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Tillkännagll'vande. 

I det Redaktionen härmed uttalar sin 
tacksamhet till detta och föregående års 
prenumeranterå Svensk Musiktidning 
får Red. tillkännagifva att, då enligt vår 
i N:o 17 gjorda anmälan tidningens ut-
gifvande måste bero på förut ingången 
garanterande prenumeration, men en sådan 
uteblifvit, och då Red. ej vidare kan un
derkasta sig uppoffring för tidningens 
fortvaro, Svensk Musiktidning med detta 
år upphör att utgifvas, så vida ej förhål
landen inträffa som möjliggöra hennes 
fortsättning, då sådant skall genom de 
dagliga tidningarne här tillkännagifvas, och 
skall i så fall första numret tillsändas 
detta års prenumeranter, hvarjemte pre
numeration för öfrigt mottages på van
ligt sätt. Ödmjukeligen 

R e d a k t i o n e n  

Karl Maria von Weber. 

j^jj^'undra år hafva förflutit se-
cRoS1 dan »den förste romanti
kern», »Friskyttens» odödlige 
tonskald, föddes till verlden, ocli 
öfverallt i den musikaliska verl
den framkallas nu af d enna or
sak hans hågkomst, musikfester 
med uppförande af hans mäster
verk anordnas och hans bild
stod aftäckes i den stad som 
sett honom födas. Afven vår 
kgl. lyriska scen hedrar hans 
minne genom uppförande af 
hans sista verk, »Oberon». 
Svensk Musiktidning vill ock 
pryda sitt sista nummer med 
den store komponistens bild 
samt meddela en erinran om 
hans lefnadsöden och hans verk
samhet i tonkonstens tjenst. 

Karl Maria Friedrich 
Ernst von Weber föddes 
i den holsteinska staden Eutin 
d. 18 Dec. 1786. Hans faders, 
friherre Franz Anton v. Webers 

familj härstammade från nedre Österrike 
och hade en gång varit i goda omstän
digheter, men under tidernas lopp råkat 
i fattigdom, så att friherre Franz Anton 
af den visserligen fått ärfva storartade 
passioner och stark böjelse för musik och 
dramatisk konst men inga medel att till
fredsställa dessa. Han var tillika en orolig 
själ, som aldrig länge kunde stanna på ett 
ställe eller vid en verksamhet; han hade 
efter h vart annat varit officer, amtman, 
hofkamniarråd, musikdirektör och teater
direktör. Vid den tid då Karl Maria föd
des innehade fadern den oansenliga plat
sen som stadsmusikus i Eutin, han var 
temligen gammal och gift för andra gån
gen med den unga och sköna Genoveva 
von Brenner från Oberdorf i Bayern. 

Karl älskade varmt sin milda moder. 

K a r l  M a r i a  v o n  W e b e r .  

Sjelf svag till kroppen och genom en ben-
sjukdom, som gjort honom halt, oförmö
gen att deltaga i skolkamraternas lekar, 
höll han sig mycket i hennes närhet o ch 
njöt af fullaste hjerta då han kunde få 
sitta vid hennes fötter under skymnings
stunderna och lyssna till sagor och berät
telser. I Eutin lefde Karl knappast ett år, 
ty hans far drog derifrån ut åt andra or
ter såsom teaterdirektör. I sitt första äk
tenskap hade friherren å tta barn och dessa 
bildade stammen i hans teatertrupp ; sce
nen och orkestern blef på så vis den lille 
Karls verld — en omständighet af icke 
ringa betydelse för den blifvande opera
komponisten. 

Att emellertid hans uppfostran med 
ett så äfventyrligt lif, som fadern förde, 
ej kunde blifva särdeles regelbunden, är 

naturligt nog, men faderns älsk
lingsidé att Karl skulle blifva 
musiker sökte han på allt s ätt 
genomdrifva, ehuru gossens 
musikaliska förmåga ännu syn
tes slumra. Sin första musik
undervisning erhöll han af fa
dern och sin b ror Fridolin, men 
denna kostade honom många 
tårar, och brodern slog honom 
en gång på händerna med vio
linstråken under utropet: »Karl, 
allt annat kan du väl bli, men 
musiker blir du aldrig!» Fadern 
var emellertid envis och förde 
Karl 1796 till den dugtige pia
nisten Henschel i Hildburghau
sen, och den undervisning han 
här erhöll visade snart goda 
följder. Weber säger sedan 
sjelf härom: »Den rätta grun
den till ett tydligt och uttrycks
fullt spelsätt på klaver samt 
den jemna utbildningen af bå da 
händerna har jag den hederlige, 
stränge och ifrige Henschel att 
tacka för.» 

