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Om qvintförbudet. 
Harmonisk studie af A. L. 

4. Tillåtna qvintföljder. 
(Slut.) 

3®åda qvinterna äro ej heller då att 
W« anse som sjelfständiga harmoniska 
enheter, när endera af dem förekommer 

i en 
6) Dissonans. Gifvet är nämligen 

att qvinten ej i regeln kan göra sig gäl
lande såsom representant för en sjel (stän
dig klang, d. ä. en tonart, så snart sam
tidigt med honom uppträda toner som 
annullera samma tonart. Det finnes ej 
minsta skäl att förbjuda följande qvint-

gång: 

emedan ju enligt grundsatsen skälet skulle 
vara att öfvergången cg—da kunde göra 
intrycket af en plötslig kastning ur c dur 
in i d moll, men detta intryck omintet-
göres ju i samma ögonblick det skulle 
födas genom den dissonerande tonen 7f,som 
icke hör till d moll. »Die Dissonanz 
erstickt den Verdruss» säger redan 1755 
Marpurg, en af seklets mera frisinnade 
författare, som försvarade så väl dissone
rande som genomgående eller genom 
pauser skilda qvintparalleller. Äfven Mo
ritz Hauptmann menar uttryckligen, att 
det stränga qvintförbudet gäller blott »ome
delbar följd af rena qvinter i se kundfort-
skridning och då tonerna hafoa ackordbe-
tydelse.» Allmänt erkända äro särskildt 
de qvinter, som förekomma i d en normala 
upplösningen af öfverstigande qvintsext-
ackordet, kallade »Mozartqvinter» efter sin 
talrika förekomst hos Mozart, t. ex. i »En-
leveringen» : 

5-. 

'i 
hvilken upplösning, som Ambros med rätta 
säger, är ej blott riktig, utan den enda 
riktiga (och ändå har man panna till a tt 

ännu i vissa läroböcker anbefalla ett 
absolut qvintförbud!). Ambros upptager 
(lere förslagsvis framstälda öppna qvint
följder från och till septimackord. Rie
mann likaså, t. o. m. mellan ytterstäm-
morna. Deremot synas sådana mindre 
ofta förekomma i den utländska praktiska 
musiken, och Tappert egnar dem ingen 
särskild afdelning, emedan de exempel han 
upptager på sådana qvinter kunna försva
ras redan ur en annan synpunkt, nämligen 
såsom direkt beslägtade klanger (se nedan). 
Hos vår Aug. Söderman åter möter man 
ej sällan öppna qvintföljder utgående från 
eller utmynnande i septimackord, både 
mellan beslägtade klanger, och mellan dia-
toniska; ex. på det sist nämda (ur »Nor
diska folkmelodier», sid. 7): 

Hrr qvartettkompositörer uppmanas att 
ge akt på, hvilket verkligt välljud som upp
står genom på detta sätt anbringade qvin
ter och hvilket genom hvarje annan stäm-
föring här skulle förfelas. — Hvad som 
gäller om septimackord måste naturligt
vis äfven gälla om förminskade treklan
ger, som också äro dissonerande. Richters 
harmonilära säger, att en följd från en ren 
qvint till en förminskad är tillåten, men 
icke tvärt om, utan att han för denna 
regel kan uppgifva ringaste skäl. Sist-
nämda förbud kan nog stundom vara be-
fogadt, t. ex. om man ville i ett slutfall 
i c dur upplösa lif till cg, hvilket visserligen 
i de flesta fall (icke alltid) är krystadt, 
men då är det dock icke sjelfva qvintföljden 
som är krystad, utan det är upplösningen 
af dominantseptiman/, som höjer sig i st. f. 
att sänkas, som är det naturligare (ofta 
nog få sålunda qvintföljder bära skammen 
för hårdheter, hvilkas orsak ligger på 
helt annat håll). Men är det icke fråga 
om ett sådant slutfall, så kan jag ej finna, 
hvarför öfvergången från en förminskad 
qvint till en ren skulle vara förkastlig, 

och troligen skulle äfven alla de svenska 
qvintjägare stå svarslösa, hvilka väl hundra 
gånger tjusats af prins Gustafs Vårsång, 
utan att ens ana tillvaron af följande 
qvinter mellan yttet-stämmorna i takt 1—2 : 

h 
ät mm -I 

Slutligen sakna harmonisk betydelse 
alla sådana qvinter, som blott tjena till 
klangens förstärkning och fyllighet, dem 
vi derför kunna kalla 

7) Mixturqvinter och hvilka utan 
alla inskränkningar äro tillåtna. De före
komma mest i ful lgreppiga pianopassager, 
i synnerhet hos Liszt, t. ex. följande, som 
man får tänka sig såsom en trefaldig ok
tavfördubbling af idel sextackord : 

etc. 

R) Då åter qvinterna verkligen fram
stå såsom tydliga harmoniska helheter 
representerande två treklanger, äro de 
enligt vår grundsats tillåtna endast i fall 
de icke medföra en omotiverad ryckning 
i harmonien. Det gäller således här att 
finna en enhet för de båda klangernas 
motsats, vare sig denna enhet består i 
bägges ömsesidiga direkta förvandtskap, 
eller i en tredje förmedlande klang, eller 
enheten är af mera melodisk natur, an
tingen kromatisk, så att klangerna ome
delbart genoin de minsta tonsteg smälta 
öfver i hvarandra, eller tonal, så att klan
gerna bestämdt visa sig tillhöra samma 
tonart och hvarje känsla af omotiverad 
modulation är aflägsnad. Qvintföljder äro 
således tillåtna, om qvinterna äro 

8) Direkt beslägtade, hvilket är 
händelsen i alla klanger, som äro skilda 

Nästa nummer utkommer 1 September. 
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från hvarandra genom ett intervall af e n 
ren qvint eller qvart (qvintförvandtskap) 
eller en stor eller liten ters eller sext 
(tersförvandtskap). Qvintförvandtskapen 
(mellan tonika och dominanter) är den 
innerligaste. Följder af detta slag ha fått 
namn af »Mendelssohn-qvinter» efter sin 
förekomst hos Mendelssohn, särskildt i 
Midsommariiattsdrömmens uvertyr : 

Dylika qvinter äro ej ovanliga; sällan 
uppträda de dock i tvåstänimig sats så 
djerft som i Hallens Yineta, sid. 14: 

hvarvid emellertid ett i ackompagnementet 
städse upprepadt g tjenar till att stärka 
enheten och fenomenet sålunda liknar det 
i pastoralsymfoniens linal med dess två-
lald af qvinter: 

m 
I-

i 

Exempel pä qvintföljder i t erssprång (ters
förvandtskap) äro ej lika vanliga, dock 
förekomma de redan i Bernh. Schmids 
Orgeltabulaturbuch 1577 : 

, —JS. 
V- -

Hos Söderman äro de ej sällsynta, särskildt 
i hans stora messa. 

Klanger, som blott äro ett tonsteg 
skilda från hvarandra, äro icke harmoniskt 
direkt beslägtade. Ar tonsteget blott en 
lialfton, så ligga emellertid qvinterna me
lodiskt så nära hvarann, a tt öfvergången 
sker lätt nog och i allmänhet ej torde 
orsaka någon harmonisk hårdhet. Vi h a 
förut anfört ett exempel, då Riemann 
rent ut rekommenderar kromatiska qvint
följder (ehuru han visserligen försigtigtvis 
anbefaller inotrörelse i öfriga stämmor). 
Särskildt i längre följd hafva 

9) Kromatiska qvinter fått autori
sation genom Wagners Rheingold: 

9À 1 I 
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Dock kunna dylika qvinter knapt sägas 
längre hafva någon harmonisk vigt utan 
de spela öfver i den underordnade bety
delsen af mixturförstärkning till kromatiska 
skalan och falla således egentligen under 
en föregående regel. Detsamma kan sä
gas om qvintserien i Aidas tredje akt. 

