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Konsonans och dissonans. 
Harmonisk studie af A .  L .  

1. Inledning. 

sonsonans och dissonans, »samlj ud och 
särljud», äro de båda huvudbegrep

pen i harmoniläran, de äro musikens po
sitiva och negativa elektricitet, de äro det
samma som ljus och skugga i en mål
ning, detsamma som frid och strid i både 
lifvets och literaturens dramer. Med mö j
ligheten att mer eller mindre tillfreds
ställande förklara dessa hufvudbegrepp står 
och faller hela den musikaliska veten
skapen, så framt densamma vill vara en 
verklig vetenskap, d. v. s. rationel, och 
icke blott — hvad den allt för länge va
rit — ett konglomerat af konventionelt 
godtyckliga dogmer. 

Jag har redan, i en studie öfver qvint-
forbudet, haft tillfälle visa, i huru hög 
grad vår gängse positiva harmonilära ännu 
genomsyras af medeltidsdogmer, ungefäl
ligen lika fjerran från den närvarande 
lefvande kompositionen och dess innerst 
ledande principer, som den bibliska ska
pelsehistorien är fjerran från den mode rna 
naturvetenskapens upptäckter. I sjelfva 
verket spelar den vanliga empiriska kom-
positionsläran i våra dagar nästan samma 
bedröfliga rol som den dogmatiska teo
logien och latinstudiet, nämligen att vara 
en traditionel form, som ej längre mot
svarar sin uppgift, ett skal utan lifskraf-
tig kärna. Vi skola få nya bevis derpä 
genom atl betrakta våra båda framstälda 
begrepp i ljuset af den allra nyaste har
moniska spekulationens resultat, hvarmed 
vi äfven skola söka att för första gången 
gifva svenske läsare en aning om denna 
forskning, lika enkel till sin metod som 
storartad till s ina vyer, och äfven i sina 
djerfvaste hypoteser, såsom den af som
liga omfattade angående mollslägtets po-
lariska motsats mot dur, alltid intressant 
om också omtvistad. För den teoretiska 
grundläggningen följer jag hufvudsakligen 
O. Hostinskvs lika klara som skarpsin
niga »Lehre von den musikalischen klan
gen», för den praktiska tillämpningen dess 

utom äfven, jemte egna rön, inkast och 
slutsatser, H. Riemanns skrifter, särskildt 
hans »Neue înethode der harmonielehre» 
och »Neue schule der melodik», hvarmed 
han, »ein genie der methode» såsom han 
af en tysk granskare kallats, säkerligen 
gifvit uppslaget till en fullständig reform 
af hela kompositionsundervisningen. Dess 
för innan blott en kortfattad historisk in
ledning! 

* * 
* 

Skilnaden mellan konsonans och dis
sonans har af ålder varit mycket relativ. 
För grekerna gälde endast oktav, qvint 
och qvart (jemte deras oktavfördubblin
gar) såsom konsonanser, hvaremot tersen 
och sexten räknades som dissonerande. 
Grekerna voro icke vana vid samtidigt 
ljudande toner, deras öra lärde icke att 
uppfatta dessas exakta förhållanden. Py
thagoras missräknade sig pä den stora 
tersens svängningstal, då lian uppmätte 
densamma med två stora heltoner, i st. f. 
en stor och en liten helton, hvarigenom 
hans ters blef ett s. k. syntoniskt komma 
(8%i) större, än den naturliga tersen. 
Fördomen mot tersen och sexten qvarstod 
under medeltiden ; den förra fick först 
af Franco, den senare af Glarean vär
dighet af konsonans, hvaremot qvarten 
af Glarean räknades bland dissonanserna 
och i sjelfva verket så behandlades af de 
gamle kontrapunktisterne, hvilka dere mot 
icke räknade för rof att stämpla ett sä 
afgjordt dissonerande ackord, som sext-
ackordet dfh till en konsonans! Kirnber-
ger hade senare åtminstone den konse-
qvensen, att utsträcka detta äfven till 
ackordets ömvändning, den förminskade 
treklangen. 

Emellertid kan man naturligen icke 
vänta någon riktig best ämmelse på liämda 
begrepp inom den absolut kontrapunktiska 
musiken, för hvilken hvarje harmoni ej 
var annat än den rent tillfälliga produk
ten af flere melodiers samtidiga sa mman
träffande i vissa punkter. Först när det 
harmoniska erkännes såsom det egentligen 
konstitutiva i musiken, kan en liktig defi

nition vinnas på harmoniens hufvudele-
ment; men som detta erkännande först 
skett i allra senaste tider (att fullständigt 
grunda äfven läran om kontrapunkten pä 
harmonisk basis har först Riemann ge
nomfört), så ha ej häller förr ä n nu några 
verkligt vetenskapligt giltiga definitioner 
framkommit. Gottfried Weber kriticerar 
skarpt de pä han s tid gällande. Han drä
per den vilseledande öfversättningen af 
konsonans med »välklang» och dissonans 
med »missklang» (»übel klang») genom den 
riktiga anmärkningen: »som bekant klinga 
de s. k. missklangerna i den harmoniska 
väfnaden förträffligt väl.» Detta hindrar 
icke Schillings lexikon att ännu seder
mera idisla: »dissonanz ist ein übel.» Dehn 
vet ej annat att säga, än att konsonans 
väcker ro, dissonans längtan efter ro, och 
ungefär samma tema varieras äfven af 
Richter, Weitzmann o. a. Om nu än häri 
visserligen ligger någonting riktigt, så är 
det dock blott en formaldelinition ; man 
får icke derigenom alls veta livad kon-
sonansen och dissonansen äro för något. 
Detta steg uttogs af Hauptmann, som rik
tigt bestämde dissonansen såsom en sär-
klang (»Auseinanderklingen»), en tvåfald 
af klanger, ehuru hans abstrakta stånd
punkt gjorde att han ej fattade saken på 
naturenligt sätt (så t. ex. uppdelar han 
septimackordet lidfa i de två klangerna 
lulf och dfa ; men hdf är ju ingen na
turlig klang, utan sjelf en dissonans!) 

Sä blef det omsider allt me ra tydligt, 
att problemet ej kunde lösas utan natur
vetenskapens hjelp. Försök dertill hade 
nog förut gjorts, ja redan i den egent
ligen harmoniska vetenskapens början 
med Rameau, hvilken grundade sin teori 
på de naturliga harmoniska öfvertonerna 
och derigenom äfven ofta kom sann ingen 
närmare än sina efterföljare (t. ex. i fråga 
om ackordet facd, livilket så uppstäldt, 
med / till grundton, af R. alldeles riktigt 
kallades »l'accord de la sixte ajoutée», 
men af senare harmonilärare alldeles orik
tigt gjordes till ett omvändt septimackord 
med d till egentlig grundton). Tartini 
drog äfven in de s. k. »kombinationsto
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nerna» i sina förklaringar, och försö k ha r 
till och med gjorts i förra århundradet 
att grunda dissonansen på »sväfningarnas» 
inverkan. 

Först i närvarande sekel fingo emel
lertid dessa akustiska förklaringar en fast 
medelpunkt uti Helmholtz' epokgörande 
arbete »Die lehre von den tonempfin-
dungen». Helmholtz ställer sig här på 
rent fysisk grund, och detta är på en 
gång styrkan och svagheten i hans arbete; 
det förra emedan det var nödvändigt att 
en gång odeladt från den rent sinliga 
sidan undersöka och konstatera de aku
stiska och fysiologiska tonfenomenen, d et 
senare emedan en sådan ståndpunkt vis
serligen icke ensam räcker till att för
klara tonkonsten, hvari ju ingå ej blott 
fysiska utan äfven psykiska och estetiska 
element. Men dessa senare element få 
icke stå i strid med de förra, de måste 
tvärt om på det innerligaste sammanhänga 
med dem, och insigten härom är den 
stora vinsten af Helmholtz' naturveten
skapliga insats, den ock alla senare har
monilärare, som bidragit till vetenskapens 
framsteg, gjort sig till godo, äfven der 
de opponerat sig mot Helmholtz. Bland 
dessa uppträdde först v. Oettingen, som 
förkastade Helmholtz' teori 0111 dissonan
sens beroende på sväfningar, och i stället 
återupptog Hauptmanns om att dissonan
sen är flerhet af klanger, sam t dess utom 
uppstälde sin lära om mollslägtet såsom dur-
slägtets polariska motsats, i det mollklangen 
skulle bero på harmoniska undertoner, 
uppradande sig nedåt i alldeles samma 
ordning som durklangens harmoniska öfver-
toner uppåt, sålunda att från c1 bildas 
f-mollklangen genom undertonerna c F C 
•4ss, etc. nedåt i samma intervall och 
ordning, soin c-durklangen uppåt genom 
öfvertonerna c2 9s es es o. s. v. Denna 
lära, förut antydd af Zarlino, Tartini, Goe
the och Hauptmann, har i all skärpa för 
fäktats af Riemann, som t. o. m. velat på
stå, att dessa undertoner verkligen klinga 
med, ej blott subjektivt i örat utan äfven 
objektivt i det ljudande instrumentet, ett 
påstående, som emellertid motsagts af 
Helmholtz och äfven väckt betänkligheter 
hos Hostinsky, hvilken — som mig s ynes 
med rätta — tror att undertonerna äro 
alldeles obehöfliga för att förklara har
moniens problem, hvartill öfvertonerna 
äro tillräckliga, hvarförutoin undertons
teorien lider af det betänkliga felet att 
icke ega stöd i den praktiska komposi
tionen. 

