagit samtliga styckena 
på programmet, hvadan det ser ut som 
om Wagners sparsamma förekomst i Kö
penhamn icke far skrifvas på bristande 
intresse frän publikens sida. 

Från Wagners breda, skimrande ty
gellösa harmonier gå vi till Händels hög
tidliga, allvarsamma, korrekta kyrkokom
position »Judas Maccabaäus». Det var 
Ceciliaföreningen, som har till syfte 
att bekantgöra äldre större musikverk, 
hvilken åtagit sig att i Köpenhamn fira 
Händelsjubileet. Och den gjorde det vär
digt genom en präktig kantat af Fr. Rung 
och en präktig tolkning af ofvannämda 
oratorium under samme mans ledning. 
Kyrkomusik i en konsertsal — dertill 
just icke af bästa slag — verkar alltid 
en bruten stämning. Det är som om de 
breda, majestätiska harmonierna, ett jub
lande inspireradt »O salut a ris!» eller 
ett högstämdt »Halleluja!» behöfde en 
kyrkas hvalf för att smälta bort bland 
pelarknippen och korsgångar. Men bort-
sedt härifrån och från den numera något 
irriterande »texttuggningen» samt enfor
migheten i violqvartettens uteslutande fyl
lande af orkesterpartiet, när den moderna 
musiken lärt oss, hv ilka stormagter »träet» 
och »blecket» der äro, tog sig det väldiga 
andliga musikdramat briljant ut, och Hän
dels lagerkrönta byst behöfde icke blygas 
öfver att stå nedanför dirigentplatsen som 
representant för den snillrike mannens 
minne. 

En älskare af musik behöfver icke 
svälta ihjäl i Köpenhamn af brist på nä
rande musikalisk spis, men en svensk 
sångvän bör säkerligen känna en kolossal 
törst efter några klara, vackra toner när 
han en tid lång fått hålla till godo med 
de danska beslöjade rösterna, som släpp a 
fram tonerna, som 0111 de blifvit fuktiga 
eller mÄste tränga sig fram mellan sprin
gor. Men konstens genius fördelar sina 
håfvor: han har gjort svenskarne till ut
öfvande, danskarne till skapande musici 
— det är bara i Tyskland och Italien 
han gifver bägge gåfvorna till en och 
samma. J. B. 

Från in- och utlandet. 

Kungliga Teatrarnes personal 
har anlagt 8 dagars sorg efter hofkapell-
mästare Norman. 

Medaljen Litcris et Artibus har till
delats fru Agathe Backer-Gröndahl samt 
våra inhemska artister Fröken Grabow 
och herr Ödmann. 

Mazèrska qvartettstillskapet, som sam
mankommer hvarje torsdag för odlande af 
kammarmusik, liar valt till medlemmar 
af styrelsen: hrr revisionssekreteraren 
II. Fåhr.uus, konsertmästaren F. Book, 
sekreteraren C. Kinberg, direktören II. 
Pettersson och restauratören M. Da-
vidson. 
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Fröken Spångbergs nästa parti blifver 
Annas i »Friskytten»; herr Lundmark 
kommer då ..tt sjunga Max'. 

Kyrkosångens höjande. K. m:t har 
anbefalt samtliga consistoria ecclesiastica 
att fästa presterskapets uppmärksamhet 
på vigten deraf, att den i folkskolan fö-
reskrifna psalmsången ledes och öfverva-
kas så, att den medelst inöfvande af de 
vanliga psalmmelodierna och svenska mes
san blir en förskola för sången i k yrkan. 

Upsala d. 20 Mars. 

Efter en tids paus inom vår stads 
konsertväsende inträdde i donna vecka en 
föräudring, bestående i tvenne större 
konserter. 