Af all t livad nu afhandlats torde framgå 
att det, såsom förut antydts, är de dia-
tonisk a qvintföljderna, hvilka äro deegent-
ligen farliga och fordra den största för-
sigtigheten. Men äfven sådana äro af 
framstående tonsättare stundom använda, 
ej blott, såsom vi redan sett, i dissonan
ser, förhållningar, brutna ackord och andra 
»mildrande omständigheter», utan äfven i 
enkla treklangsföljder, der qvinterna falla 
bjärt i ögonen. Det måste således finnas 
en möjlighet att försvara dem äfven der, 
och n. b. en ej blott estetisk, utan 
äfven teknisk möjlighet, ty med den 
blotta ursäkten att de äro »karaktersqvin-
ter», som skulle försvaras ur den för till
fället åsyftade effekten, kan harmoniläran, 
som är en teknisk vetenskap, icke låta 
sig nöja. Den naiva tid är förbi, då 
Kircher hänrycktes öfver Kapsbergers infall 
att genom qvintparalleller illustrera orden 
»bis quinque panes offerunt» (de offra två 
gånger fem bröd), eller då Kulinau för 
Sauls vansinne icke fann någon bättre 
analogi än förbjudna qvinter ! Och 
när Gounod i slutkören af Faust låter 
c-klangen i grund läget stiga till d-m ollklan
gen och sjunka tillbaka igen eller när Boito 
i Mefistofeles' k lassiska Walpurgisnacht ra
dar upp hela skalor af qvinter, så kan 
man visserligen säga, att detta skall af-
sigtligt karakterisera en primitiv musi
kalisk kulturståndpunkt, vare sig hos me
deltiden eller antiken ; men harmoniläran 
vill ej gerna stanna vid en sådan förkla
ring, utan fordrar äfven ett tekniskt rätt
färdigande. »Skaffa enhet — och alla 
qvinter äro bra!» utropar Tappert, och 
deri ligger verkligen hela hemligheten. 
Redan i denna tidnings förra årgång om-
nämdes Hostinskys försvar för qvintparal
leller i följden: a-mollklang — g-durklang 
— c-durklang, emedan a-klangen och g-
klangen visserligen icke sins emellan äro 
direkt beslägtade, men båda äro det med 
c-klangen, och när denna afslutar serien, 
är sålunda den sökta förmedlingsenheten 
vunnen och örat, ehuru i början frappe
rad t, slutligen tillfredsstäldt. Jag upp
manar till följande experiment: Slå an 
på pianot ackordet c eg och straxt derpå 
dfissa samt slutligen alternativt hdg 
eller cissea, och ni skall finna att örat 
alltid först något choqueras af klangen 
dfissa, och sedan låter sig mutas af 
den följande hdg, men deremot ytterligare 
uppröres af den i dess ställe anslagna 
cissea. Detta faktum bevisar, att örat 
i det längsta vill bibehålla tonalitetens 
enhet, och denna enhet är ännu ej upp-
gifven genom följden ceg — dfissa, 
hvilka båda kunna tillhöra g-dur och äfven 
genom det följande g-dursackordet verk
ligen visas så göra, hvaremot, om i ställe t 
för g-durackordet anslås dominantaokordet 
till d-dur, örat först då uppfattar att me
ningen verkligen varit att göra en tvär 
utvikning till d-dur, och först då ger det 
sitt missnöje lifligt tillkänna. Slutsatsen 
häraf är den, att det ej finnes tillräckligt 
skäl att alldeles förbjuda 

10) Diaton iska q v in t er som hafva 
gemensam enhet, vare sig i en ome

delbart följande, med båda närbeslägtad 
klang, eller i allmänhet i en tonal me
delpunkt, så att de tydligt visa sig till
höra samma tonart. På detta sätt kunna 
alla de diatoniska qvintföljderna i fö ljande 
i flera afseenden högst intressanta, läro
rika och säkerligen icke för något för
domsfritt öra missljudande exempel för
svaras : 

Ferd. Hiller, Symfoni »Es muss doch 
endlich Frühling werden»: 

C. W. Rendahl, Sju melodiska ton
stycken, prisbelônta af Sv. Musiktidning, 
sid. 10: 

J_4-

Ü § rTiz 
' 

Roito, Mefistofeles, 4 aktens början : 

tremolo % 

ÉF| ËIIÏSI I ' r 
Det enda, som i dessa exempel kan 

väcka betänklighet, är sista följden hos 
Boito; efter fiss väntar man nämligen 
en utvikning till g-moll och blir derför 
något ölverraskad, när slutligen b-dur-
ackordet anslås. Men öfverraskningen 
minskas deraf, att nyss före hela denna 
qvintserie Boito visligen har anbragt en 
annan variation och med idel b-durtoner 
(som här ej behöfver citeras), hvarigenoni 
tonarten b-dur från början är så befästad, 
att örat lätt finner sig i att fatta nämda 
fiss blott såsom en öfvergående brytning 
och modifikation af den stränga konse-
qvensen. Dessutom är, som man ser, 
i alla dessa exempel qvintstämföringens 
stelhet motverkad genom motrörelse i an
dra stämmor. 

Vår undersökning är slutad. Ty alla 
de fall, då qvintföljder kunna rättfärdigas 
eller mildras medels inskjutna pauser, 
styckets hastiga tempo, instrumenteringens 
finess m. m., kunna svårligen bringas 
under bestämda regler. Att de för öfrigt 
fordra större försigtighet i två- än i fler-
stämniig sats, säger sig sjelf. 

Ehuru det ej lider minsta tvifvel, att 
framtiden kommer att alldeles upphäfva 
qvintförbudet eller omskrifva det deruti 
berättigade i en förnuftigare form, så må 
man dock tills vidare behålla det, med 
ofvanstående modifikationer. Framför allt 
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måste det ställas på sin rätta plats. Sä
kert är att följder af idel s tora terser eller 
qvarter äro lika eller snarare värre stö
tande än qvintföljder. Trots flere väl
villiga försök liar jag ej lyckats kunna 
tekniskt försvara följande gångar i Wen-
nerbergs Auerbachs Keller: 

m 
» i 

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

11 
vi. 

<iM|id omnämnandet af skalorna, i förra 
ef5 numret, lofvade jag att i det följande 
tala något o in fingersättningen i de samma. 
Det är klart att för handens lediga rörelse 
på pianot det är af mycken vigt att iakt
taga en god fingersättning, så att ej den 
ena fingern är den andra till hinder, och 
derföre kan jag ej underlåta att fästa 
uppmärksamheten på några regler härut-
innan, hvilka böra framhållas för lärjungen. 
Att tala om den olika fingersättning, s om 
af olika mästare och på skilda tider an-
vändts, kan naturligtvis ej här komma i 
fråga, lika litet som en vidlyftigare a ppli-
caturlära här kan framställas. Jag vill 
endast framhålla följande grundlinier. 

Det är gifvet att pianots klaviatur ä r 
lämpad efter handens byggnad. Gruppen 
af tre öfvertangenter (— jag åtskiljer båda 
grupperna af öfvertangenter med benäm
ningarne två-gruppen och tre-gruppen —) 
är tydligen beräknad för de tre längsta, 
mellersta fmgrarne; ytterfingrarne passa 
deremot bättre på undertangenterna. En 
naturlig fingersättningsregel är alltså den 
att icke under löpande tongång (skala) 
sätta ytterfingrarne på öfver tån
gen t; detta kan deremot ske när fingrarne 
med stillaliggande hand rör sig å öfre 
delen af klaviaturen, vid ackord-anslag 
eller fasthållande af en ton i fle rstämmig 
sats, när de andra fingrarne lia sina stäm
mor att sköta. Då vi med de fem fing
rarne ej komma långt framåt, så blir nö
digt att vid lä ngre tonföljd skjuta tummen 
under de andra fingrarne eller lägga dessa 
öfver densamma för att kunna utan af-
brott fortsätta en sådan tonföljd. Vi ha fva 
förut nämnt, att denna öfver- och under
läggning bör ske utan armbågens utsätt
ning och handens vridning, om handrö
relsen skall bli jemn och säker. Till 
följd af fingrarnes olika längd, bör det 
vara tydligt att tummen lättast kommer 
under det längsta, d. v. s. 3:e fingret, 
samt att detta äfvenledes lämpar sig väl 
för öfverläggning. Låta vi de fem fing
rarne gå ut på tangenterna efter hvar
andra och sedan lägga öfver 5:te eller 
låta tummen krypa under och placera sig 
efter 5:te fingern, så åstadkommes der-
med en tvungen och ansträngande hand
rörelse, hvars oförnuftighet är påtaglig. 