Efter denna flyktiga öfversigt torde 
vi nu vara mogna för att nästa gång gå 
Hostinskys bok närmare in på lifvet. 

Ingen ky rka, ingen trosbekännelse ha r 
varit i stånd att från hvarandra skilja 
tonkonstens vänner, sä att de för hvar
andra tillslutit sina tempel. Ingen 
ålder, intet kön, intet stånd och intet 
förhållande är utestängdt från musikens 
vänliga gunstbetygelser. IIORSTIQ. 

Om violinens strängar. 

t
(Forts.) 

en af tarmarne öfverblifna muskel
membranen vaskas nu i ett särskildt 

arbetsrum i djupa skålar af sandsten med 
först mycket svaga, sedermera allt star
kare alkaliska lösningar. Dessa lösningar 
beredas medelst en blandning af god 
pottaska och askan af grumset efter pres
sade drufvor; de svagaste hafva en halt 
af 2 grader Baumé, de starkaste 2 0 gra
der. I dessa lösningar ligga tarmarne 
inalles 6 till 7 dagar, och vid hvarje om
byte af vätskan, hvilket sker ungefär 20 
gånger, företages en vaskning på följande 
sätt: arbetaren har på pekfingre t en kaut-
schuksring och på tummen en fingerborg 
af koppar; mellan båda drager han nu 
tarmarne på så sätt, att det som ännu 
qvarsitter af de inre och ytt re tarmmem-
branerna borttages. 

Sedan denna process är slut sorteras 
tarmarne efter sin hvita färg, längd och 
hållbarhet. De sorterade tarmarne klyf-
vas derefter med en knif och läggas i 
passande kärl, så att den enes finare 
ända ligger intill den andres gröfre. Då 
nemligen tarmen är tjock och bred i den 
ena ändan, men tunn och smal i den 
andra, så skulle man utan detta förfa
rande vid spinningen erhålla olika tjocka 
strängar, livilka lätt gå af och gifva en 
dålig ton. 

De ännu fuktiga tarmarne spännas 
nu med stift på en rant, hvarpå de er
hålla den första spinningen. Derefter in
sättas de med tarmar fullsatta ramarne 
i en svafvelkammare, der de få vara två 
till åtta dagar, alltefter som de på dem 
spända strängarne äro finare eller gröfre. 
Under tiden tagas ramarne då och d å ur 
svafvelrumrnet och utsättas någon tid för 
fria luften men ej för regn. Innan strän
garne åter införas i svafvelru mrnet, fuktas 
de hvarje gång med en våt svamp och 
snos ännu en gång. 

På denna behandling följer den sista 
rensningen. De uppspända strängarne 
fuktas med en alkalisk lösning oc h filas 
omkring 50 gånger med snören af hår. 
Förr utfördes denna operation med han
den, i det arbetaren lilade tarmen med 
en af häst-tagel förfärdigad handske, eller 
också på så sätt, att man lindade ett 
tagelsnöre om strängarne och förde snöret 
hårdt fram och tillbaka på dem. Sava-
resse har ersatt detta förfarande med en 
mekanisk apparat. Ramen, hvarpå strän
garne äro fästade, lägges på en genom 
en ångmaskin rörlig vagn, hvilken med
delar en liten apparat, som har två med 
tageldynor besatta spjelar, en rörelse f ram 
och tillbaka? Mellan dessa öfver hvaran
dra och med skrufvar vid hvarandra fästade 
slanar gå strängarne och glättas så af 
maskinens gång. Två arbetare, hvilka stå 
en vid hvardera ändan af ramen, vaska 
strängarne med en fuktad svamp. 

Torra poleras de sedermera på samma 
sätt medels glaspulver, som man strött 
på kautschuksdynor. Derpå öfverdrager 
man dem med ett lager af olivolja, tor
kar dem fullkomligt och skär dem i styc

ken af lämplig längd. Sedan man hunnit 
så långt, öfverlemnas de åt arbeterskor, 
hvilka rulla och binda dem tillsamman 
och slutligen lägga dem i paketer. 

Savaresse leinnar ganska många sor
ters violinqvinter, allt efter tarme ns tjock
lek bestående af 4, 5 eller 6 trådar, 
hvarje tråd bestående af hälften af en 
klufven tarm. Altar bestå af 3 till 4 
hela men mycket fina trådar, tenoren af 
6 till 7 trådar. Till guitarren väljer man 
finare strängar än till violinen. Violon-
cellsträngarne erfordra ända till 10 hela 
trådar. Harpsträngar hafva än da till 22 . 
Af kontrabasens strängar har den finaste 
40, den dernäst 85 trådar. Hos itali
enska strängar bestå violinqvinterna af tre 
tunna lammtarmar. 

Hvad beträffar spinningen eller tvin
nandet af strängar, så betjenar man sig 
dervid af ett vanligt spinnhjul af ungefär 
tre fots genomsnitt. Man må ste vid spin
ningen ganska sorgfälligt iakttaga, att strän
gen blir noga cylindrisk, och derför stän
digt fara med fingrarne öfver strängen 
fram och tillbaka, för att genast kunna 
få bort uppkommande ojemnlieter. Det 
är föröfrigt allmänt brukligt att icke på 
en gång spinna strängen utan låta den 
genomgå två, tre till fyra tvinningar. Att 
insvafla strän gen är äfven ganska brukligt. 
Slutligen låter man strängarne torka i fria 
luften. Om strängen lyckats och är fär
dig, bör den, 0111 man håller den 4 till 
5 tum från ändarne, icke böjas af sin 
egen tyngd. Såsom material till öfver-
spunna strängar användes antingen ren 
silfvertråd eller försilf rad koppartråd. Den 
rena silfvertråden användes till de finaste 
violin-g-strängarne. De tarms trängar som 
skola öfverspinnas antingen svaflas eller 
oljas och fästas med ena ändan vid ha
ken på spinnbjulet, med den andra vid 
en vridbar hake, vid1 hvilke n ä r fästad ett 
öfver en rulle lagdt snöre med en tyngd 
uti för spänningen. En arbetare vrider 
nu hjulet och derigenom strängen, hvilke n 
ä sin sida sätter den andra haken i rö
relse, så att strängen på så sätt ledigt 
löper om sin axel och inga ojemnheter 
uppkomma. En anna n a rbetare fäster den 
till öfv erspinningen afsedda träden vid den 
ena ändan på strängen, låler den venstra 
handen glida på den och utjemnar med 
den högra den öfverspunna tråden på 
erforderligt sätt. 

En god sträng måste bilda en full
komligt homogen cylinder utan valkar elle r 
knutar. Den måste v ara genomskinlig och 
vid uppstämningen ej ändra färg och ge-
noniskinlighet och om den spännes, till den 
nästan är färdig att gå af, återgå till sin 
ursprungliga längd, d å spänningen upphör. 
En god sträng, som spännes till dess den 
går af, gör detta plötsligt såsom en stål
sträng, utan att förut gifva efter. 

Efter ett tyskt arbete ora violinen öfv. af Z. 

Allvarsamt är lifvet, men konsten 
bör vara glad. SCHILLER. 
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Dyra sångare. 
O fiSBa 

éj^teröppnandet af Paristeatrarna — 
C"TSN> skrifve r Albert Wold i »Le Figaro» 
— illustreras denna gång på ett kostligt 
sätt genom en skrifvelse från tenoren Ma
sini, hvilken epistel är ett verkligt mäster
stycke. Denne italienare bar begärt en 
småsak af 10,000 francs pr afton för att 
sjunga på Pariseroperan, alltså 200,000 
frcs för 20 föreställningar. Emellertid 
förklarade han att han skulle för sin vän 
Pandolfinis skull nöja sig med s/4 af den 
summa han fordrat, och vi kunna lyck
önska oss till att han icke utom honora
ret äfven begärt hederslegionens koiimieii-
dörskors. 

Funnes nu hos oss en direktör, som 
vore dum och enfaldig nog att betala en 
tenor 500 stycken louisdorer för afto nen, 
så. vore den senare i sin goda rätt att 
taga emot dem, men till våra teatrars 
ära vare sagdt, att ingen af dem intill 
denna dag är styrd af någon kretin af 
denna kaliber. Vi få sålunda afstå från 
nöjet att höra herr Masini, och denna 
olycka är af så ringa betydenhet, att den 
i och för sig ej voro värd att nämnas, 
om den ej tydligt betecknade orsaken till 
den lyriska teaterns förfall ej blott i Frank
rike utan i hela Europa. Våra dagars 
sedvana har åt dessa herrar i sammets
rock, hvilka slunga ett högt Ciss öfver 
rampen, förskaffat en s å gynsam ställning, 
att blotta penningfrågan helt naken och 
utan några fraser ställer sig emellan konst
nären och direktören. En af dem båda 
måste duka under. 