Den första gafs af Arion, Orphei 
Drängars unga lefnadsfriska rival, efter 
ett väl valdt program, som till och med 
innehöll sådana äkta perlor af qvartettsång 
som Lindblads »Öfver skogen». Att detta 
lika sköna som svåra stycke icke gick 
allrabäst må icke förevitas den unga sån
garskaran, som i diverse andra mindre 
fordrande saker visade prof på god sån-
gardisciplin, ren intonation och dugtig 
fart i föredraget. O. D:s nästan kokett 
eleganta nyanseringstalang saknades visser
ligen i fö reningens prestationer, men röst-
materialet föreföll knappast underlägset. 
Namnet Lindblad tycktes denna afton upp
bära programmets beggc skönaste sånger, 
dels den nyssnämda ljufva in lontano-
qvartetten, dels O. Lindblads dramatiskt 
gripande Orpheus, der särskildt basarne 
liafva ett tacksamt, magtpåliggande parti, 
som gafs rätt bra, ehuru större sonoritet 
varit beliöflig. 

Filharmoniska Sällskapet höll 
ett par dar dereftcr sin vårkonsert. Det 
var ett ganska brokigt program med tre 
skandinaviska pièces de résistance. Ett 
visst lokalintresse gjorde väl sitt till i 
de liffulla applåderna åt hr Iledenblads 
Necken, ty i och för sig förhöll denna 
komposition, trots allt rutinarbete, tem-
ligcn torr och flack. Månljuset och viol
doften i Stagnelii poesi hade förflyktat, i 
stället för att fångas af känslornas ut
valda modersmål, musiken. Och sådaut 
är onekligen en malheur. — Dess stäm
ningsfullare var Griegs »föran Sydens 
kloster», som utfördes med vacker en
semble. Riktigt con amore gick slutnum
ret, Gades »Frühlingsbotschaft, med dess 
nästan fransyskt eleganta och pikanta 
ton. — Solonumren utgjordes af Balcliis » 
kända aria (Reine de Saba), dugtigt sjun
gen af en i vissa lägen rätt sonor alt
stämma, som äfven hördes i andra num
mer, deraf ett af Massenet slog an. Stör
sta anklang väckte ett par af Griegs för
tjusande uaturfriska sånger, konstnärligt 
föredragna af en ung dam med täck, rätt 
väl skolad sopran. — Konserten, som in
leddes med symfoni (C dur) af Mozart, 
kan sägas vara en af de mest lyckade, 
som Filharmoniska sällskapet på senare 
tider arrangerat. Aucun. 

Göteborg. En Bach-Händcls-konsert 
gafs af Fröken Elfrida Andrée den 21 
Mars, å Bachs 200-åriga födelsedag, i dom
kyrkan. Dervid utfördes följande kompo
sitioner af Bach: Preludium och Fuga 
C-moll för orgel (Frök. Andrée), kantaten. 
»Af djupsens nöd» för blandad kör, soli 
och orgel (Luthers koralmelodi), ur kan
taten »Vår Gud är oss en väldig borg», 
koral med orgelfiguration (Domkyrkans, 
Elementarläroverkets och Seminariets kö
rer), samt af Händel: konsert N:o 4, 
d moll för orgel, harpa, stråkorkester och 
oboer, 3 satser. Denne utfördes af mu
sici och amatörer under dir. Czapeks an
förande, orgeln sköttes af fröken Elsa 
Stenhammar, harpan af frk. Andrée. 
Näst sista numret, före Bach-kantaten, var 
arian ur Messias »Jag vet att min för-
lossare lefver», sjungen af fru Emma 
Wahlström. 