Spelar jag nu en utåtgående skala af 8 
toner, t. ex. från c till c, så låter jag 
tummen, pekfingern och långfingern (l:a, 
2:a, 3:e) först gå fram, lägger sedan l:a 
under och då räcka fingrarne till för 
de fem återstående, en till hvar sin tan
gent. 1 fortlöpande skala har hvarje ok
tav 7 toner, från c—h. Andra över
läggningen sker derför med 4:e fingern 
liksom tummens underläggning då sker 
först efter 3:e och sedan efter 4:e turvis. 
Då skalan börjar på öfvertangent blir för
hållandet något annorlunda, efter som 
tummen skall höra till undertangent. I 
sådana uppgående skalor är regeln den, 
att högra handen alltid börjar med 2:a 
fingern (på öfvertangenten), venster hand 
med 3:e fingern och 4:e då tre öfver
tangenter följa efter hvarandra samt med 
2:a fingern mollskalorna på hess (aiss) 
och ess eller diss. Inåtgående skalor 
börja på undertangent med 5:e fingern; 
undantag härifrån gör H-dur och F-dur, 
hvilka börja med 4:e fingern för att ej 
tummen skall komma på öfvertangent. 
Med tillägget af dessa regler för finger
sättningen i skalan öfvergå vi nu till t on
arterna. 

Om vi från C-dur, som vi kalla stam
skalan tor dur-tonarterna, vilja uppsöka 
dessas ordningsföljd efter företeckningen af 
antalet £ och V, från lägre till högre, så följa 
korsskalorna på hvarandra efter qvint-
följd uppåt, så att på G-dur följer G-dur 
ined ett $, sedan D-dur med två 3» o. s. v., 
hvarvid den för tonarten nya höjda ton, 
som inträder i hvarje sådan, är dennes 
inledningston = halftonen näst under 
begynnelsetonen. Uppsökningen af qvinten 
är lätt, då lärjungen förut lärt sig inter
vallen. Nya korstonen för G -dur ä r alltså 
fiss, för D-dur ciss, för A-dur giss, för 
Fiss-dur ciss o. s. v. Spelas skalan efter 
den gifna regeln påträffa vi också dessa 
toner. Gå vi från C i qvartar upp
åt få vi b-skalornas ordningsföljd. Den 
sänkta ton, som är ny för hvarje b-skala 
efter nämda ordningsföljd är q vart en, 
såsom vi finna vid skalans genomspelning 
efter hennes bildningsregel. Denna nya 
ton blir sålunda också begynnelsetonen 
för nästa skala. På G-dur följer F-dur 
(med nya tonen hess eller be), sedan föl
jer B-dur (med nya tonen ess), Ess-dur 
o. s. v. Efter denna metod må lärjungen 
öfvas att uppsöka tonarterna och spela 
skalorna i ordningsföljd, och detta blir 
med kännedomen om hel- och halftons-
följd samt intervallen en lätt sak genast 
i början af undervisningen. 

Det är af vigt att tidigt vänja örat 
vid harmonien. Lärjungen bör derför 
samtidigt med skalans uttagande efter of-
vannämda formeln lära sig den enkla 
saken att bilda tonartens treklang på huf-
vudtonen samt de båda närmast besläg
tade -tonarternas treklanger, hvarigenom 
han får begrepp om tonartens karaktär, 
uttryckt i dennes lmfvudackord : treklan
gerna på primen (tonikan), qvarten (un
derdominanten) och qvinten (dominanten). 
Denna sak försummas mycket vid under
visningen, men borde aldrig lemnas ur 

sigte, helst som denna lilla enkla har
monilära om treklangen och septimackor-
den är, efter livad jag funnit, lättfattlig 
och intresserande för en hvar nybörjare. 
Vi gå nu till hufvudtonens treklang och 
hålla oss vid stamskalan C-dur i de föl
jande exemplen. Då l ärjungen förutsättes 
känna intervallen finner han lätt skalans 
prim, ters och qvint, som bilda treklan
gen. Sålunda i C-dur: 

l:a, 2:a, 3:e, 4:e, ö: e tonen i skalan . 

af prim, ter9, qvint: Treklangen. 

Sedan treklangen är funnen böra dess 
båda ömvändningar anslås, eller, med 
andra ord (mera praktiskt för undervis
ningen), lärjungen bör vänja sig att anslå 
treklangen i dess tre lägen sålunda: 

, I 

« : 
l:a, 2:a, 3:e läget. 

Ackorden, se vi, äro ett och samma, 
men i l:a läget är primen, i 2:a tersen, 
i 3:e qvinten den understa tonen; den 
ton som var underst i ena läget blir öf-
verst i det följande. Nu må lärjungen 
uppsöka treklangen på qvarten (f) i dess 
tre lägen och likaledes treklangen på 
qvinten (g) i dess lägen. 1 nästa kurs, vid 
repetition af skalorna, sammanställas ton
artens hufvudtreklanger på prim, qvart 
och qvint med upprepande af primens så

lunda: 

=1= 

l 
-t—j= 

1 en derpå följande kurs anslås dessa 
treklanger med tillhörande bas och i de 
olika treklanger, hvilka ligga närmast huf
vudtonens i olika lägen sålunda: 

C-dur-anslaget, i treklangens 3 olika lägen. 
Första läget. Andra läget. 

s 4 
5 S T T 
11 1 1—I 1 f-

-f- " 1 3  

HÜP 
Iredje läget. 

Obs. De större siffrorna angifva de särskilda 
treklangernas lägen (olika i hvarje grupp). De 
mindre visa fingersättningen. 

Dessa anslag kunna naturligtvis sedan 
varieras på mångfaldigt sätt och med an
dra ackord. Molltonarternas anslag byggas 
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på samma lias som dur-anslaget, men 
moll-ackorden halva, såsom vi förut sagt, 
liten ters i stället för stor, sålunda ess 
och as s i stället för e oc h a, men fjerde 
ackordet är lika för bibehållandet af in
ledningstonen (här till c-moll), så att i 
detta ackord begge parallelskalornas (Ess 
och c) inledningstoner förekommer: 

tersen faller 

lika 

•^4-— — 

Fingersättningen 
ackordens. 

Närmast beslägtade (egande de flesta 
gemensamma toner) med en tonart äro 
tonarterna som börja med dennes qvart 
och qvint, likaså parelleltonarterna samt 
dur- och moll-tonarter med samma begyn
nelseton. Så är en tonart närmast slägt 
med näst föregående och näst efterföl
jande. C-dur sålunda närmast slägt med 
.F-dur, G-dur, a-moll, c-moll; D-dur med 
G-dur och d-dur, /(-moll, (Z-moll o. s. v. 

Efter säkert inlärande af tonarternas 
anslagsackord, må lärjungen öfvas att i 
4:e rummet insätta dominantseptimackor-
det genom att till det förutvarande do
minantackordet tillägga septimatonen, som 
är underdominanten (här tonen f, = an
slagets andra baston). Detta septimackord 
bildas af treklangen på skalans qvint med 
tillägg af liten ters, alltså utgöres det i 

C-dur af -S : . Detta har sålunda 

4 lägen, dem lärjungen bör öfva sig att 
taga ut. Det vigtiga septirnackordet är 
en dissonans, som ej tillfredsställer vårt 
öra förr än det upplöser sig i tonartens 
treklang. Vid öfvergång från en tonart 
till en annan leder oss den senares sep
timackord lätt till treklangen på dess 
hufvudton, förmedlande öfvergången mel
lan dem. Septirnackordet är lika för dur-
och moll-skala på samma ton, t. ex. för 
C-dur och c-moll. 

Ett annat vigligt ackord, som lärjun
gen har lätt att lära sig och hvars klang 
är karakteristisk är det förminskade 
septirnackordet (af nyare teoretici an-
sedt för ett litet nonackord). Det är 
sammansatt af tie små terser, består så
lunda af fyra toner och har alltså lika 
många lägen samt kan ha tre stallningar. 
Utan vidare harmoniska funderingar öfver 
detsamma kalla vi det till lättnad för 
nybörjarens uppfattning deraf: småters-
ackordet, och taga till g rundton för de 
särskilda ställningarne c, ciss och d; 
nästa halfton ess eller diss hör till f örsta 
ställningen, alldenstuud det blott är l1/, 
lons afstånd mellan ackordets toner. Ac
kordet framställes här sålunda : 

tallningeu. 

Alltefter som ackordets toner äro höjda 
eller sänkta kan det skrifvas på flera sätt 
och är mycket användbart vid modulation 
(öfvergång från en tonart till en annan), 

emedan vi för hvarje ton i ackordet, 
hvilken sänkes en half ton, erhåller ett 
septimackord, som leder oss till nya dur-
och moll-tonarter. En tablå deröfver 
skall framdeles här blifva meddelad. 