Andra tider, andra seder, må så vara! 
Men sedan 20 år tillbaka hafva vi af 
konstnärsstoltheten hos vissa »stjernor» 
dragit vinst på det sätt, att genom deras 
stegrade anspråk våra teaterföretag äro 
allvarsamt hotade. 

Alla äro visserligen ej behäftade med 
en sådan storhetsgalenskap så att de be
gära 500 louisdorer för aftonen. Vi äga, 
gudilof, äfven verkliga konstnärer bland 
dem som tillhöra våra scener och hvilka 
tjena den teaters intressen, som de till
höra, samt räkna för en ära att kreera 
en ny rol på en Pariserscen och tillhöra 
ett konstnärssamfund, som Paris har att 
tacka för sitt rykte. Men om denne 
verklige konstnär ännu finnes ibland oss, 
så försvinner han dock mer och mer. 
»Stjernan» efter nyaste mönstret lindar 
sig omkring konstfrågan som snöret kring 
snurran. Tenoren liar blifvit en finans
inrättning; han har en president i förvalt
ningsrådet, sin Barnum, som leder agio
taget och redigerar kursnotan. Det höga 
Ciss tillhör den mestbjudande. Lika godt 
för »stjernan» hva d publik han har. Hvad 
rör det honom om han applåderas af de n 
bästa societén i Paris och på en scen 
med stora och berömda minnen? Beta
lar någon obscur förstadsteater högre 
honorar — lefve den! Att blifva bedömd 
af Pariserkritiken har för »stjernan» i ntet 
högre värde ä n tre spalters reklam i »Jour
nal de Montevideo.» För honom förtje-
nar vår Pariseropera mindre uppmärksam

het än Grand-Theatre i San Francisco, 
emedan prisen på platserna äro högre 
der och direktören på platsen kan betala 
honom mer än vår. Om en ny Mozart 
kom till verlden skulle en sådan »konst
när» inte vilja ge ut ett feinfrancsstycke 
för äran att sjunga en rol, skapad af et t 
sådant snille. Den berömdaste komponist 
förtjenar på sin höjd 1000 frcs tantième 
pâ en afton, och »stjernan», som endast 
har godheten att sjunga en rol i hans 
opera, begär tiodubbelt derför ! Till dessa 
10,000 1res komma än ytterligare 10,000 
frcs för första sångerskan och 5000 för 
herrar och damer af lägre grad, och om 
det fortgår på det viset skall direktören 
snart bringa det hän till en dagskostnad 
af 50,000 frcs, och publiken får gå på 
teatern i badkostym, i siinbyxor, emedan 
den måste sälja sina kläder för att betala 
en loge eller en parkettstol. Alltså kon
stens förfall, de sanna konstnärernas för
svinnande, den lyriska teaterns samman
störtande, bankrutt för direktörerna och 
öfver hela denna allmänna olycka den 
triumferande tenoren, tillbedd af oss såsom 
den gyllene kalfvens efterträdare! 

Det grämer mig sannerligen att dessa 
tenorer behandla oss såsom publiken i 
San Francisco eller Havanna. Att en 
plantagegare, som håller på a tt dö af leds
nad och som ej har någon annan för
ströelse än att genompiska sina negrar, 
betalar 100 frcs för en parkettplats, när 
en »stjerna» nedlåter sig att sjunga i 
närheten af hans plantage, det begriper 
jag: en siphon med seltersvatten är värd 
20 frcs för ökenvandraren, som är nära 
att förgås af törst; men att man före-
skrifver sådana vilkor för oss, som med 
en smula god vilja lätt kunna afstå från 
sådant folk, det öfverstiger dock gränse rna 
för det tillåtliga. Vi äro, gudskelof, ej 
så fattiga på sångar e och talanger: »Paris 
vaut toujours une messe», som på Henrik 
lV:s tid. Parisarnes bifall har ännu sitt 
värde, och ännu lia vi ej sjunkit så djupt, 
att en vansinnig stjerna — une etoile en 
délire — kan föreskrifva för oss lika löj
liga vilkor som för Cubanerna. 

Pretentionerna hos dessa herrar och 
damer, som kalla sig sångens »stjernor», 
hafva antagit sådana dimensioner, att man 
nödvändigt måste reducera dessa till an
språkslösare mått om våra lyriska scener 
och operahus skola kunna hålla sig uppe. 
Endast en tenorkrach kan rädda oss från 
teaterns sammanstörtande och den lyriska 
konstens ruin. Med dessa herrar duger 
det ej att leka, de stå så högt i pris, att 
ju mer vi löpa efter dem, dess mindre 
utsigter ha vi att få höra en opera, om 
vi ej vilja ruinera oss för flera månader. 
Ett pris af trettio frcs för en fåtölj vid 
en främmande »stjernas» gästspel måste 
med nödvändighet leda till reklamation 
af våra inhemska konstnärer, som lyck
ligtvis ännu ej vägra att sjunga för i me
deltal 16 frcs fåtöljen. Att en tenor vå
gar begära 10,000 frcs pr afton för att 
göra oss den äran att visa sig ett par 
timmar på en scen, som illustrerats af en 
Nourrit, Duprez, Roger och Faure, en 

Marie Falcon eller Rosina Stoltz, det be
visar att denne tenor anser oss för landt-
bor, som aldrig hört någonting ordentligt. 

Skulden till denna sakernas ställning 
ligger vida mer på publikens sida än på 
»stjernans». Det gifves ej mer någon 
egentlig Pariserpublik som är stolt öfver 
vår konst, intagen i sina konstnärer, för
tjust öfver ett verk, öm och omtänksam 
för sin lyriska teater, från hvilken så många 
operor gått ut i verlden. Om de dyra 
tenorerna räkna för intet äran att behaga 
Paris, så erinra vi derom, at t Paris allena 
skänker det sanna ryktet. Krauss hade 
redan en god ställning i Wien innan hon 
kom till oss; hennes berömdhet daterar 
sig från Paris. Paris har gjort Pa tti be
römd, då hon räknade 20 år, och från 
oss har den näktergalen sedan flugit ut 
i verlden. »Aidas» uppförande i Paris 
var en af Verdis största aftnar, och till 
och med Rich. Wagner liar under alla 
förgudningar mot slutet af sin lefnad känt 
en stor glädje öfver att ha ns »Lohengrin» 
vunnit bifall på konserter i Paris. 

Endast herrar tenorer och andra »stjer
nor» synas alldeles lia förgätit att det exi
sterar ett Paris, som kontant betalar ge
nom renommée det nöje en sångare be
reder det. 

Godt ! låtom oss betala tenoren ! Ge 
honom 5, 10, 20, 100 tusen frcs för en 
afton, låt oss betala 100 frcs platsen och 
låt oss betrakta föreställningen såsom en 
sport, en modesak. Men, för himlens 
skull, må han dessutom icke begära af 
oss något erkännande! Inga sex fram-
ropningar efter hvarje akt, inga kransar, 
inga blommor. Om ingen hand rör 
sig, så torde sångaren, som endast sjun
ger för pengar, inse sitt läge, och an dra 
skola i honom hafva ett exempel. Atmin
stone skall man ej kunna säga att Pari
sarne äro så enfaldiga, s om man i konst
närskretsarne tyckes anse dem vara. 

Sångaren Meissner har den elaka va
nan att ofta med flit darra pä rösten. 
Detta har jag aldrig kunnat gilla. Denna 
darrning är vedervärdig och ett sångsätt 
som strider rakt mot naturen. Menni-
skorösten darrar redan i sig sjelf, men 
icke till högre grad, än att det är skönt. 
Så är röstens natur. Man härm ar henne 
äfven icke endast på blåsinstrumenter, 
utan äfven på violer, ja till och med på 
klavéret. Men så snart gränsen öfver-
trädes, är darrningen icke vidare skön, 
emedan den då blir naturvidrig. 

MOZART. 