•— 

Gefle. Musiksällskapet Concor
dia gaf i går afton i allmänna lärover
kets solonnitetssal sin bebådade konsert 
inför en g anska talrik åhörarekrets. Kon
serten inleddes med ouverture ur op. Fel-
sen-Mühle af Reissiger, förträffligt utförd 
af sällskapet N. T:s kapell, för tillfallet 
förstärkt med Helsinge-kapellets medlem
mar. Följde så Davids 39:de och 95:te 
psalm, den ena af Wennerberg den an
dra af Mendelssohn, teuorsoli med kör, 
hvilka bägge föredrogos synnerligen varmt 
och anslående af ett par af våra mest 
framstående amatörer. Ilufvud- och slu t-
nuuiret var Stabat mater, Rossinis alltid 
lika tilltalande passionskantat för soli, 
kör och orkester. Det var visserligen 
ingen nyhet för Geflepubliken, ty Stabat 
mater utfördes äfven vid fjolårets kon
sert i Betlehemskapellet, men då kanta
ten utfördes så, som här vid lag va r fal
let, hör man gärna om den igen. Såväl 
soli som körer sjöngos mod e n klangfärg 
och en i)iété, för att ej tala om det mu
sikaliska i sjelfva föredraget, som gjorde 
att man med samma intresse följde den 
gedigna tonskapelsen från början till s lut, 
och skulle mången gång så gärna velat 
gifva sitt bifall ljudcligt tillkänna, om 
det blott — passat. 

Konserten i sin helhet efterlemnade 
ett synnerligen godt intryck, och man be
klagade endast att dessa toner ej finge 
värma ett djupare samhällslager, än hvad 
alltid blir händelsen, då konserterna gif-
vas i den nu begagnade lokalen. Con-
cordias konserter borde i regel gifvas an
tingen å teatern eller — i kyrkan. Mu
siken är sådan, att den kan utföras på 
bägge ställena. 

Visby. Herr Fridberg med fru gaf 
här en afskedskouscrt d. 13:de Mars in
för fullsatt salong och med lifligt bifall 
af den tacksamma publiken. 

Första numret utgjorde en sats ur 
Beethovens Kreutzer-sonat, som utför
des af de båda artisterna på ett särdeles 
utmärkt sätt. Hr Fridberg spelade d erpå 
»Airs hongrois» af den österrikiske fio-

listen II. W. Ernst, i hvilken spirituella 
komposition flere för violen karaktäristi
ska sidor framgångsrikt utvecklades. Ernst, 
död 1865, besökte äfven Sverige (år 1847) 
under sina på glänsande triumfer rika 
konstresor. Med finess och intelligent 
måttfullhet utförde fru Fridberg Neuperts 
»Etude poétique», Webôrs »Perpetuum 
mobile» och Gounod-Liszts »Faust-Fau-
tasi». Utförandet af Mendelssohns E-molls-
konsert ådagalade på ett glänsande sätt hr 
F:s framstående begåfning såsom exeku-
tör äfven af den klassiska musiken. Den 
unge franske kompositören Godards luf
tiga, glittrande »Canzonctta» tolkades af 
hr F. på ett anslående, behagfullt sätt. 
Slutligen återgaf artisten det dels hög
stämda och poetiskt illusoriska, dels b ur
leskt komiska bravurstycket »Carneval de 
Venise» med en eld och glöd i föredra
get och med en mirakulös teknik, som 
gjorde den yppersta verkan. 

(Gotl. Alleh.) 

På k. teatern i Köpenhamn debute
rade i fredags don länge bebådade teno
ren hr Törsleff som Max i » Friskytten». 
Debuten var, att döma af Köpenhamns
tidningarnas uttalanden dagen derpå, icke 
enbart lyckad. Röstens karakter säges 
afgjordt vara lyrisk, men han saknar 
kraft och klang samt framstår mest till 
sin fördel i mezza voce't. Debutanten 
rörde sig med mycken säkerhet på sce
nen och tycktes alldeles icke vara besvä
rad af »rampfeber». Bäst lyckades han 
i sista akten, der han i försvaret inför 
fursten, säger Charles Kjerulf, sjöng för
vånande vackert och beherskadt. Hr 
Lange sjöng på ett utmärkt sätt eremitens 
korta parti. 

Teresina Tua uppträdde den 5 den
nes för första gången i Petersburg och 
framkallade der genom sin personlighet 
och sitt spel samma jublande entusiasm 
som annanstädes. 