Ett år derefter drog friher
ren vidare till Salzburg, och 
här hade han den stora sorgen 
att förlora sin hustru. Hennes 
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död var ett ej mindre hårdt slag för den 
unge Karl, som i modern hade sitt enda 
stöd. Endast kärleken till musiken gaf 
honom nu tröst. I Salzburg hade fadern 
öfverlemnat hans ledning åt Joseph Haydns 
broder Michael ; denne var en stor kon
trapunktist, och första frukten af dennes 
undervisning var »Sechs Fughetten» af 
den unge 12-årige komponisten, hvilka för
skaffade honom så väl lärarens som kri
tikens bifall. Faderns sträfvan gick nu ut 
på att göra sonen till operakomp onist och 
derför begaf han sig på Michael Haydns 
råd till München 1798. Denna stad var 
under Karl Theodors regering ett hem 
för de sköna konsterna och operan stod 
der under god ledning af kappel lmästarne 
Winter och Danzi. 

Karls utbildning öfvertogs nu af den 
dugtige operasångaren Wallishauser eller 
Vallesi och klavérläraren Kalcher. Stora 
framsteg gjordes, och från denna tid för-
skrifva sig Here intagande små komposi
tioner och till och med en liten opera, 
»Kärlekens och vinets makt» — ett ämne 
kuriöst nog för en gosse. Ar 1800 ska
pade han på några veckor operan »Das 
stumme Waldmädchen», om hvilken We
ber sjelf sedan yttrade, »att det var ett 
omoget, om ock på uppfinning ej alldeles 
så armt verk», och som kom till uppfö
rande i Freiburg och Chemnitz. Under 
ett nytt besök i Salzburg, då studierna 
för Haydn fortsattes, skref han sina »Six 
petites pièces à quatre mains» och den 
komiska operan »Peter Schmoll und seine 
Nachbarn». Denna gick öfver scenen i 
Augsburg, dock utan synnerlig framgång, 
ehuru Mich. Haydn menade att »han kom
ponerat den som en hel karl fullkomligt 
efter kontrapunktens regler, med mycken 
eld och delikatess och alldeles i enlighet 
med texten». 

Emellertid gjorde friherre Franz An
ton med sin son konstresor till Ham burg, 
Holstein, Leipzig etc. och öfverallt vann 
den unge konsertgifvaren stort bifall ge
nom sitt utmärkta klavérspel och sina 
egna vackra sånger, dem han så behag
ligt sjöng vid gitarren. Den unge kom
ponistens mål var emellertid Wien, då 
centralpunkten för allt musikaliskt lif. 
Han hoppades här få Joseph Haydn till 
lärare, men lyckades ej dermed; han fick 
emellertid en förträfflig ersättning i abbé 
Vogler. På dennes rekommendation er
höll han 1804, vid aderton års ålder, 
plats som orkesterdirigent vid teatern i 
Breslau. Hans försök att förbättra ope
ran här väckte m ot honom en opposition, 
som nödgade honom att lemna denna 
plats 1806. Nu stod nöden för dörren. 
Genom lektioner kunde han med möda 
underhålla sig och sin nu sjuklige fader, 
och att betala skulder stod ej att tänka 
på. Till hans lycka tog honom då prin
sen af Wiirtemberg under armarne, hvil
ken lät honom och hans gamle far slå 
sig ned på sitt s lott Carlsruhe i Schlesien 
och utnämde honom till musikintendent. 
I följd af kriget upplöstes kapellet der-
städes, men konstnärerna fingo då tjenst 
hos deras gynnares broder, prins Ludvig 

i Stuttgart, hvilken u tnämde Karl till sin 
privatsekreterare och musiklärare för sina 
barn. Den unge sekreterarens ställning 
här vid det slösande hofvet var ej lätt, 
helst konungens vrede ofta urladdade sig 
öfver Weber för prins Ludvigs ständiga 
penningeförlägenhet. 