Anton Rubinstein, hvilken såsom alla 
äkta konstnärer beror af den tillfälliga 
själsstämningen, har emellanåt produktions
aftnar, när åtskilligt icke går som det 
borde. Efter en sådan konsert, då hans 
spel tycktes honom falskt och ofullkom
ligt, sade han gycklande öfver sig sjelf: 
»Med de noter som jag i dag tappat un
der pianot kunde en annan pianist gifva 
en hel konsert.» 
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Sonate du diable. 

stranden af den sköna Bacchinglione, 
som genomflyter den lilla staden Pa

dua, satt i början af förra århundradet 
en tarfligt klädd ung man och stirrade 
drömmande i floden. Solens sista strålar 
öfvergöto böljorna med ett glittrande sken 
och förgylde kupolen på den midtemot 
på andra stranden belägna kyrkan, från 
hvars inre tonade en chör, blandad med 
orgelns brusande ljud! Ju mera solen 
sänkte sig, desto saktare tycktes sången 
klinga och desto längre ned sjönk den 
unge mannens hufvud, tills ha n slutligen, 
•ännu långt efter det musiken hade tyst
nat, satt orörlig och mera lik en staty 
än en menniska. På en gång förde han 
handen under sitt skärp och framdrog en 
halfvissnad blomma, den han en lång stund 
ömt betraktade och ined lidelsefull häftig
het kysste. Derpå förföll han i samma 
begrundande ställning som förut. 

— Guiseppe ! 
Vid detta ljud for drömmaren upp 

och vände sig hastigt om. 
— Ah, det är ni, furst T***? 
— Just jag, som ni ser, och åter 

har jag den oturen att öfverraska er i 
era grubblerier. Ni har blifvit mycket 
melankolisk, min vän. Diavolo, jag slår 
vad att era tankar voro hos den der näpna 
blomsterflickan, der borta, ni vet; hon ä r 
en rigtig satunge, icke sant? 

— Ni misstar er, furst Giovanni . . . 
— Bah, jaha naturligtvis, naturligt

vis. — Men, jag vill inte längre tala om 
edra förhållanden, jag har minsann all
varligare saker att tänka på. Hör på, 
signore, ni undervisar ju i den ädla fäkt-
konsten ? 

— Till er tjenst, marchese. 
— Ser ni, jag har råkat i en högst 

obehaglig affär. I osterian p å andra sidan 
bron kom jag händelsevis i tvist med en 
viss Don Luigi, spanjor; striden blef het, 
han lät undfalla sig förolämpande uttryck, 
min heder fordrade att jag utma nade ho
nom. Nåväl: visserligen förstår jag att 
sköta min värja, men den der utlännin
gen lär vara en rigtig öfverdiingare, och 
en lektion kunde inte skada. Men saken 
skyndar, och om ni n u genast hade tid . . . 

— Jag står naturligtvis till er tjenst. 
Härpå begåfvo sig de begge männen 

till ett oansenligt hus och till ett litet rum 
deruti, hvars väggar voro behängda med 
sablar, pistoler och andra vapen. På en 
hylla stodo uppstaplade en inängd böcker i 
synnerhet i juridik, hvilket visade att inne-
hafvaren af detta rum hade s tuderat. En 
gammal Cremonesare hängde midt på väg
gen, omgifven af porträtter af utmärkta 
kompositörer och virtuoser. 

Fattande hvar sin florett stälde sig fäkt-
mästaren och hans lärjunge i position. 
Men det befans att d en sednare hade föga 
att lära. I ett obevakadt ögonblick gaf 
han sin motståndare en kraftig stöt i veka 
lifvet, hvarvid en gulnad ros föll ur den
nes bälte ned på golfvet. 

Innan fäktmästaren hunnit bemäktiga 
sig densamma, hade marchesen kastat sig 
öfver den, och nu vände han sina ögon, 
blixtrande af vrede, mot den bleknande 
Guiseppe. 

— Hvad vill detta s äga? Min systers 
ros? Signor, förklara er! 

Guiseppe, som nu hen itat sig, svarade 
lugnt: 

— Förklara mig? Jag har intet att 
förklara. Sådana blommor finnas fullt 
hos den der blomsterflickan, om hvilken 
ers nåd sjelf nyss behagade skämta. 

— Ni misstar er, denna ros är af ett 
ganska sällsynt slag, och har en påfallande 
likhet ined den Marietta bar i går afton. 
Dock vill jag icke dömma utan säkrare 
bevis. Men om jag skulle erh ålla sådana, 
så torde det vara rådligast för den simple 
fäktmästaren, att så fort soin möjligt af-
bryta sina förbindelser med det T***ska 
furstehuset, eller ock har lian att vänta 
en fruktansvärd hämnd. 

Härvid kastade han floretten i golfv et, 
kramade rosen mellan fmgrarne och gick 
hastigt ut. 

Guiseppe, som i början, darrande af 
raseri, hade gjort en rörelse liksom för 
att stöta ned den stolte march esen, sat te 
nu händerna för ansigtet och utropade 
med af smärta dämpad röst : 

— O, Marietta! 

1 den garnie Leopoldo da T***s (fa-
dren till den förutnämde Giovanni) prakt
fulla salonger rörde sig en lysande skara 
af Paduas förnämsta adel. Under tusen
tals ljuslågors bländande sken böljade en 
massa menniskor af begge könen i de 
mest utsökta och lysande drägter. Ju
veler blixtrade, klädningar frasade, uni
former blänkte, man trodde sig försatt i 
ett féeslott. 

Från all denna ståt och glädje hade 
den sköna Marietta dragit sig undan till 
en af dessa fönsternischer, hvilka fordom 
bildade nästan sjelfständiga, sm å rum. Af 
de förgråtna ögonen och en stark blekhet 
kunde man se att någonting hade häftigt 
upprört henne. Brödren h ade visat henne 
rosen, och då han genom hennes rörelse 
blifvit öfvertygad om sanningen af hvad 
han förmodat, hade han utfarit i förban
nelser mot både henne och hennes älskare. 

Denne sednare brukade ofta blifva in
bjuden till de furstliga festerna, ingalunda 
under samma Kategori som de öfriga gä
sterna, utan blott för att förnöja sällska
pet med sitt utmärkta violinspel. På den 
tiden voro nemligen de högsta italienska 
familjerna i allmänhet ytterst musikaliska 
och deras fester voro brännpunkter för 
nästan allt musik-lif inom Italien. Dessa 
furstliga hus hade vanligen egna teatrar, 
der ett slags föreställningar, liknande n u
tidens operor, uppfördes. Härvid utveck
lades en nästan otrolig prakt och artistisk 
fulländning i dekorationer och sceniska 
anordningar. En sådan föreställning skulle 
denna afton gifvas i marchesens palats. 

Tillintetgjord utaf sorg satt Marietta 
stirrande ut genom den immiga rutan, då 

hon plötsligt spratt till vid ljudet af ett 
par sandkorn, som sakta slogo mot fönst
ret. Tyst och försigtigt öppnade hon detta, 
då hon erhöll en vink från sin utanför 
stående älskare, samt en liten sten, om
lindad med papper, hvilken han skickligt 
inkastade. Marietta sände en slängkyss 
ut på gatan, stängde fönstret och upp
vecklade papperet. 

Bäfvande af rörelse läste hon : 
»Outsägligt älskade Marietta ! Det för

sta du bör göra är att öfverväga, om d in 
kärlek är stark nog att våga allt. Om 
sä är, väntar jag dig kl. '/2 12 utanför 
porten. Vi fara till kyrkan och lå ta viga 
oss och sedan fly vi, lika godt hvart. 
Allt är i ordning. Gud skall beskydda 
oss. Evigt din 

Guiseppe.» 
Knappt hade hon läst detta, förrän 

hon hörde att man talade om henne i 
rummet, och hennes broder lyfte upp gar
dinen och bad henne komma ut, emedan 
representationen skulle börja. Man intog 
sina platser, ridån gick upp och en tafla 
ur den Grekiska mythologien upprullade 
småningom sina väldiga proportioner för 
de häpnande åskådarnes blickar. Det var 
mythen om Jason och Medea, som behand
lades. Man såg de odödlige gudarne upp
träda i sin gudaglans och b landa sig i d e 
dödligas öden. Man såg hela den rosen-
skimrande Olympen, der g udarne sutto och 
spisade ambrosia och drucko nektar. Man 
såg styckets hjelte, huru han utförde de 
väldigaste bedrifter, slogs med gräsliga 
vidunder och hur u han lyckades eröfra det 
vidtberömda gyllene skinnet. Man såg 
huru han upptändes af kärlek till Medea 
och huru han lyckades fly med henne. 
Man upprördes vid hennes grymheter, då 
hon mördade sin broder och kokade sin 
farbrors lemmar i en kittel. Man ryste 
slutligen af fasa öfver den rysliga hämnd 
hon tog på sin älskare för hans otrohet, 
då han förälskade sig i en annan. Hon 
skickar sin rival en klädning, doppad i 
gift, hvaraf denne småningom förtäres. 
Jason, utom sig af denna grymhet, vill 
döda den rasande Medea, men hon för
svinner, bortförd af drakar, och han står 
ensam, förtviflad, klagande vid sin älska
des lik. 

Ridån föll och ett stormande bifalls
jubel u tbröt. Men midt under handklapp-
ningarne, bravoropen och bifallet hördes 
en röst utropa: »Hvar är Marietta?» 

Ropet upprepades och snart hördes 
öfverallt : 

— Marietta! Marietta! Hvar är sig-
norinan? 