På Savoyteatern i London uppfördes 
nyligen en ny 2-akts-operett af den be
kanta engelska operett-firman Gilberg & 
Sullivan, kallad: »Mikadon eller staden 
Titipu». Som titeln antyder är operet
tens handling förlagd till Japan, och lo
kalkoloriten, till och med i musiken, 
strängt bibehållen. Men texten innehål
ler detta oaktadt en mängd både skarpa 
och qvicka anspelningar på åtskilliga svaga 
punkter i det londonska samhällslifvet, 
hvilka väckte stormande munterhet. Mu
siken är vacker utan att vara trivial och 
uppsättningen öfverdådig, hvadan operet
ten gjorde kolossal lycka. 

Paris. Marie Van Zandt har gjort 
sitt återinträde på Opéra Comique i Pa
ris som Lakmé i Delibes1 o pera af samma , 
namn. Det var en e xtra-föreställning, till 
hvilken endast journalister, artister, tea
terdirektörer och impresarier, abonnenter 
och särskildt gynnade fått tillträde, hvil-
ket emellertid icke hindrade att salongen 

- j . _ . 
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var fyld frän j,olf till tak. Ett icke obe
tydligt antal utgjordes af sångerskans per
sonliga vänner. Då hon framträdde till 
rampen och sjöng sin bön till gudinnan 
Siva, darrade hon och bleknade synbarli
gen under sminket. Dä hon sjungit bö
nen till slut rådde en några sekunders 
dödstystnad i salongen, och derpå utbröt 
en bifallsstorm, som betecknade att fred 
var fullständigt sluten mellan Marie Van 
Zandt och Paris-publiken eller — kanske 
rättare uttryckt — Paris-kritiken. Det 
var ett jubel utan like, så stormande som 
munnar, händer — och fötter kunde 
åstadkomma det. Damerna reste sig up p 
i sina loger, viftade med näsdukarne och 
täflade med herrarne i högljudda bravo-
rop. Och under allt detta stod den lilla 
amerikanska »divan» med tårar i ögonen 
händerna tryékta mot hjertat och neg, neg, 
neg så ödmjukt att allt som passerat nu 
mera för alltid var dränkt i glömskans 
haf. Bifallet upprepades oupphörligt under 
loppet af föreställningen, »som», säger 
Emile Blavet (den nye »Monsieur de 
l'orchestre» i Le Figaro), »började som 
en ovation och slutade som en apoteos». 

Andra föreställningen aflopp ej så 
lyckligt. Hvisslingar hördes då från »de 
öfre rigionerna» och ett larmande tumult 
uppstod. Ridån måste gå ned och ord
ningsmakten skrida in. Under hela den 
tid som oväsendet pågick stod s ångerskan 
kall och orörlig på scenen med en lugn 
och fast blick mätande sina motståndare 
på andra sidan rampen. Efter en stund 
gick ridån åter upp, en poliskommissarie 
i full embetsskrud framträdde på scenen 
och frågade publiken om man önskade att 
föreställningen skulle fortsättas. Frågan 
besvarades med entusiastiska rop af »ja! 
ja!» från alla håll af salongen, föreställ
ningen fortsattes der den afbrutits, och 
återstoden af aftonen gestaltade sig till 
en ny triumf för Opéra Comiques bot
görande Magdalena. Då hon lemnade tea
tern helsades hon med dånande hurrarop 
från den utanför den samma samlade 
menniskoniassan. Sedermera har ordentligt 
slagsmål egt rum utanför teatern mellan 
hennes antagonister och försvarare. 