Att ingå i närmare betraktande af de 
särskilda kapitlen och punkterna i piano
läran är ej afsigten med denna artikel-
följd. Jag har endast med den velat 
lemna en rationel basis för den första 
undervisningen, en metod, som grund
ligare, genare och lättare, än den (eller 
de) som af gammal vana gemenligen följes, 
leder till målet, och hvilken jag sjelf b e-
pröfvat såsom bäst. Må nu den, som 
linner den rationel och pedagogiskt riktig, 
göra bruk af densamma; jag tror att det 
skall ske till båtnad för så väl läraren 
som lärjungen. Jag torde vidare åter
komma till det rika ämnet under årgån
gens fortsättning. Fr. H. 

Den af —t utsatta Pristäflingen. 

J°noin den till 1 Juni bestämda tiden för 
«3» inlemnande af tällingskompositioner ha 
följande fyra sådana jemte namnsedel blif-
vit insända: 

af E—t 18^85 : melodier till psal
merna 5, 88 och 77; 

utan signering : melodier till ps. 88 
och 7 7 ; 

med motto: »Sången är af sorg upp
runnen» etc: »Herre förbarma dig», »Med 
dig vare ock Herran» och »Amen»; af 
sign. »C. Hess: mel. till ps. 5, 77, 88 
samt förkortadt »Kyrie», »Med dig vare 
ock Herran» och »Amen.» 

Pluraliteten af prisdomarena, hvilka 
utgjorts af Direktörerna Joh. Lindegren, 
C. R. Humbla och Albert Lindström, har 
icke ansett något af det insända värdt det 
i enlighet med prisuppgiften bestämda 
priset. Dir. Humbla har ej gifvit p ris åt 
något af det insända. Dir. Lindström 
har ansett följande förtjena pris : »Kyrie», 
»Med dig vare ock Herran» samt »Amen» 
i s/4 takt af mottot: »Sången» etc. samt 
psalmerna 77 (dock ej med de i 1 ) före
slagna harmonierna) och 88 med 1) ad. 
libit, och föreslagna takterna b och c. 
Dir. J. Lindegren har gifvit vilkor ligt pris 
åt C. Hess' »Herre» samt Mention hono
rable åt densammes »Amen» i c-dur. 

De insända priskompositionerna kunna 
jemte ouppbruten namnsedel återfås efter 
anmälan hos Svensk Musiktidnings redak
tion. 

Det kan omöjligen vara musikens upp
gift att förvåna genom ledighet i fingrarna 
eller att visa huru intetsägande obetyd
ligheter kunna utföras pä ett underbart 
sätt. — Och likväl förödas ofta tid, pen
ningar och helsa för att inöfva det tomma 
och intetsägande. THIBAUT. 

Man bör komponera sä, att musikens 
intryck stannar qvar i åhörarnes lijertan. 

HAYDN. 

Om vilkoren för en Svensk 
Musiktidnings bestånd. 

Klet torde vara en bekant sak att flere 
försök med utgifvande af e n Svensk 

musiktidning blifvit gjorda, men att före
taget gång på gång strandat af brist på 
uppmuntran från allmänhetens sida. Det 
kunde vara intressant nog att lenma en 
historik öfver alla dessa försök, och vi 
torde framdeles komma att göra det full
ständigare ; vi vilja nu blott nämna denna 
tidnings närmaste föregångare. Dessa 
hafva varit »Ny Tidning för musik», re
digerad af W. Bauck (1853—57), »Tid
ning för Teater och musik» under med
verkan af Norman och Rubenson (1859), 
samt »Teater och Musik», utg. af J. Gran
stedt och redigerad af Edv. Räckström 
och »Necken Svensk Musiktidning», utgif-
ven af Al fr. Lindgren, af hvilken sista 
tidning en årgång utkom 1880, året in
nan »Svensk Musiktidning» började utgif-
vas. Af d essa under loppet af 30 år gjorda 
försök att skaffa vårt land musikalisk lek
tyr finna vi den först nämda existera i 
5 år, den derpå följande lefde endast ett 
år och den af Granstedt utgifna icke ens 
så länge. Denna var, som man torde 
erinra sig, till formatet liten och lockade 
med porträtt och originalmusik af svenska 
komponister i hvarje nummer. Också 
kostade den från Juli till årets slut 7 kr., 
50 öre pr lösnummer. Den förstnämda 
illustrerades ej, hvarken af porträtt eller 
musikbilagor, och kostade, ehuru mindre 
än denna tidning, ändock 6 kr. 75 öre 
— och detta för 30 år sedan, då penninge
värdet var dubbelt större än nu. 1 j em-
förelse med ofvannämda tidningar måste 
Svensk Musiktidning med sitt stora for
mat, sin utstyrsel med porträtt och mu
sikpremie af prisbelönt musik, äfven med 
afseende på att några af nämnda tidnin
gar voro veckotidningar, anses för den 
billigaste af dem alla, ett vilkor som fal
ler tungt i vågskålen beträffande framgån
gen hos allmänheten. Gifva vi akt på 
utländska musiktidningar, af hvilka de 
tyska äro talrikast, så äro nästan alla så
dana, ehuru ej illustrerade, dyrare än vår. 
Neue Musikzeitung, som utgifves två gån
ger i månaden, försedd med porträtter 
och musikbilagor (dock ej till hv art num
mer), är mycket billig, men innehåller 
mest noveller af mindre strängt historisk 
halt och har naturligtvis ett stort fält för 
sig i »Das grosse Vaterland» samt upp
tager mycket annonser. »Musikbladet», 
som utgifves i Kjöbenhavn ined 8 sidor 
i hvarje veckonummer utan illustrationer 
och musikbilaga, kostar 6 kr. pr år och 
utgifves af musikförläggaren Hansen. »Nor
disk Musiktidende», som utgifves i Chri
stiania, räknar i år sin 6:e årgång. Den 
utgifves en gång i månaden, till forma
tet mindre än Svensk Musiktidning, stor 
tvåspaltigt oktav om 16 sidor hvarje num
mer, försedd med porträtt och musikbi
laga i samma format till h varje nummer. 
Den utgifves af musikhandlaren och in
strumenthandlaren Carl Warmuth och 
kostar endast 3 kr. pr år, ett pris, hvars 
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billighet knappt kan betingas af prenu
merantantalet, utan snarare har sin för
klaring i utgifvarens fordel af tidningen 
såsom annonsblad för hans stora affär. 
Af nämda tidningar torde Svensk musik
tidning stå den sist anförda närmast i 
paritet beträffande innehåll och valuta. 

Uppgiften för en musiktidning är an
tingen att vara ett företrädesvis vetenskap
ligt organ för tonkonstens fackmän eller 
ock ett mera populärt sådant, både inne
hållande uppsatser af vetenskaplig art och 
af populär natur, omvexlande till innehållet 
och skildrande musikverklens tilldragelser 
och personligheter. Én musiktidning af 
sistnämda slag torde vara den enda möj
liga i Sverige och passar väl bäst för att 
i vidare kretsar befordra den allmänna 
musikbildningen. Denna uppgift har också 
vår tidning gjort till sitt ögonmärke och 
hvarken kostnad eller möda ha sparats för 
att vinna detta mål. De första årgån
garne kräfde emellertid allt för stora ut
gifter, som ej stodo i rimligt förhållande 
till tidningens spridning. Äfven nu med 
bästa ekonomiserande är en större sprid
ning behöflig för tidningens betryggade 
existens. Mäcenater, som vilja förstärka 
grundvalen för ett fosterländskt företag 
af denna art, torde det vara ondt om, 
men en större spridning först och f rämst 
i hufvudstaden, »musiklifvets härd», och 
sedan i de musikaliska och musikbildade 
hemmen i hela vårt land borde i vår tid 
ej vara ett ouppnåeligt önskningsmål. 

Det skulle emellertid vara intressant 
att af ärade prenumeranter Och andra, 
för hvilka en svensk musiktidnings be
stånd har något värde, höra åsigter ut
talas beträffande bästa sättet för detta 
måls vinnande, och sedan vi nu framstält 
till jemförelse de ofvan uppräknade tid
ningsföretagen i denna väg torde denna 
jemförelse t jena till ledning för omdömena 
i frågan. Vi underkasta oss gerna kritik 
och råd samt mottaga med nöje de med
delanden rörande denna i vår tanke vig
tiga fråga, hvilka kunna af för saken in
tresserade personer ställas till tidningens 
redaktion, likasom vi med tacksamhet helsa 
en hvar, som vill deltaga i vår sträfvan 
för denna tidnings fortvaro och bidraga 
till de ss kännedom och spridning. 1 fra m
deles utkommande nummer skola med
delanden af detta slag af oss tagas i skär
skådande. 