Han kom här i beröring med många 
lärde och konstnärer och arbetade flitigt 
på att fylla luckorna i sin bildning. Mu
siken försummades ej heller. Här upp-
stodo de vackra variationerna till texten 
»Yien qua, Dorina bella», Ess-dur-polonä
sen och musiken till Schillers »Turandot». 
Genom intriger och genom prinsens öfver-
dådiga lefnadssätt, som framkallade under-
slef, hvarom Weber var medveten, äfven-
som genom faderns lättsinne blef Weber 
anklagad och jemte sin far förvisad samt 
lord öfver grän sen i Febr. 1810. I Stu tt
gart hade Weber omarbetat sin opera 
»Waldmädchen», hvilken samma år såsom 
hans första större opera gafs under nam
net »Silvana» i Frankfurt am Main. Ge
nom Danzi fick Weber rekommendations-
bref till Mannheim, der han blef väl e mot-
tagen, och under vistelsen här skref h an 
en mängd af sina sånger. Då han emel
lertid ej fann sin utkomst här, flyttade 
han öfver till Darmstadt, der han hade 
glädjen återfinna sin gamle lärare Vogler, 
för hvilken han på nytt började studera 
och der han kom i vänskapligt u mgänge 
ined dennes lärjunge Meyerbeer samt med 
Gänsbacher och musikhistorikern Gottfried 
Weber. Vid denna tid uppträdde vår mu
siker äfven som skriftställare, och hans 
uppsatser i åtskilliga tidskrifter samlades 
sedan och utgåfvos af Hell äfvensom af 
hans biograf, sonen Max Maria v. We
ber. Hans nästa sceniska verk var enakts-
operan »Abu Hassan, som uppfördes i 
München 1811. Operan »Silvana»* gick, 
med några tillägg i partituret, framgångs
rikt öfver scenen äfven i Berlin 1812. 
Weber uppehöll sig vid denna tid i sist-
nämda stad äfvensom i Leipzig och Mün
chen samt vid hofven i Gotha och Wei
mar. 1813 blef han kallad till kapell
mästare vid sta dsteatern i P rag. Ur hans 
patriotiska hänförelse under dessa krigs
tider härflyta hans berömda sånger, mans-
qvartetterna »Schwertlied» och »Lützow's 
wilde Jagd», den i Prag fulländade cy
keln »Leyer und Schwert» och den efter 
Waterloo-slaget påbegyn ta kantaten »Kam pf 
und Sieg», hvilka alla mottogos med stor
mande bifall och gjorde hans namn allt 
mer populärt. Vid tillträdet af befatt
ningen i Prag var hans första göra att 
ditkalla sångerskan Karoline Brandt, hans 
första Silvana i Frankfurt. Hans sträf
van för teat ern i den böhmiska hufvudsta-
den rönte föga tillmötesgående, hvarför 

* Denna opera är, såsom vi förut niirat, 
under senare åren flerstädes gifven i Tyskland, 
omarbetad af Ernst Pasqué och kapellmästaren 
Langer, hvilken inlagt flere andra Webers kom
positioner i operan. Om »Webers första Silvana» 
läses i X:o 1 af denna årgång. Sv. Musiktidning 
1882 N:o 2 innehåller en artikel om »Weber i 
London», hans resa dit och död derstädes, och 
i N:o 1 1885 om Friskyttens första uppförande 
i Berlin, till hvilka artiklar vi hänvisa. 

lian lemnade Prag 1816 och begaf sig till 
Berlin, der han blef väl em ottagen af sin 
vän Lichtenstein och skaffade gästengage-
ment åt sin älskade Karoline Brandt, med 
hvilken han här förlofvade sig. 