— Om fröken Hedvig Jägerhorn, 
som uppträdt å fru Marchesis uppvis
ningskonsert i Salle Erard i P aris, uttala 
sig flera Paris-tidningar med de största 
loford. En bland dessa yttrar sig på 
följande sätt: »Fröken Hedvig Jägerhorns 
vackra röst i förening med hennes älsk
liga yttre och hen nes blonda, nordiska u t
seende tjusade oss i hög grad. Hon sjöng 
arian ur »Figaros bröllop» med smak och 
känsla samt hänförde publiken med nå
gra nordiska folkvisor, hvilka hon måste 
sjunga da capo.» En annan tidning ta
lar om »hennes stämmas beundransvärda 
säkerhet och utomordentliga bohag». 

Det är vår unga landsmaninnas af-
sigt att i höst söka att få debutera på 
Stora teatern härstädes, eventuelt i Ro-
sinas parti i »Barberaren i Sevilla». 

I Leipzig och München har nyligen 
uppförts en symfoni af en hittills — åt

minstone som tonsättare — alldeles ob e
kant musiker, den 60-årige boforganisten 
och läraren i kontrapunkten vid Wiens 
konservatorinm, Bruckner. Symfonien räk
nas af kompetenta konstdomare till de 
allra bästa symfoniska arbetena i vår tid 
och har i båda de ofvan nämda för sin 
utbildade musikaliska smak kända stä
derna framkallat ett entusiastiskt bifall. 

Direktören för Stadtteatern i Ham
burg, Pollini, berättas ha engagerat Ade-
lina Patti för en stor turné, ämnad att 
föra »la diva» ända till Hamburg — och 
må hända ännu längre norrut. 

+ 
Om Georgina Bottero, född Sommelius, 

har den vilseledande notisen genomgått 
flera tidningar, att hon efter sitt gifter
mål skulle hafva lemnat scenen. Detta 
är så litet fallet, att hon tvärt om str ax 
efter giftermålet uppträdde uti Siena i 
»Trubaduren», samt att hon nu en längre 
tid varit jämte sin man engagerad uti 
Korfu, der hon varit så använd, att hon 
på en månad sjungit 26 gånger i »Na-
bucco», »Sal vator Rosa» och senast i »Sap-
pho», der hon hedrades ej blott mod ym 
nigt blomsterregn, utan äfven medels 
lössläppande på scenen af ett antal duf-
vor med färgade band om halsen — en 
originell ovation, som på denna ort lär 
betyda höjden af entusiasm. 

— - — — 

Dödsfall. 
inom musik- och operaverlden 1884. 

Bianchi Valentine, fordom firad sångerska, 
f. 1839 i Vilna, f i Candau d. 28 
Febr. gift von Faber. 

Bishop, Anna berömd sångerska, f. 1815, 
t i Newyork i mars månad. 

Biörck, Lovisa Carlotta, f. Borgman, 
violinspelerska, f. 1798 i Göteborg, 
f i Stockholm den 31 Aug. 

Brassin, Louis, utmärkt pianovirtuos, f. 
1840 24/e i Aachen, f såsom kons er-
vatorieprofessor i Petersburg d. 17 
maj. 

Costa, Michael, kompositör, kapellmästare 
vid Coventgarden i London, f. 1810 
4/s i Neapel, f i Brighton d. 29 april. 

Elilert, Louis, komponist och musikskrift
ställare, f. 1S/, 1825 i Königsberg, 
t den 4 Jan. i Wiesbaden. 

Frezzolini, Erminie, berömd sångerska, 
f. 1818. t den 5 nov. i Paris. 

Franchomme, Auguste, berömd violoncel
list, f. 1809 i Lille, f i Paris. 

Fröberg, Carl Johan, violoncellist, musik
lärare och god musikteoretiker samt 
teaterdirektör, f. i Stockholm ,8/t 

1812, t i Vestervik den 15 maj. 
Gallmeyer, Josefine, bekant operettsån

gerska, t i Wien den 3 febr., 46 år. 
Gebauer, Joli. Christian, komponist och 

organist, f. 6/12 1808 i Köpenhamn, 
t derst., 75 år. 

Goldstein, Max, musikskriftställare, f 24 
april, 30 år. 