En i ekonomiskt hänseende vigtig af-
delning för en tidning är annonsafdelnin-
gen. Det synes som om en musikalisk 
facktidnings spalter skulle vara rätta fältet 
för annonsering om allt hvad som rör 
musik (många musiktidningar upptaga an
nonser af alla slag); resp. annonsöret- sy
nas dock ej hafva fäst s ina tankar härpå. 
Emellertid — då fråga är om en musik
tidnings ekonomiska vilkor — kunna vi 
ej underlåta att erinra dessa annonsörer, 
om fördelen att annonsera i en facktid
ning, som i o likhet med den efemera pres
sen, läses grundligare än en daglig tid
ning och soin gömmes, ligger f ramme på 
salongsbordet till genomläsande af många 
och sedan bindes och förvaras. 

De inånga uttalanden rörande upp
rätthållandet äfven af en svensk musik
tidning, hvilka genom pressen och enskilda 
personer kommit till vår kännedom, hafva 
föranledt oss att äfven med fara att anses 
tala för egen fördel, framlägga denna 
fråga inför allmänheten, såsom här ofvan 
skett. 

Obs.! Vår Pristäflan, 
se sista sidan. 

Enligt vår anmälan i JS\-o 
1 af denna tidning åtkommer 
den icke ander den "döda sä
songen", d. v. s. ander Juli 
och Augusti. Med nästa 1 Sep
tember börjar den utgifvas re
gelbandet, såsom fö rat, 2 gån
ger i månaden, och hoppas vi 
då kanna lemna våra ärade 
prenumeranter underrättelse 
om den utlofvade premien. 

Manuskript, inlemmade till förra 
årets tiiflan, kunna återbekomnias 
oin manuskriptets titel ocli motto 
samt adress för hemsändnin? upp-
çifves till Svensk Musiktidnings 
Redaktion. 

Från Scenen och Konsertsalen. 
Maj. Juni. 

Stora Teat. 29, 3,7. Verdi: Trubaduren (Leo
nora, Azucena, Manrico, 
Luna: Frkn. Grabow, Wel-
lauder, Herr. Sellman, 
Forstén). 

» » 31. Adam: Konung för en dag 
(Xemea: Frk. Andersson). 

» » 1,9. Weber: Friskytten (Aga
tha, Anna, Kasper, Max: 
Frökn. Ek, Spångberg 
Hrr. Strömberg, Lund
mark). 

» » 5. Verdi: Aida (Ainneris, 
Aida, Kadames : Frkn. 
Janson, Ek, Hr Sellman) 
tiO g gn. 

» » 9. Meyerbeer: Profeten, 3:e 
akten. — (Balettpersona
lens reeett). 

Nya »28-31. Leeoeq: Fågel Blå. 
Djurg.-» 31.1-3. Offenbach: Tjufskyttarne. 

» » 5. » » 
» » 11-15. Leeoeq : Theblomma,opera-

buffa i 3 akt. af A. Duru 
oeh IL Chivot (Dung-Ka-
Chin, Phuin-ling, Pinson-
net, Caesarine, Theblom-
ma, Courbillon : Hrr. Wag
ner, Strandberg, Rund-
qvist, Frkn. A. Pettersson, 
Lindgren, Hr Nilson). 

Teatrarna i staden hafva stängt sina 
portar, Nya. T. den 31 Maj, Dramatiska 
T. den 4 Juni och Stora T. den 9:de, 
då en extra representation gafs till för
mån för balettpersonalens kassa, hvilken 
genom utsåldt hus (tack vare regn och 
kyla) fick sig en god recett. Af ny
heter lia vi endast att omtala nya tolbe-
sättningar i Trubaduren och Friskytten, 

af hvilka i synnerhet den först nämda 
gafs pä ett ganska tillfredsställande sätt. 
Af hufvudrolen gjorde herr Sellman en 
god framställning i både vokalt och dra
matiskt hänseende. Man märkte i denna 
rol, att lians aktningsvärda studier för en 
nitisk lärare burit goda frukter, och den 
egalitet i rösten, som ännu erfordras, synes 
han vara på god väg att vinna. Fröken 
Grabow sjöng sitt parti med god disposi
tion och hennes koloratur var mästerlig. 
Med stort intresse motsågs fröken Wellan-
ders utförande af Azucenas svåra rol, och 
jag tror tankarne voro odelade om att 
hon gjorde lycka i densamma. Hennes 
vackra röst tog sig förträffligt ut i detta 
parti, och om man frånser den något för 
stora ungdomligheten i apparitionen och 
några oegentligheter i gestikulationen var 
hennes Azucena förträfflig. Herr Forstén 
presenterade sig till sin fördel som grefve 
Luna, och det vibrato, som ej sällan 
oroar hans sångföredrag, märktes ej myc
ket i denna rol, åtminstone då vi hörde 
honom vid första representationen. »Fri
skytten», Webers härliga tonverk, eniot-
tages alltid ined tacksamhet. »Det finnes 
ej tid som dessa toner söfver»; denna 
melodiska skatt förtäres aldrig af rost och 
mal, den romantiska doft soin omger 
detta genialiska mästerverk förflyktigar ej. 
I Agathas svåra sångparti har fröken Ek 
förut låtit höra sig, och det stora bifall 
hennes framställning vinner är väl förtjent. 
Fröken Spångberg debuterade med fram
gång i Annas rol, och om än nybörjarinnan 
lyste igenom, så gjorde hon dock med sin 
vackra sång och apparition ett godt intryck 
och ådagalade både behag och liflighet i 
sitt spel. Med nyfikenhet emotsåg man 
herr Lundmark såsom Max. Dennes led
samma rol i pjesen är egnad att uppmun
tra en mindre scenvan innehafvare ; också 
föreföll Hr L. generad i rolen och hans 
röst gjorde sig ej heller så väl gällande 
här, som i de partier han förut innehaft; 
det torde blifva bättre när han kommer 
mera in i rolen. Herr Strömberg såsom 
Kasper löste sin uppgift väl. 

Djurgårdsteatern har återupptagit Le-
cocqs melodiösa och lustiga operett The-
blonima, hvilken går med lif och lust. 
Af Dung-Ka-Ghin, som allra först gafs af 
Hr Tegerström med lugn men ytterst 
rolig komik, liar Hr Wagner nu gjort en 
helt annan figur, som med sin stora mage 
och sin clownlika rörlighet är en starkt 
färglagd karrikatyr med flera lustiga po
inter. Fröken Anna Petterson är en hurtig 
marketenterska och fröken Lindgren en 
täck ehuru röstsvag Theblomma. Hr 
Max Strandbergs vackra tenor gör mycken 
effekt i Phunilings rol. 

• » 

Bilden, tonen och ordet utgöra genom 
Rafael, Mozart och Sahakespeare en lik-
sidig triangel, ur hvilken Jehovah strålar. 

OELEN SCIII.ÄGER. 

Uppfinnaren af sköna melodier lem-
nar det bästa vittnesbörd om tonsättarens 
snille. STÜTZE. 
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Musikpressen. 

Studentsången, Samling fyrstiim-
s niiga sånger för mansröster, utgifven 
af Ivar Hedenblad, på Abr. Hirsch's för
lag. liar andra delen kommit oss till banda. 
Densamma innehåller: n:is 101 —110. 
Kjerulf: Ingrids Vise, Folkvisa: »Fjer-
r a n  h a n  d r ö j e r » ,  A b t :  V i n e t a ,  R a n d e l :  
Aftonen, Udden: »Hösten är kommen», 
Heise G: Romans, Söderman A: Suo-
mis sång; Tullberg: »Friskt slår vårt 
h j e r t a » ,  v .  P  e  r  f a  1 1  :  V i s a ,  B e l l m a n :  
»Gubben är gammal.» 

Från in- och utlandet. 
De kungliga t entrâmes verksamhet 

för spelâret är nu afslutad. 
Stora teatern har derunder gifvit 206 

föreställningar. Antalet af de olika styc
ken, som der uppförts, är 38, bland dem 
äro 5 nya och resten repriser. De nya 
styckena äro: Vid brasan (4 ggr), Erasmus 
Montanus (5 ggr), Neaga (8 ggr), Uriel 
Acosta (4 ggr) och Kung Lear (4 ggr). 