Man sökte, man ropade, man frågade 
hvarandra, man undrade, man sökte om-
igen. Förgäfves. 

Marietta var försvunnen. 

I den lilla staden Assisi ligger ett 
gammalt minoriterkloster, dystert, ruskigt 
och mörkt, såsom ett dylikt gömställe för 
lefvande begrafna egnar och anstår. Svarta 
pinier skugga dess ogästvänliga mur ar och 
blicka föraktl igt ned på varelserna derinne, 
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som af ett missledt religionsnit tvungit 
sig sjelfva a tt i förtid skilja sig från verl
den. 

Det var en kulen och regnig Decem-
berqväll, några månader efter ofvan be
rättade händelser, då en genomblöt van
drare ringde utanför den låghvälfda klo
sterporten. Kloekans skära toner hade 
redan för en god stund förklingat, innan 
en gam mal man i torftig drägt beqvärnade 
sig att öppna och med vresig röst frågade: 

— Hvem der? 
— Det är jag, onkel, släpp in mig, 

för Guds skull! 
Den gamle (hvilken vi få presentera 

såsom klostrets klockare) gjorde stora ögon. 
— Hvad i all verlden — Guiseppe! — 

Hvad vill du? Jag vågar icke slä ppa in 
dig. 

— Ni måste, onkel! Mitt lif hänger 
på ett hår. Jag är förföljd. 

Utan vidare omständigheter sköt den 
ruskige vandraren undan sin onkel och 
trängde in genom dörren. Klockaren såg 
sig tvungen att, ehuru motvilligt, föra 
honom till sitt rum. Här stängde han 
dörren försigtigt och började förhöra sin 
objudne gäst. Denne, som uppgifven af 
trötthet hade nedsjunkit på en stol, be
rättade med långa afbrott sin historia: 

— Jag är förföljd, säger jag. Mitt 
lif är hotadt ... De äro icke en half 
mil härifrån . . . Men jag öfverlistade 
dem — De vildjuren! — Ack, Marietta, 
arma Marietta! . . . 

Han satt tyst en stund. 
— Jag älskade en flicka i Padua, en 

flicka af förnäm börd. Jag gifte mig med 
henne i hemlighet, och lyckades dölja mig 
för en tid. Men en gång hade jag varit 
ute i ett ärende (jag gick end ast i de af-
lägsnaste delarne af staden), jag hade 
varit ute länge och kom sent hem. Vid 
min port såg jag en person, som tycktes 
vänta på mig. Han betraktade mig skarpt 
och aflägsnade sig genast. Jag undrade 
öfver detta och gick in för a tt fråga min 
hustru, om den misstänkte hade varit der 
inne. Men Gud! — min hustru var borta. 
Jag sökte och sökte förgäfves. Hon var 
försvunnen. — Jag begrep nu allt. Man 
hade fått reda på min bostad, man hade 
frånröfvat mig min maka, och m an skulle 
snart komma och äfven föra bort mig . . . 
Hvarthän? Kanske till döden. Jag be
slöt att fly. Det var också hög tid. Ty 
i detsamma såg jag fyra karlar i kappor 
komma tågande mot min port. Att und
komma genom den var omöjligt. Jag 
kastade mig ut genom ett fönster åt går
den och flydde genom en bakport åt en 
annan gata. — Jag har icke hvilat förr 
än jag kom hit. En gång såg jag mina 
förföljare vid en krökning af vägen. Jag 
tror ej att de fingo sigte på mig. Jag 
sprang in i skogen, tog en omväg, och 
nu är jag här. Ni måste gömma mig 
här, såvida ni inte vill se mig söndersli
tas framför edra fönster. 

— Nå så — i den heliga Jungfruns 
namn — jag måste väl då — sade den 
hederlige klockaren, darrande i alla lem
mar — men hvad skola munk arna säga, 

jag kan icke dölja dig för d em ... 
Men hvad har du der? 

En skatt, en dyrbar vän, det enda 
jag tog med ifrån mitt hem. 

Härvid framtog han en liten violin, 
som han burit gömd under kappan. 

Klockaren tycktes få en idé. 
— Ah, du spelar viol, då måste du 

biträda mig i min tjenst här i k lostret.. . 
Jag skall tala vid pater Ludovici att du 
får spela under gudstjensten. På det vil-
koret kanske du får stanna qvar. 

— Tack, min gamle, hederlige onkel — 
utropade Guiseppe med förtjusning. Jag 
skall taga kåpan, om de vilja. I verlden 
har jag ändå icke mera någon fröjd att 
vänta. 

Guiseppe fann sig väl i klostret i sin 
anställning som violinist vid kyrkokapellet. 

I sorgen öfver den dyra förlust han 
lidit, kastade han sig med passionerad ifve r 
i armarna på sin konst, och öfvade sig 
oförtrutet pä sin kära violin. Han kunde 
sitta långt in på nätterna med sin älsk
ling i famnen, spelande och komponerande, 
ända till dess armen sjönk af trötthet 
och han somnade der han satt. 

Så förflöt en lång tid. 
En afton satt han fantiserande på en 

sonat, som han höll på at t författa. Men 
hans sånggudinna var honom icke huld 
den gången. Det ville icke lyckas att få 
några vackra musikaliska tankar. Trött 
och ledsen häröfver lät han stråken falla, 
sänkte hufvudet samt föll i e n djup sömn. 

(Ports.) 

Gounod och fru Weldon. Gounod blef 
som bekant, för en tid sedan dömd att 
betala en bötessumina af 250,000 frcs 
till den intriganta fru Georgina Weldon, 
(ehuru han ej lär ha utbetalt denna sum
ma). Utom obehaget för denna process 
har ett nytt sädant tillskyndats honom af 
engelsmännen. Dä han mod anledning af 
ofvannämda process med fru Weldon ej 
ville infinna sig i Birmingham vid mu
sikfesten och anföra sitt oratorium, un
derrättade honom festens impressario, a tt 
han hade att betala en skadeersättning 
af 30,000 frcs för sitt uteblifvande. 

För att hämnas på de elaka sönerna 
och döttrarna af Albion för deras trakas
serier, har Gounod af en bekant förfat
tare i Paris bestält en parodisk libretto 
»Satania», som han genast efter motta
gandet skall sätta i musik. Den sata
niska hjeltinnan skall vara en lätt igen-
känlig karrikatyr. 

Mistrs Weldon, som blifvit dömd till 
6 månaders fängelsestraff fö r injurier mot 
Rivière, kommer emellertid, sedan hon ut
stått detta straff, att begifva sig till P aris 
och fordra räkenskap af Gounod, Albert 
Wolff, som skrifvit om henne i »Gaulois», 
och Rochefort, som förnärmat henne i 
sin »Lanterne». Den energiska, alltid 
stridsfärdiga qvinnan, skall säkert bereda 
dessa 3 herrar åskilliga svårigheter; vilja 
och förmåga härtill fattas henne ej. 

Beriktigande. 

vid nedskrifvandet af den i sen aste 
numret införda biografien öfver herr 

Theodor Björksten vi icke voro i tillfälle 
att af hr Björksten sjelf, som då ännu 
ej var i Stockholm, inhemta några upp
lysningar, så hafva, oaktadt vi f ör denna 
biografi anlitat den bästa källa, som här 
kunde stå oss till b uds, ett par oriktighe
ter influtit i nämda artikel, hvilken vi 
härmed på begäran rätta. Dessa oriktig
heter äro emellertid, såsom man ser, af 
ringa betydelse och r öra Kristina Nilssons 
första bekantskap med sin unge landsman. 
Uppgiften om hennes efterfrågan om honom 
i svenska legationen säges alltså, enligt 
hvad oss nu meddelats, icke hafva egt 
rum och formerandet af bekantskapen 
mellan vår ryktbara landsmaninna och 
hr Björksten förmedlades genom bokhand
lare K. Nilsson i Paris, hvilken var i 
Stockholm samtidigt med Kristina Nils
son vid kronprinsparets förmälningshögtid 
härstädes. Hr B., som då påträffade 
bokli. N., yttrade sin önskan att blifva 
presenterad för vår svenska diva, hvilken 
önskan till henne frambars af hr N., som 
sedan å hennes vägnar underrättade hr 
B. att hon gerna mottog hans besök, 
och detta blef inledningen till bekant
skapen dem emellan. 

Vår pristäflan 
har ondast framkallat 5 täflingskomposi-
tioner: 

1) Atta stycken för piano; motto: »In der 
Kunst ist kein anderes Steigen mög
lich als über die Schultern seines Näch
stens.» (Lobe). 

2) Sex smärre tonstycken; motto: Ars 
longa vita brevis. 

3) Minnesblad, (i Pianostycken; motto: 
Tcntare licet. 

4) 2 Pianostycken; motto: »Dumtaxat» 
(Vjrgilius.) 

5) 2 Pianostycken; motto: »Hvar morgon 
vill jag sjunga dig, Na tur», (Nicander). 