En tillökning i sin lycka erhöll han 
nu genom utnämningen till kgl. sachsisk 
kapellmästare i Dresden, der en ny tysk 
opera skulle grundas, och här gifte han 
sig 1817 med Karoline Brandt samma 
år han tillträdde sin befattning. Denna 
var dock ej så lätt att börja med, ty 
den af hofvet gynnade italienska operan 
beherskade scenen, under det att på fol
kets önskan den tyska operan uppstod; 
Weber hade alltså här tusen intriger att 
bekämpa, och äfven som ledare af sången 
i katolska kyrkan hade han den italienske 
kapellmästaren Morlachi att strida emot. 
Webers första operadebut med Méhuls 
»Joseph i Egypten» slog emellertid så väl 
ut, att till och med kung Friedrich Au
gust] I gaf honom beröm derför. I sitt 
honom så kära och lyckliga hem vid si
dan af en älskad och huslig maka arbe
tade nu Weber Oförtrutet. Nu skref h an 
sin jubelouverture, qvartetter, »Aufforder
ung zum Tanz», G-dur-polonäsen m. m., 
och den 13 Maj 1820 hade han full
ändat »Friskytten». Strax derefter kom
ponerade han musiken till »Preciösa», och 
under en tillsammans med sin fru före
tagen konstresa till Nordtys kland och Dan
mark gafs denna pjes först i K öpenhamn 
den 8 Okt. 1820 och derpå i Berlin 
den 14 Mars 1821 med odeladt bifall. 
Här skulle nu »Friskytten» uppföras, men 
äfven i Berlin hade italienarne öfverväl-
det, och Spontinis »Olympia», som gick 
öfver scenen med praktfullaste uppsätt
ning, ansågs af hans anhängare skola för
krossa den blygsamma tyska operan. Re
dan tredje representationen af »Olympia» 
var emellertid glest be sökt, och nu kunde 
»Friskytten» gå öfver scenen. Hela Ber
lins musikverk! var stadd i orol ig väntan, 
endast komponisten sjelf var ej rubbad i 
sitt jemnmod; han hade till och med s in
nesro tillräckligt för at t morgonen samma 
dag operan skulle uppföras, den 18 Juni 
1821, fullända det vackra konsertstycket 
i F-moll med orkester (op. 79) och att 
med hela sin själfullhet föredraga det 
inför sin hustru. »Friskyttens» första upp
förande blef för honom en fullständig tri
umf, komponisten, liksom de sjungande, 
blef otaliga gånger framropad, dikter o ch 
kransar regnade ned öfver scenen och 
djupt rörd skref Weber om aftonen i sin 
dagbok: »Soli dco gloria». Han hade 
med ett slag skapat sig ett stort rykte 
och »Friskytten» mottogs snart med hän
förelse på alla operascener. Redan den 
23 April 1823 gjorde den sitt inträde 
på kgl. operan här i Stockholm. 