Repriserna äro: Den bergtagna (6 ggr), 
Konung för en dag (16 ggr), En midsom
marnattsdröm (6 ggr), Den stumma (10 
ggr), Faust (5 ggr), Antigone (1 gäng), 
Wilhelm Tell (10 ggr), Postiljonen från 
Lonjumeau (1 gäng), Muraren (3 ggr), 
Traviata (3 ggr), Mignon (7 ggr), En vin
tersaga (2 ggr). Mälaren och modellerna 
(3 ggr), Nilrnbcrgerdockan (4ggr), Afrikan
skan (5 ggr), Carmen (5 ggr), Hamlet 
(14 ggr), Fra Diavolo (4 ggr), Romeo och 
Julia (21 ggr), Friskytten (2 ggr), Troll
flöjten (13 ggr), Vermländingarne (6 ggr), 
Tillfälle gör tjufven (1 gång), Spanska 
studenter (2 ggr), Strandbybor (2 ggr), 
Vattendragaren (9 ggr), Profeten (6 ggr), 
Svarta dominon (6 ggr), Aida (5 ggr), 
Mefistofeles (5 ggr), Othello (3 ggr), Köp
mannen i Venedig (1 gång), Trubaduren 
(3 ggr). 

Dessutom ha gifvits 7 symfonikonser
ter och 4 Tua-konserter. Som gäster ha 
uppträdt: Fröknarna Wellander och Aal-
berg (pä finska) samt hrr Deland och Rossi 
(på italienska). Debuter ha gjorts af frö
ken Spångberg samt hrr Lundmark och 
Söderman. 

Å Dramatiska teatern hafva gifvits 
följande musikpjeser: Mälaren och Model
lerna (4 ggr), Nürnbergerdockan (6 ggr), 
Lulli oeli Quinault (2 ggr). 

Nya teatern liar under det med sönda
gen den 31 maj afslutade spclåret gifvit 
260 ordinarie föreställningar samt 3 mid
dagsrepresentationer jemte 7 föreställningar 
i Upsala. Dessutom två matinéer, hvaraf 
en för välgörande ändamål arrangerad af 
teaterns direktion, en i liknande syfte arre-
rangerad af fru H. Willman med biträde 
af k . teaterns elever och sujetter från andra 
teatrar samt en soaré arrangerad af sty
relsen för föreningen C. r. p. c. De från 
föregående säsonger upptagna stycken äro 
14, till sammans gifna 114 gånger, och 
nyheterna för spelâret utgöres af 23 olika 
stycken, tillsammans gifna 214 gånger. 

Musikpjeserna å denna teater hafva varit 
följande: »Pianclla» af Flotov (6 ggr), 
Madame Favart (18 ggr), Afrikaresan 
(18 ggr), C ornevilles klockor (14 ggr), 
Fågel Blå (5 ggr). Derjemte har gifvits 
Jungfrun af Orleans med musik af A. Sö
derman, Brand med musik af R. Ilenne-
bcrg. 

Vårterminen vid musikkonservatoriet 
afslutades den 30 maj. Under terminens 
lopp liafva examina aflagts af: Olga Alm
gren, Malvina Lundberg*, O. Mattsson, 
Elsa Stenhammar * (organist-examen); L. 
Anderson, K. Ryström, Chr. Nilsson 
(kyrkosångare-examen) ; A. Enderberg (för 
behörighet till musikläraretjenst vid all
mänt läroverk); O. Rosén (för behörig
het till Musikdirektörstjenst vid militär
kår); J. Halvorsen, P. Jönsson*) (vio
linspelning); J. Anderson, O. Mattsson 
(pianostämning). 

Stipendier och gratifikationer erhöllo: 
C. Almgren, J. Andersson, E. Borgstedt, 
A. Enderberg, Thora Hvvass, Sofia Linde
gren, Nina Löwenadler, F. Nilsson, Jenny 
Norelius, G. Pettersson, F. Ringström, 
Elin Strandberg, F. Tropp, Anna Wester-
bloni, Terzetta AVinge och Valborg Orling. 

De kringresande teatersällskapen be-
funno sig vid juni månads ingång: Carl
bergs i Sundsvall, Fröbergs i Vestervik, 
Ranfts i Lidköping, Rydbergs i Nykö
ping, llylanders i Hernösand, Sandbergs 
i Finland, Smitts i Engelholm, Stieglers 
i Hudiksvall och Sundvalls i Eksjö. Det 
senast under hr Bjarne Lunds ledning 
stående Novanderska sällskapet har upp
lösts. 

— Hr Leonard Andersson från Jön
köping, hvilken nyligen vid musik-konser-
vatoriet aflagt kyrkosångareexamen, har 
profsjungit å Nya teatern i Stockholm, 
och kommer i höst att å bemälde teater 
debutera såsom Jean Grenicheux i »Cor-
nevilles klockor» och som Simon i »Tig
garstudenten». 

— Direktör Victor Holmquist af-
reste den 2 Juni till Helsingfors för att 
gifva gästroler derstädes å Nya teatern 
under återstående delen af säsongen, som 
varar till den 18:de eller 20 Juni. 

— Fröken Gerda Grönberg, som 
erhållit en månads tjenstledighet vid Djur
gårdsteatern, har rest till Vestervik för 
att uppträda som gäst v id Fröbergska säll
skapet, hvarefter hon stannar vid nämda 
teater till sommarsäsongens slut. Från 
1 Okt. är fröken G. engagerad vid Nya 
teatern i Helsingfors liksom fröken Anne 
Marie Strömberg, hvilken för någon 
tid sedan debuterade på Nya teatern här-
städes. 

— Herr Emanuel Sperati är från 
d. 1 Augusti anstäld som kapellmästare 
vid Djurgârds- och Södra teatrarna. 

* Icke elev vid konservatoriet. 

— Sällskapet för Svenska quar-
tettsångens befrämjande har nu ut
färdat inbjudning till pristäflan. Sällska
pet, som liar till ändamål att medelst an
ordnande af pristäflingar och de prisbe
lönade kompositionernas spridande bland 
allmänheten främja inhemsk komposition 
af flerstämmiga sånger för mansröster, i n
bjuder svenska tonkonstnärer till pristäf-
ling enligt följande bestämmelser: 

Sällskapet förbehåller sig uteslutande 
egande- och förlagsrätt till de prisbelönta 
arbetena, hvilka ej, innan de blifva ut-
gifna af trycket, få utan Sällskapets med-
gifvande offentligen utföras. 

Till täfling ingifven komposition, som 
befinnes i enahanda eller liknande form 
förut från trycket utgifven, varder från 
täflingen utesluten. 

Sällskapet förbehåller sig äfven rätt 
att till pris, livarom öfverenskommelse kan 
träffas, inköpa, till täflingen inkommande, 
men icke prisbelönade kompositioner. 

Om prisens storlek och de tillämnade 
prisdomarena, hvilka nu åtagit sig fungera 
såsom sådana, yttrade vi oss i förra numret. 

Kompositionerna skola före den 15 
nästkommande September insändas till säll
skapets sekreterare, vice Häradshöfdingen 
Friherre Erik von Otter, under adress 
Linnégatan 25, Stockholm; och skola kom
positionerna på titelbladet vara försedda 
med tydligt skrifvet motto, hvaraf afskrift 
skall finnas å ett medföljande, försegladt 
kuvert, innehållande kompositörens namn 
och adress. 

Resultatet af täflingen bekantgöres i 
tidningarue, hvarefter kompositioner, som 
icke erhållit pris eller blifva af säll
skapet inköpte, äro att afhemta hos säll
skapets sekreterare. 

Anteckning till ledamot i Sällskapet 
kan ske hos sällskapets sekreterare eller 
genom Herr Julius Bagges Musikhandel 
härstädes. 

—-i-— 

Christina Nilsson är jemte tenorsån
garen Björksten af herr Strakosch enga
gerad för en konserttourné i de skandi
naviska länderna undar Augusti och Sep
tember. Herr Björksten lär af hr Alex. 
Bull sedan vara för Oktober och Novem
ber anstäld för kousertcrande i Finland. 

Lundastudenterna ämna i medlet af 
Juli börja en sångarfärd norrut åtminstone 
så långt som till Norrköping. Kören kom
mer att blifva omkr. 25 man stark och 
inkomsten af konserterna tillfaller kassan 
för deras sångsal, hvilken ännu ej är skuld
fri. 