Af dessa stycken, bland hvilka n:o 1 ) 
ansetts bäst, har prisdomarena, direktör 
Ludvig Ohlson, pianisten Rich. Anders
son och doktor Adolf Lindgren, icke 
ansett något förtjent af pris. — Red. 
ser sig derför nödsakad att utsätta 

En ny Pristäflan 
med samma vilkor som förut och får 
uppmana våra komponister till deltagande i 
densamma. För att prishäftet skall kunna 
utkomma i år bör resultatet kunna till-
kännagifvas i tidningen för 1 Nov., hvar-
före täflingskompositionerna böra inlemnas 
senast den 28 Oktober till Svensk 
Musiktidnings Expedition, Klara Vestra 
Kyrkogata 19, 2 tr. upp, eller i N:o 8 
Gustaf Adolfs to rg hos A. d'Aubigné. 

De inleinnade täflingskompositionerna 
kunna få Aterhemtus i N:o 8 Gustaf Adolfs 
torg hos A. d'Aiiliigné eller anmälas till 
ätersiindning af Svensk Musiktidnings Ex
pedition. 
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Från Scenen och Konsertsalen. 
Sept. 

Stora Teat. 16. Gounod: Romeo och Julia 
(Frk. Ek). 

»> » 18. Bo i to: Mefistofeles. 
» » 21. Adam: Konung för en dag 

(Nemea: Frk. Andersson). 
» » 23 ,27,30. Verdi: Trubaduren (Leo

nora, Azucena: Frkn. Gra
bow, Wellander). 

» » 24. Adam: Konung för en dag 
(Nemea: Frk. Strandberg). 

» » 25. Mozart: Trollflöjten (Pa-
pageno : Herr J. < >rtengrens 
debut) 275 ggn. 

» » 28. Gounod: Faust(Margareta: 
Frk. Olga Berglii). 

Nya » 10, 21. Planquette: Cornevilles 
klockor. 

» » 25 ,26,28. Offenbach:FortuniosVisa. 
» » 29, 30. » » » 

Djurg.- »15,10,18. M i 11öck e r: Gasparone. 
» 21,24 ,26. 
» 28, 29. 

» » 17, 19. Offenbach: Tjufskyttarne. 
» » 25, 27. » » 
» » 22, 30. Hervé:LillaHelgonet.(125 
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Musik. Akad. 19. Kristina Nilssons konserter 

med bitr. af Ilrr Theodor 
Björksten och Adolphe Fi
scher. 

» » 21,23. dito dito. 
Ostermalmskyrk.29. Kristina Nilssons mâtiné. 

Var musikverlds tankar och intresse 
har under sista hälften af månaden nä
stan uteslutande fästats vid 

Kristina Nilsson-konserterna. 

Efter att hafva gif vit ett par konserter 
i Göteborg, den sista af dessa en kyrko
konsert d. 16:e i domkyrkan, och der, 
liksom förut i Norge, ehuru väl ännu 
hjertligare, emottagits och hyllats med 
hänförelse och jubel samt tillika med Hr 
Björksten sjungit för allmänheten i det 
fria, anlände Kristina Nilsson till hufvud-
staden den 17 Sept. med aftontåget, hel-
sad af en otalig folkmassa, hvaraf en stor 
del följde hennes vagn till Grand hotel, 
der hon under vistelsen här haft sin bo
stad. 

Till att närmare beskrifva alla de ova
tioner, hvilka den berömda konstnärinnan, 
vår afhållna landsmaninna denna gång 
varit föremål för i sitt hemland, tillåter 
ej utrymmet i denna tidning; öfverflödigt 
skulle det också vara, dä de dagliga tid
ningarne så omständligt redogjort härför. 

Den första af Nilsson-k onserterna, vid 
hvilka tenorsångaren Theodor Björksten 
och den framstående Violoncellisten Adolphe 
Fischer biträdde jemte herr Strakosch och 
Fexer såsom ackompagnatörer, egde rum 
d. 19 Sept. i kgl. Musikal. Akademien, 
naturligtvis inför full salong. Konserten 
inleddes af herr Fischer, som, då allas 
tankar endast rörde sig omkring aftonens 
diva, gick miste om den applådhelsning, 
hvarmed en konserterande artist vanligen 
såsom artighetsbetvgelse helsas vid sitt 
första framträdande; nästa nummer ut
fördes af herr Björksten — och så fram
trädde öfver den af åhörarne tätt besatta 
estraden Kristina Nilsson, strålande af 
diamanter, men ännu mer strålande af 
den glädje och vänlighet, hvarmed hon 
besvarade de entusiastiska hyllningarne af 

en publik, som hon kände mottog henne 
med varma hjertan icke blott såsom den 
firade konstnärinnan, utan äfven såsom 
den ädla, fosterlandsälskande landsman-
innan. 

Hennes större nummer vid denna kon
sert voro Elsas stora scen ur »Loliengrin», 
juvelarian ur »Faust» och »Miserere» ur 
Trubaduren tillsammans med herr Björk
sten. Man erfor genast att Kristina Nils
sons röst ännu bibehåller den styrka, de n 
jemnhet och det behag som gör den så 
hänförande, och då härtill kommer den 
finhet och snillrikhet i uppfattning och 
föredrag, s om är så utmärkande hos hen
ne, kan man lätt finna hur välgrundadt 
hennes fortfarande verldsrykte som sån
gerska är. Scenen är dock hennes rätta 
fält. Hon visar detta äfven som konsert
sångerska, ty föredragandet af hennes arier 
på konsertestraden är en dramatisk före
ställning, som endast kan hafva sitt be
rättigande, då en konstnärinna med sitt 
föredrag s å rycker publiken med sig, att 
denna glömmer konsertestraden och tycker 
sig förflyttad till teatersalongen vid njut
ningen af en så dramatisk musik. Vi 
måste afstå från att närmare analysera 
det mästerliga utförandet af hennes num
mer för aftonen med alla deras storartade 
pointer och fina dramatiska skiftningar. 
1 duetten ur Trubaduren sekunderades 
hon förträffligt af Hr Björksten soin i de 
solostycken han föredrog: aria ur Troll
flöjten, Biondina af Gounod, den lilla 
neapolitanska folkvisan »Ohe mamma» 
m. fl. ådagalade att hans sympatiska, nå
got veka stämma blifvit utbildad på ett 
sätt som ger hans föredrag en konstnärlig 
prägel. Hr Fischer, som är född 1850 
i Brüssel och gjort sina studier derstädes, 
är en renommerad artist, som eger stor 
färdighet på sitt instrument och spelar 
med vacker ton. Såsom kompositör vi
sade han sig mindre till sin fördel på 
första konserten än på den andra, då 
han lät höra en sin tarantella, hvilken 
gjorde ganska godt intryck. 

Andra konsertens glansnummer var 
Kristina Nilssons föredrag af Beethovens 
stora konsertaria »Ali Perfido», som åter-
gafs med storslaget mästerskap. Äfven 
med Bachs Fingstaria beredde hon publi
ken en stor konstnjutning och herr Fi
scher skötte förträffligt violoncellaekom-
pagnementet till detta i sin enkla skönhet 
anslående tonstycke. Herr Björksten sjöng 
denna afton en romans ur Gounods me
lodirika opera »Mireille» och »La donna 
e mobile» (extra nummer på första kon
serten) ur Higoletto, i h vilket senare stycke 
han väckte mycket bifall och som han 
tycks s junga con ainore. På denna och 
följande konsert föredrog herr Fischer 
några transkriptioner, såsom sådane min
dre lyckade för hans instrument; hans 
föredrag af Schuberts moment musical 
skedde i ett alltför jägtadt tempo. Vio-
loncellitteraturen synes oss rik nog att 
lemna en så framstående konstnär me
del till undvikande af de vanskliga tran-
skriptionerna. Uti Semeriamisarian, som 
utgjorde Kristina Nilssons första num

mer å tredje konserten, hade hon tillfälle 
att visa hela sin eminenta sångvirtuositet 
och lemna ännu ett bevis på den mång
sidighet hon vid delta sitt konserterande 
mer än förut ådagalagt. Likväl syntes 
det oss som hon vid detta nummer ej 
var fullt så väl disponerad, som å före
gående konserterna. Pä ett glänsande 
sätt utförde lion dock sedan med herr 
Björksten duetten ur »Traviata» och lika
ledes miserereduetten ur »Troubaduren», 
som af de båda artisterna återgafs till 
tack för publikens stormande bifall. De 
mindre saker af Grieg, hvilka utgjorde 
slutet af tredje konsertens program, ådaga
lade den stora sångerskans mästerskap 
äfven i romansstilen. Bland de extra 
nummer som på hvarje konsert fram
kallades af de förtjusta åhörarne före-
kommo arian ur »Mignon» (Känner du 
detta land) samt Schuberts »Ständchen» 
och dessa utgjordes vidare af den muntra 
»Kullavisan», »Fjorton år tror jag visst 
att jag var» m. m. 