Grahl. C. G., f. d. musikdirektör f. 1802 
i Tyskland, f d. 17 nov. i Nyköping. 

Hoffman, Fredr. Aug., pianofabrikör i 
Stockholm, f. 1827 i Sachsen, f d. 
29 febr. 

Hullali, John, engelsk komponist och sång
lärare, f. 1812, t i London den 
21 febr. 

Hunke, Josef, violinist och organist vid 
hofoperan i Petersburg, f. i Böhmen, 
f i Petersburg, 82 år. 

Höjer, Johan Leonard, organist vid Ca
tharina kyrka i Stockholm, komponist 
och skriftställare, f. i Stockholm 1815, 
f d. 11 juli i Helgesta (Sdrml.) 

Lacombe, Louis Bruillon, komponist o. 
pianist, f. 1818 i Bourges, + i Saint-
Vaast-la Hongue d. 30 Sept. 

Lenz, Wilhelm von. f. 1809, t i Peters
burg, Beethoven-biograf. 

Leterrier, Eugène, bekant teaterförfattare, 
f i dec. i Paris, 42 år. 

Leuven, Adolf de, af svensk börd, dram, 
författare, f d. 15 maj i Paris, 84 år. 

Massé, Victor, komponist, f. i Lorient 
1822, f i Paris d. 5 juli. 

Otto, C. W. F., fiolbyggare, f. i Jena, 
f d. 3 febr. i Stockholm, der han 
bosatt sig 1838. 

Reichardt, Gustaf, komponist, f . 1797, f 
i Berlin d. 19 okt. 

Rosenberg, And Gust., organist och mu
sikdirektör, f. 1809 d. "7, i Lilla 
Mellösa, t i Nora d. 26 juli. 

Rydqvist, Carl Magnus, advokatfiskal och 
skriftställare, god tenorsångare, f. 1806 
14/5, 1" vid Drottningholm den 11 juli. 

Smetana, Friedrich, ezechisk tonsättare och 
utmärkt pianist, f. */3 1824 i Böhmen, 
•f på ett hospital för sinnessjuka i 
Prag den 12 maj. 

Sperati, Paolo, kapellmästare i Kristiania, 
f derst. den 20 maj. Född i Turin 
1821. 

Stark, Ludvig, niusikpedagog och kom
ponist, f. 1831 den "/s i Stuttgart. 

Stenliammar, O. F. Tulltjensteman, te
norsångare, f. "/t 1834, T i Stock
holm den 1 mars. 

Södling, Carl Erik, musikdirektör, skrift
ställare och sångkomponist, f den 12 
april., i Vestervik. 

Taglioni, Paul, balettmästarc i Berlin, 
f derst. den 7 jan. (broder till Marie 
Taglioni). 

Taglioni, Marie, ryktbar dansös, f. i Stock
holm den *'*/, 1804, f den 13 april. 

Thunman, Herman, Theodor, kamrer, mu
sikskriftställare, arrangör af folkvisor, 
f. 1827 3Va? t P" Furusund den 16 
Aug. 

Vaucorbeil, Auguste Emanuel, komponist 
och direktör för stora operan i Paris, 
f. 1821 i Rouen, j i Paris, den 2 
nov. 

Waldteufel, Leon, f. d. hofkapellmästarc 
och komponist, t i Paris, 52 år. 

Åberg, Henrik, kantor i Storkyrkan, f 
den 6 Aug., 40 år gammal. 

Hela den bildade verlden känner och 
älskar Mozart ; ja sjelfva fransosen skrif-
ver hans camn riktigt. V. DUSCH. 
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Svensk M usiktidning 1 385 I 
utgifves efter samma plan som förut, försedd med porträtter, not-
illustrationer och musikpremie af värdefull, lätt utförbar 
pianomusik. Pris 6 kr. för hel årgång (20 nummer), 4 kr, för half, 
30 öre pr lösnummer. Premien tillfaller blott helårsprenumeranter. 
Prenumeration sker i Stockholm å tidningens expedition: Huss & Beers 
musikhandel, hvarifrån den hemsändes, hos öfriga hrr musik-
och bokhandlare eller å de större t idningskontoren; för landsorten hälst 
å posten eller i bokhandeln. Annonspriset är 20 Öre petitraden; 
betydlig rabatt lemnas för stående annons i flere nummer. 