.i.—— 

Till tonkonstens vänner ocli idkare 
har utgått inbjudning till subskription för 
åstadkommande af en enkel men värdig 
minnesvård öfver framlidne sekreteraren 
i kongl. Musik-Akademien, professorn m. m. 
Johan Peter Grönhamn, som afled här
städes d. 15 Juni 1875 och som ligger 
begrafven å Nya Kyrkogården, der endast 
en grästorfva utmärker platsen for hans 
sista livilorum. Inbjudningen är utfärdad 
af Knut Almlöf, Isidor Dannström, Abr. 
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Hirsch, Conr. Nordquist, N. G. Bennich, 
Ivar Hallström, Abr. Lundquist och And. 
Willman. Bidrag emottagas af hrr musik-
handlarne Lundquist, Elkan & Schild
knecht och Bagge. Bidragen önskas l em-
nade sä tidigt, att minnesvården kunde 
aftäckas i nästk. September. 

~«t»— 

Direktionen för Köpenhamns Tivoli 
säges ligga i underhandlingar med åt
skilliga medlemmar af Stockholms lyriska 
scen om uppträdande vid några konserter 
i detta établissement under Juni månad. 
Dags-aviseu anser att de artister som 
komma att vinnas för detta ändamål äro: 
Fröken Math. Grabow och Vendela An
dersson samt hrr Odmann och Lundquist. 

+ 

Om Fröken Amalia Biegos i förra 
numret omnämda konsert i Paris skrifver 
P. T:s Paris-korrespondent: konserten, 
hvilken gafs d. 13 Maj var besökt af en 
mycket elegant, tacksam och så talrik pu
blik, som lokalen kunde rymma. Vår 
bekanta målarinna fröken Kerstin von 
Post hade välvilligt upplåtit härtill) sin 
vackra och stora atelier vid rue Villc-
just nära intill Triumfbågen, en atelier 
som är byggd och länge begagnades af 
den bekante bataljmålaren Berne-Bellecour 
samt är synnerligt rymlig och vacker. 
För tillfället dekorerad med en ymnighet 
af blommor och krukväxter och fyld, så
som nyss nämndes, af en mycket fin pu
blik, erbjöd den en mycket angenäm och 
liflig anblick. Konsertgifverskan, som nu 
helt och hållet återvunnit sin starka och 
klangfulla röst och under trägna studier 
ytterligare utbildat den samma, föredrog 
dels en aria ur Traviata, en annan ur 
Semiramis samt en Tarantella, dels i för
ening med hr Björksten en duett ur Mi
reille, ett par andra duetter, svenska f olk
visor, tillsammans med fröken Lundberg, 
dels ock slutligen i förening med fröken 
Öhrström, hr Björksten och hr Lejdström 
qvartettcn ur Rigoletto. — Konserten hade, 
som man finner, en utpräglad skandinavisk 
eller rättare svensk karakter, ty utom 
förenämnda stycken fick man ytterligare 
höra flera solonummer af hr Björksten, 
fröken Öhrström och hr Lejdström, hvar-
jemte fröken Munktell med stort mäster
skap föredrog en konsert för piano af 
F. Kies, Griegs Humoresque och Schu
manns Scènes do Carnaval. Aftonens 
musikaliska njutning förhöjdes jemväl ge
nom uppträdandet af en ung violinvirtuos, 
hr Wondra, utgången såsom »premier prix» 
från konservatorium i Wien, hvilken s pe
lade stycken af Wieuxtemps och Sarasate. 
Ett särskildt nöje var att höra fröken 
Öhrström sjunga en högst intagande kom
position, Mélodie, af fröken Munktell. 
Konserten, hvars ändamål var att bereda 
fröken Riego medel för en tids vistelse 
i London, var utan tvifvel en af säson
gens angenämaste musikaliska tillställnin
gar. 

Fredagen d. 12 Juni gafs sista före
ställningen å Göteborgs Stora teater af 
det goda och väl s amspclade sällskap, som 

stått under hr L. Lundgrens ledning. 
Föreställningen, hvars program upptog 
Mosers »Förenings-festen» — hvari hr 
Oscar Baeckström särskildt hyllades med 
flera inropningar — och »Sista repetitio
nen», ett tiilfällighetsstyckc, som gafsauit-
lige sällskapets medlemmat' tillfälle att 
framträda i någon favoritroll, gafs natur
ligtvis för fullt hus. Dacapo-rop, applåder 
och ett rikligt blomsterregn vittnade om 
publikens stora sympatier för det nu sking
rade, högt värderade sällskapet. Efter 
ridåns fall ljödo stormande applåder, och 
inropningarna tycktes ej vilja taga slut. 

Efter föreställningens slut samlades 
sujetterna å scenen kring sin så synner
ligen omtyckte direktör hr Lorens Lund
gren. 

Å kamraternas vägnar öfverlemnade 
då till honom i ett hjertligt skåltal hr 
O. Baeckström ett särdeles vackert album 
med samtliga sujetternas porträtt, tagna 
å hrr A. JonasonÄ komp:s fotografiska 
atelier. A första albumbladet var insatt 
en oljemålning af 11. Calhnander, före
ställande teaterns ridå, med direktörslogen 
vid sidan, samt inskriften: »Till Lorens 
Lundgren, från Göteborgs Stora teaters 
medlemmar 1812/085». Hr Lundgren hem
bar i varma ordalag en tacksägelse för 
gåfvan, som skulle vara honom ett kärt 
minne af det gemensamma arbetet. 

Före spektaklets början hade teaterns 
artister till fru Mimmi Lundgren öfver-
lemnat en praktfull bukett med »ett hjert
ligt tack». 

—-i-

Paris. Léo Delibes förtjusande ko
miska operett »Kungen har sagt det» 
uppföres för närvarande i Paris efter 
tolfårig hvila. Den uppfördes första gån
gen d. 24 maj 1873, samma dag Thiers 
störtades, och rönte då till följd af den 
oroliga politiska stämningen föga upp
märksamhet. I Wien deremot har ope
retten varit ett omtyckt repertoarstycke. 
Då den nu d. o Juni upptogs på Opéra 
Comique firade den en verklig triumf 
såväl för sin qvicka, underhållande text 
som vackra musik. 

Då denna operett för 8 år sedan 
upptogs å kgl. teatern i Stockholm var 
det under ogynsammà förhållanden (om 
vi minnas rätt: vid j ultiden), hvarför den 
då ej »gick». Om den under nästa sä
song toges upp, skulle den säkert göra 
lycka här som i Paris. 

— Fru Miolan-Carvalho, en af Frank
rikes mest berömda och omtyckta sån
gerskor, har den 9 dennes på Opéra Co
mique för alltid tagit afsked af Paris-
publiken, naturligtvis inför en öfverfyld 
salong och under storartad hyllning. Pro
grammet var af blandadt innehåll och så 
rikt att, fastän ett par nummer måste 
strykas, föreställningen räckte till kl. 2 
på morgonen. Vid denna biträdde Paris 
förnämsta artister och konservatoriets 
bästa elever, hvilka i fru Carvalho för
lora en af sina yppersta lärarinnor. Af
tonens glanspunkt var trädgårdsscenen 
i Gounods »Faust» med fru Miolan-Car
valho som Margareta, Faure som Me

fistofeles och Talazac som Faust. In
komsten för aftonen tillföll fru Carvalho 
och uppgick till 47,476 fres, hvarjemte 
en rikedom af kransar, buketter och skän
ker regnade ned öfver henne. Fru Caro
line Felix- Miolan C. Ur född 1827 
och är elev af den berömda Duprez samt 
debuterade 1849 på stora operan. Fru 
C. var först engagerad vid Opera-Comique, 
gick sedan öfver till Théâtre lyrique, 
1869 till Stora Operan, 1872 tillbaka 
till Opéra Comique och 1875 åter till 
Stora operan. Hon är sedan 1850 gift 
med Léon Carvalho (Carvaille), sed. 1876 
direktör för Opéra Comique. 

— Förlofning är i Paris eklatcrad 
mellan tenorsångaren Theodor Björksten 
och den svenska sångerskan Herwor Tor-
padie, dotter af tygmästaren i Göteborg, 
major Torpadie och hans maka född 

Reimers. 
— Fröken Antoinette Trebelli, dotter 

af Zelia Trebelli, har af dir. Carvalho 
engagerats för 2 år vid Opéra Comique 
i Paris. Hon är elev af Emile Wartel, 
hvars fader François varit hennes mors 

lärare. 

London. C h r i s t i n a  N i l s s o n  up p 
trädde första gången under sitt nu varande 
besök der den 10 Juni â en Balfe-memo-
rial-concert i Albert Hall. 