I W ien, der »Friskytten» gick med ko
lossal framgång, fick Weber i uppdrag att 
skrifva en ny opera för Kärnthnerthor-
teatern. Texten till denna, till »Euryan-
the», lemnades af Helmine von Chezy, 
men denna text saknade dramatisk logik 
och operan kunde derför icke trots den 
härliga musiken göra någon lycka. Oak-
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tadt sin tilltagande sjuklighet fulländade 
Weber operan i Aug. 1823 och reste till 
Wien att leda uppförandet. De första 
profven väckte sångarnes förtjusning, men 
generalrepetitionen varade så länge, att 
Weber helt sorgsen yttrade: »Jag fruktar 
att af min Euryanthe blifver en Ennu
yante.» Eörsta uppförandet med Henri
ette Sonntag i titelrolen var emellertid 
lysande, dock upplefde operan endast 20 
representationer.* I Dresden vann operan 
med Schröder-Devrient som Euryanthe stort 
bifall och Weber skref sedan till Lichte n
stein: »Det är blott en mening om huru 
mycket denna opera står öfver Friskytten.» 
För att vinna förbättring i sin helsa begaf 
han sig 1824 till Marienbad, och åter
kommen derifrån fann han en uppma
ning från direktören för Goventgarden i 
London, Kemble, att komponera en opera 
för England. Han fick att välja mellan 
Faust och Oberon,' valde den senare och bör
jade rastlöst arbeta på den för a tt så fort 
som möjligt skaffa sig medel åt de sina ; 
han kände väl inom sig att han ej hade 
så lång tid qvar att lefva. Efter två år 
var operan färdig. Han måste emeller
tid för sin helsa besöka Ems och kom der
ifrån upplifvad till kropp och själ. Sjuk
domen tilltog dock snart allt mer, och 
han sade derom till Holter : »Hur det står 
till? Rätt bra! bara att jag har strup-
lungsot, men det betyder ingenting.» Han 
hade en förkänsla af att han skulle dö i 
London. Efter en »halft genomgråten natt» 
och ett rörande afsked från sin trogna 
Karoline Noch familjen begaf ha n sig d. 16 
Febr. 1826 på väg till London. Sedan 
han gjort ett kort uppehåll i Paris, der 
han rönte ett hedrande mottagande, reste 
han i sällskap med den berömde flöjti-
sten Fürstenau till London, dit han kom 
den 8 Mars och välkomnades der af Sir 
Georges Smart, (ilharmoniska sällskapets 
stiftare. Hans första uppträdande var på 
en oratoriekonsert, då han blef mycket 
firad, och den 12 April gick »Oberon» med 
lysande uppsättning och med ändlöst ju
bel öfver scenen. Ehuru alla tolf före
ställningarna, dem Weber dirigerade, ar
tade sig till tri umfer för honom, var dock 
lefnadslusten borta, han längtade endast 
efter ro. En egen konsert som han gaf 
var föga b esökt; vädret var dåligt och sjuk 
som han var, hade han underlåtit a tt per
sonligen inbjuda lords och ladies. Upp
draget att fem gånger dirigera »Friskyt
ten» blef honom omöjligt att utföra; en 
feberaktig längtan att återse de sina grep 
honom. Aftonen den 4 Juni 1826 voro 
hans vänner Smart, Fürstenau, Moscheles 
och Göschen hos honom. Han talade med 
dem om sin resa. Vid deras afsked yt t
rade han till dem: »Gud löne er för all 
er kärlek!» Han tillät ej att någon af 
vännerna stannade qvar öfver natten, och 
hans sista ord voro: »Låt mig nu få sof-
va.» — Om morgonen den 5 Juni fann 
man Karl Maria von Weber död i sin säng. 
Han hade med hufvudet lugnt hvilande på 
högra handen inslumrat i den sista sömnen. 

* »Euryanthe» gafs i Stockholm d. 3—16 
Dec. 1838 summa 4 gånger. 

Under tonerna af Mozarts Requiem 
fördes hans lik till St. Mary i Moorfield 
i London. Först den 14 December 1844 
mottogos hans dödliga qvarlefvor i Dresden, 
och kistan nedsattes följande dag i fa-
miljegrafven vid ett högstämdt griftetal af 
Richard Wagner. 

Från Beethovens sista lefnadsår. 
(forts, och slut.) 