Af herr Björkstens konsertnuinmer 
framhålla vi derjemte »Andenken» af Beet
hoven och hans extranummer A. F. Lind
blads »Nattväktarsång», denna karakteri
stiska lilla bit, som förekommer i det 
sånghäfte denne, om vi rätt minnas, till-
egnade Meiidelssohn-Bartlioldy. 

Att blomsteroffer i form af lyror, 
kransar och buketter vid h varje konsert 
nedlades för vår divas fötter är en natur
lig sak . 

Efter hvarje konsertqväll hade Kristina 
Nilsson vänligheten att sjunga ett par 
folkvisor från sin balkong å hotellet för 
den till trängsel der utanför samlade folk
massan. Den hemska tilldragelsen efter 
tredje konserten, då många menniskor 
under trängseln tillsatte lifvet, är för väl 
känd att här behöfva vidare omnämnas. 
Till förmån för dem, som blefvo lidande 
genom olyckshändelsen gaf s af fru Nilsson 
den 29 dennes en mâtiné i Östermalmskyr-
kan, säkerligen under dessa förhållanden 
den sista konserten vid detta hennes 
besök i vår hufvudstad. 

A stora teatern gasterade i Tisdags 
en ung italiensk sångerska Olga Berglii 
såsom Margareta i Faust. Vi kunna nu 
endast nämna om denna debut, att den 
unga sångerskan gjorde ett behagligt in
tryck genom en mjuk och vacker ehuru, 
ej stor röst och genom behagligt spel. 

Från in- och utlandet. 

Musikaliska akademien hade den 17 
dennes sammanträde för tillsättande af 
extra och biträdande lärare för den kom
mande terminen, och blefvo dessa de 
samma som under den föregående. 

Om teaterskolans flyttning läses i Post-
ocli Inrikes-Tidningar af "/a följande: 

K. teaterdirektionen liar på andragna 
skäl foreslagit musikaliska akademien, at t 
k. teatrarnes elevskola finge under vissa 
vilkor öfverflyttas till musik-konservato-
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rium. I betraktande dels af de i teater
direktionens skrifvelse anförda skäl, dels 
ock af den stora fördel för konservatoriets 
sângelever, som skulla blifva en följd af 
den ifrågasatta anordningen, har musika
liska akademien ansett sig böra tillmötesgå 
teaterdirektionens förslag samt hos k. m:t 
hemstält att k. m:t måtte förklara den 
omständighet, att reglementet för musik-
konservatoriet den 8 december 1881 ej 
förutsatt undervisning i andra än de till 
ett fullständigt högre musiklärovcrk hö
rande ämnen, icke utgöra hinder för mu
sikaliska akademien att i samband med 
konservatoriet upprätta en teaterskola. 
Kontraktet härom har följande bestäm
melser. 

I teaterskolan meddelas undervisning 
för utbildande af konstnärer både för 
operan och talscenen. I operaklassen under
visas. i sång, scenisk framställning och 
rollstudium. I talscensklassen undervisas 
i uttal och d eklamation, scenisk f ramställ
ning, rollstudium, svenska språket (jemte 
verslära samt grunddragen af den drama
tiska litteraturens historia) samt främman
de språk. I båda skolornas klasser före
komma öfningar i gymnastik, dans och 
plastik. Teaterskolans elever äro förplig-
tade att sedan läroverksstyrelsen i samråd 
med teaterdirektionen förklarat dem mogna 
att debutera, under närmast följande 2 
år vid de k. teatrarne mottaga anställ
ning, om teaterdirektionen sä önskar, mot 
en aflöning vid sångscenen af 1,200 kr. 
för det första året och 1 ,500 kr. för det 
andra året, samt vid talscenen mot en 
aflöning af 1,050 kr. om året. Antager 
elev anställning vid eller uppträder ä an
nan teater under nämda tid utan teater
direktionens inedgifvande, skall han till 
k. teaterns kassa erlägga ett skadestånd 
af 5,000 kr. Teaterskolan ä r stäld under 
inseende af läroverksstyrelsen och direk
tören för konservatoriet. Akademien kan 
åt någon af teaterskolans lärare eller an
nan sakkunnig person uppdraga a tt jemte 
direktören för konservatoriet utöfva när
mare tillsyn öfver teaterskolan, och eger 
denne att såsom ledamot af läroverkssty
relsen deltaga i afgörandet af frågor, som 
röra teaterskolan. Läroverksstyrelsen an
tager lärare vid teaterskolan för de lek
tioner, hvilka erfordras utöfver den un
dervisning, som meddelas af konservato
riets lärare. Till bestridande af omkost
naderna för teaterskolan lemnar k. teater
direktionen ett årligt bidrag af 5,500 kr., 
hvaraf ena hälften utgår den 1 februari 
och den andra hälften den 1 oktober 
hvarje år. Första utbetalningen sker den 
1 oktober 1885. 

Detta kontrakt har, som vi föru t om-
n ära t, gillats af k. m:t ined undantag af 
att det vite, som skall erläggas af elev, 
som bryter mot de här ofvan anförda 
förpligtelser nu ej må bestämmas högre 
än till 2,000 kr. 

Filharmoniska sällskapet började imån-
dags sin verksamhet för det nya arbets
året 1885—1886 med inöfning af ll hein-
bergers ballad »Hafs frun» för blandad kör 

med pianoforte. Sällskapets första kon
sert är ämnad att gifvas i slutet af no
vember, och progra mmet kommer att upp
taga, utom ofvan nämda ballad, körer a 
capella af Moritz Hauptmann, »Årsbildcr» 
för soli och fru ntimmerskörer med piano-
forte-ackompagnement à quatre mains af 
N. W. Gade, manskörer af Schumann 
samt do två första körerna ur Johannes 
Brahms verldsberömda komposition »Ein 
deutsches Requiem». Sällskapet gifver 
in alles tre konserter under arbetsåret. 

Sällskapet för svenska qvartettsångens 
befrämjande har med utsättande af tro 
pris, ett å 150 kr., ett å 75 kr. och ett 
å 50 kr., innevarande år anordnat en 
täfling för flerstämmiga kompositioner för 
mansröster. Under täflingstiden hafva från 
19 kompositörer inkommit 59 tonsättnin
gar, hvilka aflemnats till bedömande af 
prisnämnden, bestående af landshöfdingen 
Gunnar Wennerberg samt direk törerna F. 
A. Frieberg och I. E. Hedenblad. 

— — .  
Fröken Sigrid Arnoldson har ta git en

gagement vid det italienska operasällskap, 
som snart skall börja sina föreställningar 
på Krolls teater i Berlin. 

+ 
6,000 fortepianon ha tillverkats vid 

herr J. G. Malmsjös pianofabrik i Göte
borg, hvilken fabrik, som är den förnäm
sta i sitt slag i Sverige, varit i verksam
het. sedan år 184-1. Till de flesta ut
ställningar i in- och u tlandet hafva fabri
kens alster skickats och öfvcrallt blifvit 
prisbelönta. Herr Malmsjös stora flyglar 
hafva, efter hvad vi hört, god afsättning 
i England. 

Vid C. II. Billbergs pianofabrik i 
Göteborg, skrifves det från denna stad, 
har nyligen blifvit färdigt ett piano af i 
flera delar märklig konstruktion. I stället 
för den vanliga pianopcdalcn, hvarmed 
klaviaturen flyttas, så att en af de strän
gar hvarje hammare anslår icke träffas 
af denne, har sodan ett par år begagnats 
i stället en list, som vid trampning på 
ena pedalen nedfaller hela hammarraden, 
så att den får betydligt kortare »van
dring», d. v. s. kommer mycket närmare 
strängarna och derigenom anslår dessa 
mindre hårdt. I frågavarande instrument, 
ett pianino har äfven denna dämningsappa-
rat. Dock häruti ligger ej det nya hos 
detta instrument. Tonen kan äfven på 
annat sätt försvagas, nämligen genom en 
»knäpedal» och ännu mer genom en »re
gisterknapp», i hvilkct senare fall den 
blir knappast hörbar, så att man aldrig 
löper fara att plåga sina grannar med ett 
dylikt instrument. 

En annan egendomlighet hos de tta är 
att de s. k. sjelfljudande och vibrations-
strängarne, d. v. s. de delar af strängarne, 
som ej gifva den egentliga tonen och som 
förut brukat dämmas med filt eller dy
likt, här fritt deltaga i resonansen och 
derigenom gifva särskildt instrumentets 
diskant en ovanlig klangfull och sjun
gande ton. 

Det goda instrum entet är, säger Göteb. 
Posten efter anvisningar af herr Billberg, 
som för närvarande vistas i Amerika för 
att studera pianofabrikationen derstädes, 
konstrueradt af Billberg ska pianofabrikens 
verkmästare herr C. A. Björnsson. 