— Från och med d. 16 Juni kom
mer under M:r Maplesons ledning 10 
representationer af italiensk opera att 
gifvas å Coventgarden. M:me Patti kom
mer att uppträda i dem alla. Den första 
torde blifva »La Somnambula», i hvilken 
hon gjorde sin debut här för 25 år se
dan. Bland andra engagerade artister 
nämnas Marie Roze och Mad. Scalchi. 

— Carl Rosas operasäsong på Drury-
Lane är slutad efter 8 veckor. Han har 
derunder gifvit 13 operor. De nya ope
rorna »Manon» af Massenet med Marie 
Roze i titelrolen samt »Nadcshda» af Arthur 
Goring Thomas med mad. Valleria i huf-
vudpartiet lia gifvits flera gånger med stor 
framgång. Den sistnämda operan röjer 
i stilen likhet med de franska af Gounod 
och Thomas, men berömmes för sjelfstän-
dighet, melodisk friskhet, dramatisk effekt 
och säker orkesterbehandling. 

—.i. 

Bom. Med biträde af den store pia
nisten Sgambati och andra artister af för
sta rangen har signora Oselio gifvit en 
konsert i filharmoniska sällskapets sal. 
Allt livad Rom har utmärkt af musici 
och musikälskare hade samlat sig der och 
slösade bifallsyttringar på konsertgifvarin-
nan. Särskildt egnades henne en liflig 
hyllning efter föredraget af Griegs »Min 
tankes tanke». Signora Oselio är enga
gerad för några representationer å Teatro 
Constanzi for närmaste tiden. 

Hamburg. Direktör Pollini vid Stadt-
t e a t e r n  h a r  g j o r t  e n  r e s a  t i l l  W a l e s  f o r  
att besöka Adelina Patti på hennes slott, 
och han säges ha öfyertalat divan att un
derteckna ett kontrakt för en tournée i 
norra Europa under nästa vinter. 
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Wien. I. N. Beck, den berömde ba-
rytonisten och liofoperasångaren, hvilken 
vi hade nöjet höra å Kgl. Operan här i 
Stockholm år 1861, som Tell, Carl V, 
Asthon och Rigoletto tog den sista Maj 
för alltid afsked af publiken å hofoperan 
i Wien, vid hvilken han i 32 år varit en 
af de mest uppburna och framstående ar
tisterna. Beck utförde Mikelis parti i 
»Vattendragaren» och blcf entusiastiskt 
hyllad nicd blommor och lager samt ej 
mindre än 27 inropningar. Beck är född 
1828. 

I Kassel, kommer en stor musikfest 
att hällas d. 20 och 30 Juni samt 1 
Juli. Kören kommer att utgöras af 450 
personer, orkestern af 80. Bland biträ
dande solister nämnas fru Rosa Papier, 
frk. Marie Langsdorff samt hrr Gudehus 
(tenor) och Bulss (baryton). 

Dödsfall. 

Benedict, Julius, f d. 5 Juni i London 
(sc N:o 9). 

Hugo, Victor Mûrie, ryktbar fransk-
författare och skald, f. i Besançon "b/s 

1802, f i Paris ÎS/r,- Af. H. hafva vi 
texten till operorna Ernani och Lucrctia 
Borgia. 

Bossi, Lnuro, komponistoch f.d.direk
tör for konservatorierna i Milano och 
Neapel, f i Cremona, 70 år gammal. 

Wacker, Adolf, violinist, t'. 1855 i Ber
lin. f härst. d. 6 Juni. W., som vid Sterns 
konservatorium i Berlin dokumenterat sig 
sotu god violin- och pianospelare, hit-
kom 1875 med Flieges orkester och har 
sedan tjenstgjort vid Mindre teatern och 
kapellet i Blanch kafé samt senast som 
dirigent för Neunianniska kapellet i Tivoli 
varictéteatcr. 

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

LUOVIG NORMAN: 
4 FIAAOSTPLJN 

op. 56. 

Pris 1 kr. 511 öre. 
t 

IVAR HALLSTRÖM: 
»Skall hon väl komma?» 

(»ob sie wohl kommen wild?») 

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

med piano. 

Pris 1 krona. 

"MITT RIKE!" 
(»Mein Königrei ch!») 

Dikt af Carmen Sylva, 

komp. for låg röst med piano. 

Pris 75 öre. 

Emil S jögren: 
6 Novelletter 

för P iano, 

op. 14 . 

2 Häften à 2 kronor. 

|Å V A N D R I N G ,  

6 Fantasistycken 

för piano, 

op. 1 5. 

2 Häften à 2 kronor. 

Q&ÂÏSLS 
"Rappelle-toi!'' 

Polka de Salon 

pour piano. 

1 krona. 

JOHAN STRAUSS: 
"På m änbelyst lagun", 

vals för piano. 

1 krona. 

Pristäflan. 
För uppfyllande af vart löfte om musikpremie till vara 

ârsprenumeranter, hvilken äfven i är kommer att utgöras af prisbelönt 
pianomusik, få vi härm ed inbjuda komponister inom vär t 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 15 O 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 (Musikhandeln Gust. Adolfs torg 
8) Stockholm samt förses med motto å 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 .  
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Polka de Salon 

pour piano. 

1 krona. 

JOHAN STRAUSS: 
"På m änbelyst lagun", 

vals för piano. 

1 krona. 

P i a n o  n  
afprofvas och upphandlas för säkra köpares räk
ning af en pålitlig person hiirstädes med mång
årig vana dervid. Reflekterande torde adressera 
sig till Svensk Musiktidnings byrå för närmare 
upplysning. 

Wendela Andersson 
meddelar fortfarande sangundervisning at qvin-
liga elever efter Isidor Dannströms metod. 

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

Adress: Sturegatan N:o 36. 

INNEHÅLL: Om qvintförbudet. — Om ratio

nel pianoundervisning. — Den af —t ut satta Pris-

tiiflingen. — Om vilkoren för en Svensk Musiktid

nings bestånd. — Obs.! V &r pristäflan. — Frun Scenen 

och Konsertsalen. — Musikpressen. — Från in- och 

utlandet. — Dödsfall. — Annonser. 
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HERRAR BOKHANDLARE 
i landsorten 

torde benäget med första lemna redovis
ning för Svensk Musiktidning 1884, stäld 
till 

Svensk Musiktidnings Expedition, 
Stockholm. 

Obs. Icke till Huss <(• Beers Musik-

handel. 

Redovisning och liqvid 

för Svensk Musiktidning 188 4 har ingått frän följande 
Hrr. Bokhandlare i landsorten: Akademiska bok h., Up-
sala ; Bundy, Söderköping ; Carlberg, Skellefteå ; Kuber;7, 
Motala ; Ererlöf, (îefle ; Falkman, Malmö ; Gnmpert, (löté-
borg; Hedben/. Malmö; Krook, Karlskrona: Löf gr en, 
Göteborg; Lindstedt. Lund ; Ner inan, Norrköping; Nord
strand, Höganäs ; OU ter s «( • Ilönell, Jönköpin g ; Plong-
steilt, Strängnäs; Richter, Göteborg; Sjöberg, Vesterås; 
Svensson, Helsingborg; Törnquist, Landskrona; West-
1 nan, Luleå ; Cronhobn, Malmö ; Sahlberg, Kalmar ; Apel-
quist, Karlskroua; Ber ting, Ronneby; Collin, Norrköping ; 
Clouberg rf* C:o, Viborg ; Godhe, Bollnäs ; Hallman, Udde
valla; J/olln erska, Sundsvall; Nordi n, Falun. 
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LUOVIG NORMAN: 
4 FIAAOSTPLJN 

op. 56. 

Pris 1 kr. 511 öre. 
t 

IVAR HALLSTRÖM: 
»Skall hon väl komma?» 

(»ob sie wohl kommen wild?») 

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

med piano. 

Pris 1 krona. 

"MITT RIKE!" 
(»Mein Königrei ch!») 

Dikt af Carmen Sylva, 

komp. for låg röst med piano. 

Pris 75 öre. 

Emil S jögren: 
6 Novelletter 

för P iano, 

op. 14 . 

2 Häften à 2 kronor. 

|Å V A N D R I N G ,  

6 Fantasistycken 

för piano, 

op. 1 5. 

2 Häften à 2 kronor. 

Q&ÂÏSLS 
"Rappelle-toi!'' 

Polka de Salon 

pour piano. 

1 krona. 

JOHAN STRAUSS: 
"På m änbelyst lagun", 

vals för piano. 

1 krona. 

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 18 8 5 .  