®Beethovens skulle nu ha varit rätt an-
genämt, om icke, frånsedt hans döf-

het, som han nu bar med undergifvenhet, 
brodern Johan och brorsonen Carl fortfarit 
att bereda honom ledsamheter. Han hade 
emellertid lätt kunnat göra sig dem båda 
qvitt. Brodern var en förmögen man, 
hade varit egare af ett apotek i Linz och 
lefde nu som rentier och godsegare. Bror
sonen Carl förtjenade ingalunda den om
sorg hans onkel slösade på honom, dels 
af nästan faderlig kärlek, dels af förment 
pligtkänsla mot sin aflidne broder. Han 
förtröttades ej i denna kärlek, så mycket 
än hans sträfvan för bro rsonens bästa mot
arbetades af denne sjelf och dennes lät t
sinniga moder, med hvilken, som bekant, 
han måste processa sig till rättigheten att 
vårda sonen, hvars förmyndare han var 
enligt faderns testamente. Den unge bror
sonen gjorde honom genom sitt lättsin
niga och slösande lefnadssätt ständiga be
kymmer. För denne närmade sig nu en 
tid då han skulle undergå en teknisk exa
men och dertill hade skulder som måste 
betalas, och som han visste med sig att 
både kunskaper och kassa voro för klena 
härtill och han dertill fruktade sin onkels 
förebråelser, »hvilka länge nog tröttat ho
nom och dem han fann odrägliga», fattade 
han beslutet att göra ände på sitt lif. 
Han köpte ett par pistoler, for till Baden 
och besteg tornet till Rauhenstein-ruinen, 
der han sköt sig för båda tinningarne. 
Han blef emellertid endast sårad och förd 
till ett sjukhus i Wien. Underrättelsen 
härom skakade Beethoven djupt. Helt 
förstörd mötte han en dag min mor på 
glacisen. »Vet ni hvad som har händt 
mig?» utropade han. »Min Ca rl har skju
tit sig!» — »Och — är han död?» — 
»Nej, han har endast sårat s ig, han lefver 
än och det är förhoppning om att han 
kan räddas; — men den skam han har 
bragt öfver mig! och jag som ändå älskat 
honom så högt!»... Under denna sorg
liga tid rådde min far och Schindler 
Beethoven att förströ sig med en utflykt, 
och af brodern Johan inbjöds han just 
då — till sin olycka — att komma till 
dennes egendom i G neixendorf vid Krems. 
Ludvig, som alltid var fä rdig att hysa för
troende till sin bror, följde inbjudningen. 

Ett par dagar efter sin ankomst dit 
skref han emellertid till min far et t bref, 
som visade att han på nytt råkat i fällan 
hos sin girige och hjertlöse bror, och som 
hos min far väckte stora farhågor för hans 
helsa. Anländ till br oderns egendom, der 
han, efter hvad som förespeglats honom, 
hoppades under någon tid få sorgfritt åter-
hemta sig, hade denne anvisat h onom ett 

kallt och fuktigt rum (det var i Novem
ber månad), otillräckligt eldadt, och till 
och med förvägrat honom tillräckligt me d 
mat samt tre dagar efter hans ditkomst 
förklarat att han skulle betala honom för 
bostad och kost, — hvaröfver Ludvig kla
gar i ett bref till min far, sägande att 
han i stället väntat sig ett broderligt, 
kärleksfullt bemötande. Dertill kom ock 
att umgänget med Johans fru och foster
dotter var honom motbjudande. Ändock 
bröto ej alla dessa vedervärdigheter hans 
andliga kraft. Ännu en komposition, 
ehuruväl hans sista, hans svanesång, dik
tades der på Gneixendorf, en skapelse a f 
frisk och fantasirik inspiration, nämligen 
finalen till qvartetten opus 130 i B-dur 
(i st. f. den ursprungliga 4:e satsen, hvil
ken utkom såsom opus 133: Stor qvar -
tettfuga). 

Beethoven tröttnade slutligen vid den 
ovärdiga behandlingen i Gneixendorf, och 
då han tillika kände sig illamående, be
gärde han att få återvända till Wien. 
Ehuru detta var en resa på sex mil, ne
kade Johan honom sin beqväma täckvagn 
och gaf honom för a tt spara denna en då
lig öppen vagn, i hvilken han måste fär
das under den kalla fuktiga December
dagen. En bukhinneinflammation var följ
den af denna olyckliga hem resa. Att d en 
sjukdom af hvilken Beethoven nu hemsök
tes var den ofvan nämda och ej lunginflam
mation, såsom i biografierna uppgifves, lå 
ter sig lätt bevisas dels deraf att sjukdo
men utvecklade sig till vattensot, dels af 
att hans lungor efter en tre dagars döds
kamp befunnos fullkomligt friska, hvilket 
väl ej skulle varit fallet om han sjuknat 
i lunginflammation. 

Korteligen, Beethoven anlände sjuk till 
Wien. I följd af opra ktiskhet blef min far 
ej genast e fter hans hemkomst underrättad 
derom. Ett bref från honom hade emel
lertid förut ingifvit min far misstanke 
att Beethovens helsa var svårt angripen 
och att han led af vattensot. Beethovens 
brorson visade nu sitt vanliga lättsinne 
och s in ohörsamhet mot onkeln. Då denne 
bad honom hemta en läkare, så glömde 
han först bort hela saken och tre dagar 
efteråt, då han under biljardspel på ett kafé 
erinrade sig tillsägelsen, gaf h an markören 
i uppdrag att hemta en läkare till onkeln. 
På så sätt kom d:r Wawruch till Beet
hoven, som emellertid svårt insjuknat, och 
blef dennes ordinarie läkare. Denne hade 
visserligen anse ende som kirurg, men hade 
för öfrigt ej gjort sig känd såsom läkare. 