Ett piano af dylik konstruktion med 
frånkopplings- och pianissimomekanism, 
genom hvilkct instrumentet kan göras all
deles stumt, har i sommar varit utstäldt 
på landtbruksmötcts i Sköfde expedition. 
Det är förfardigadt af h err S. Andersson 
här i Stockholm, hvilken fab rikant derige
nom får af Smålandsposten benämningen af 
»en mensklighetens välgörare.» 

Af utländska fabrikat i den vägen 
kunna vi nämna »Apollo»-pianofabrikens 
i Dresden (Oscar Laffert), hv ilka äro för
sedda med både »Schall-Zug» för tonens 
förstärkande och »Stummer-Zug», hvar-
igenom tonen göres knapt hörbar. 

Minne af Ludvig ^Norman. Från Gefle 
skrifves i Norrlands-Posten : Till sångsäll
skapet Concordia härstädes har öfverlem-
nats, enligt uppdrag af dess hedersleda
mot framlidne förste hofkapellmästaren 
Ludvig Normans sterbhus, genom musik
handlaren Julius Bagge i Stockholm ori
ginalmanuskriptet, försedd med hr Ludvig 
Normans egenhändiga tillegnan, till fem 
sånger för blandad kör — den bortgångne 
mästarens sista arbete — såsom en tack
samhetsgärd för det mottagande hofkapell
mästaren Norman af sällskapet rönte hö
sten 1884 vid sitt besök härs tädes. Tex
ten till sångerna är författad af Ernst 
Björck och Fjalar (C. L. Östergren). 
Manuskriptet är redan tryckt (i Leipzig) 
och utkommer inom kort på Julius Bagges 
förlag. 

Svenska teatern i Helsingfors kommer 
under instundande spel är att hafva föl
jande personal : fruarna Agardh, Boström, 
Bruno, Saltzenstein, Wasenius och Ahm an; 
fröknarna Grönberg, Lindberg, Nyman, 
Ileis, Silfverblad, Strömberg, Wcnnerqvist 
och Wessler; herrar Agardh, Arppe, Ber
lin, Bränder, Bruno, Dahlström, Franck, 
Hedin, von Holten, Malmström, Paulsson, 
Biego, Saltzenstein, Siljander och Wil
helmsson; hr O. Malmgren qvar står fort
farande som regissör och h r Hallberg som 
sufflör. 

Paris. Tenoren Duc har med god 
framgång debuterat som Arnold i Tell å 
stora operan. Hans röst l är vara af äkta 
tenorklang, frisk, kraftig och omfångsrik. 

— Carvalho, »Opera comiques di
rektör kommer vid början af vintersäsongen 
att gifva Wagners »Lohengrin», dock ej 
om aftnarna utan på s. k. matinéer för 
att ej synas gynna den tys ka musiken på 
den franskas bekostnad. Kedan 1868, 
då han var direktör för Th. lyrique, af-
slöt han öfverenskommelse med Wagner 
om rätten att uppföra dennes opera i 
Paris. Wagners enka har nu förnyat 
denna tillåtelse. 

— Marie Van Zandt är under 
vintern engagerad i Moskwa för 12 kon-
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serter och 12 uppträdande i operor mot 
ett honorar af 5000 frcs för afton. Der
efter ämnar hon, enligt hvad »Le Figaro» 
berättar, göra eu konserttourné genom 
Skandinavien. 

Wien. Ilofoperan har äter upptagit 
Boieldieus intagande opera »Johan af Pa
ris», som lorst gafs 1812 och senast i 
nya operahuset 1876. 

Prag. Den 19 sept, gafs i national
teatern Masscnets »Manon» för första gån
gen här. Fru Miunie Ilauk utförde ti-
telrolen på franska. 

» 

Dödsfall. 

Bitter, K. It., f. d. statsminister, för
fattare till musikbiografier och kritiker, 
f ,s/9 73 fir gammal. Hans biografiska 
verk öfver Joh. Seb. Bach och dennes 
söner äro mest bekanta. 

Kiel, Friedrich, bekant komponist, f. 
7/,„ 1821 i Puderbach vid Siegel, + i 
Berlin 14/0. K. flyttade 1842 till Berlin 
och studerade till 1844 kontrapunkt hos 
Delin. Från 1850 daterar sig hans kom-
positionsverksamhet, hvari han visar ett 
ovanligt herravälde öfver de kontrapunk
tiska formerna. Af hans kompositioner 
äro mest bekanta oratoriet »Christus», en 
»Missa solennis», två »Requiem» (hvaraf 
ett gifvet at' Stockholms musikförening). 
Kiel blef 1870 lärare i komposition vid 
den nya musikhögskolan i Berlin och bar 
från 1868 titel af Professor. 

Wagner-Devrient, Augusta, fordom 
berömd dramatisk sångerska, f i Berlin, 
81 år gammal. 

Zarembski, Jules, pianist och kompo
nist, lärare vid konservatoriet i Brüssel, 
t i Scliitomir i Ryssland under ett besök 
derstädes hos sina föräldrar. Han var 
endast 34 år gammal. 

Pappershandel 
är öppnad af undertecknad 

N:o 8 Gustaf Adolfs Torg N:o 8 
(f. d . H uss & Beers Musikhandel). 

Alex. d'Aubigné._ 

PrennmerantsamlarB, 
som till tidningens expedition härstädes 
insända liqvid för minst 5 exemplar, fä 
räkna sig till godo 10 % provision 
eller 1 ex. af tidningen; för 10 exeinpL 
och deröfver lemnas 20 % provision. 

Prenumeration å Svensk 
Musiktid n ing- motta g-es i Hr 
Alex. d'Aubignés pappers
handel Gust. Adoll's torg- 8. 

HERRAR BOKHANDLARE 
i landsorten 

som ännu ej redovisat f ör Svensk Musik
tidning 1884, torde ofördröjligén lemna 
redovisning och liqvid till 

Svensk Musiktidnings Expedition, 
Stockholm. 

Oscar Lejdström, 
S ä n g l ä r a r e .  

Kongl. Myntet. 

Pianolekt ioner  
gifvas af van lärarinna. Stor omsorg egnas 
elevens tekniska och musikaliska utbildning. 

Vidare i dWnbignés Musik- och Pap-
pcrsliamlcl Gustaf Adolfs torg 8. 

Richard A ndersson,  
emottager elever i pianospelning. 

Brunnsgatan N:o 28, 2 tr. 

Wendela Andersson 
meddelar fortfarande sfingundervisning åt qvin-
liga elever efter Isidor Palmströms metod. 

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

Adress: Sturegatan N:o 36. 

Ännu ett par elever i 

Pianospelning 
kunna mottagas af undertecknad. 

Adress: Klara Vestra Kyrkogata 19, 

2 tr. upp. 
Anmälning kl. 9—10 f. m. 

F. Huss. 

OBS.! Svensk Mu siktidnings Expe
ditions- och Redaktionslokal 
är hädanefter Klara Vestra 
Kyrkogata 19, 2 tr. upp. 

INNEHÅLL: Konsonans och dissonans. — 
Om violinens strängar (forts.) — Dyra sångare. — 
Följetong: Sonate du diable. — Beriktigande. — Vå r 
pristäflan. — F riin Scenen och Konsertsalen. — Fr ån 
in- och utlandet. — Dödsfall. — Annonser. 

E L E G A N T A  P E R M A R  
till 

Sven.sk u.siktidxiing 
kunna erhållas i Pappcrshandeln N:o 8 Gustaf Adolfs torg äfvensom, efter 

rekvisition, hos hrr bok- och musikhandlare. PPÎS 2 K.POnOP# 

M is i Is t  i  dnia g lSS4 f  

elegant bunden, 
kan reqvireras hos Redaktionen eller pä ofvannämda ställen. PriS 8 kronor. 

Organ.ist-Ele-7-eiI 
I undertecknads Organistskola 

33 G-rytgjutaregatan 33 

meddelas grundlig undervisning uti Orgelspelning, orgelverkets 
kännedom och behandling samt i musikens teori. 

Priset är: 2 kr. pr timme. För minst 10 förköpsbiljetter lemnas 20 %' rabatt. 

Terminsackord ännu billigare. 

Stockholm i September 1885. 
L .  N I L S O N ,  

Orgel lärare. 

Obs.! Billigt annonspris Obs.! 
i 

S V E N S K  M U S I K T I D N I N G .  
Hrr Musik- och Instrumenthandlare, Musiklärare m. fl. hafva en på

taglig fördel af annonsering i denna facktidning som, i olikhet med dagliga tid

ningar, gömmes och ligger framme på salongsbordet. 
Betydlig rabatt lemnas vid upprepad annonsering. 

O B S . !  A n n o n s e r  om lektioner få lärare och lärarinnor införda mot 50 
öre pr månad (2 N:r) för 2 rader (namn, läroämne och adress), 

75 öre pr månad för 3 rader. Annonserna böra senast den I2:te 

och 2Ö:te i hvarje månad inlemnas jemte afgift till Redaktionen eller 

i Pappershandeln 8 Gustaf Adolfs torg. 

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTKAL-TRYCKERIET, 188 5. 