Frans J. Huss. 
Redaktör och utgifvare. 

JPren unie ran t s ami are, som till tidningens expedition i 
Stockholm insända liqvid för minst 5 exemplar, fä räkna sig 
till godo 10 % provision eller 1 exemplar af tidningen, för 
10 exemplar och deröfver lemnas 20 % prov ision. 

SVENSK MUSIKTIDNING 1884 i elegant band jemte musik
premie säljes till 8 kr. i Huss & Beers Musikhandel, der äfven 
lösa, permar få köpas till 2 kronor. 

Pristäflan. 
För uppfyllande af vart löfte om musikpremie till vara 

årsprenumeranter, hvilken äfven i ar kommer att utgöras af prisbelönt 
pianomusik, få vi hä rmed inbjuda komponister inom värt land till täflan. 
Premien är: 

ett häfte om 10—12 sidor, innehållande melodiösa, lätt utförbara 
2-händiga pianostycken, hvart och ett af minst en sidas storlek. 

JPriset är 15O kronor, 
som utdelas helst till en enda tonsättare, om denne med insända 
alster af nämda omfång besegrar alla andra, men annars fördelas 
bland flere tonsättare proportionaliteter till de bästa styckenas antal 
och storlek. Kompositionerna böra före i nästk. September insändas 
till Svensk Musiktidnings expedition (Huss & Beers Musikhandel) 
Stockholm samt förses med motto a såväl manuskriptet som ett detta 
åtföljande kuvert, innehållande komponistens namn och adress, hvilka 
kuvert endast för de prisbelönta komma att öppnas. 

R E D A K T I O N E N .  

Wendela Andersson 
meddelar fortfarande sangiindervisning ut qvin-
liga elever efter Isidor Dannströms metod. 

Anmälningar emottagas emellan kl. 10—11 
f. m. 

Adress: Sturegatan N:o 36. 

I N N E H Å L L :  Ludvig Norman (med porträtt.) 

— Om rationel pianoundervisning. — V år Pristäflan. 

— Följetong. Två konstnürshjertan. — F rån Scenen 

och Konsertsalen. — Från Küpenhamn. — F rån in-

och utlandet. — Dödsfall (1884). — Anno nser. 

Fritz Arlberg, 
Sånglärare. 

Hovedvagtsgade 8. Köpenhamn K. ^ 

På Huss & Beers förlag ha r utkommit 
hos alla hrr Musik- och Bokhandlare: 

op. 56. 

Pris 1 kr. 50 öre. 

«W»  

IVAR HALLSTRÖM: 
»Skall hon väl komina?» 

(»ob sie wohl kommen wird?») 

Dikt af M. G. Saphir, komp. for Basröst 

med piano. 

Pris 1 krona. 

«M»  

"MITT RIKE!" 
(»Mein Königreich!») 

Dikt af Carmen Sylva, 

komp. for låg röst med piano. 

Pris 75 öre. 

«W*  

Emil Sjögren: 
6 Novel letter 

för Piano, 

op. 14. 

2 Häften à 2 kronor. 

*3̂ . 

1 Å  V A N D R I N G ,  
6 Fantasistycken 

för piano, 

op. 15. 

2 Häften ii 2 kronor. 

"Rappelle-toif 
Polka de Salon 

pour piano. 

1 krona. 

JOHAN STRAUSS: 
"På månbelyst l agun", 

vals för piano. 

1 krona. 

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTKAL-TRYCKERIET, 188 C. 