Knappt hade min far fått underrät
telse om Beethovens återkomst förr än 
han naturligtvis genast skyndade till ho
nom. Jag var honom följaktig, och se
dermera, då han för embetsgöromål var 
hindrad att komma till sin väns sjukbädd 
förr än klockan fyra e. m., stannade jag 
i stället hos Beethoven före och efter mina 
skoltimmar, från 12 till 2 och från 3 till 
4 eller 5. 

Den sjuke Beethoven låg, såsom då 
han var frisk, i det stora rummet med 
två fönster och hans bädd stod mellan 
hörnet af rummet och dörren till kom
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positionsrummet, med hufvudgärden så, att 
han hade utsigt åt fönstren och till ven-
ster om sig inåt rummet och dörren till 
matrummet. Möblerna i detta rum äro 
förut omnämnda. Vid sängen stod ett 
litet bord och några stolar för de få vän
ner som besökte honom. På nattduks
bordet vid hufvudgärden stod ett svart-
poleradt schatull, i hvilket han hade sin 
handkassa och på golfvet vid sidan af 
bordet en hopslagen gul liten skrifpulpet. 
På bordet bredvid sängen låg en f. d. 
dörrklocka, som han väl någon gång ef
ter en flyttning tagit med sig och som 
nu i sitt grofva och tarfliga skick gjorde 
god nytta med sitt starka ljud, som hör
des genom väggen till Salis rum. På 
bordet låg också ständigt ett oktavhäfte 
papper för ko rrespondens samt en blyerts
penna och för samma ändamål en skiffer-
tafla me d griffe], så att de besökande hade 
att välja mellan dessa medel till samtal 
med honom. 

Ehuru <17 år förflutit sedan jag upp-
lefde denna sorgligt oförgätliga tid bred
vid vår själsstarke v äns sjukläger, kan jag 
ej utan öfverväldigande rörelse nedskrifva 
hvad som då tilldrog sig. Jag sade den 
själsstarke, ty sällan kom ett ljud af kla
gan öfver hans läppar, hur svårt han än 
led. Om han ock p å sjukbädden ej kunde 
nedskrifva kompositioner, så sysselsatte sig 
dock hans tankar med idéer till sådana 
och med planer till utförande af redan 
påtänkta skapelser (såsom den tionde sym
fonien), med händelser för dagen, som 
intresserade honom, med gången af hans 
sjukdom, med penningeomsorger, hvilka 
oroade honom, ifall han skulle komma 
att ligga länge sjuk, o. s. v. 

Hans bekymmer för brorsonen hade 
ändtligen blifvit häfdt eller åtminstone 
lindradt sedan min far ombesörjt att denne 
blifvit inskrifven som kadett vid ett rege
mente i Iglau. Sin erkänsla mot rege
mentets chef, fältmarskalk-löjtnanten v. 
Sutterheim, visade han genom att till
egna honom sin stråkqvartett i Ciss-moll, 
op. 131. 

Prof. Wawruch skötte fortfarande den 
sjuke och lät honom i stor mängd intaga 
salepsdekokt samt förordnade att hans 
dricksvatten alltid skulle uppblandas med 
vinsten och socker. Vattenbildningen till
tog emellertid i så hög grad, att redan 
d. 18 Dec. första punktionen blef nödvän 
dig. Beethoven hade för öfrigt b land lä-
karne i Wien en vän, hvars namn då 
räknades bland de mest firade; denne var 
d:r Malfatti. Han sände efter honom, 
men denne, som någon gång funnit sig 
sårad af Beethoven, nekade att komma. 
Han öfvertalades sedan att infinna sig vid 
sin gamle väns sjukbädd; Beethoven vän
tade honom med stor otålighet och hans 
ansigte strålade af glädje när han såg 
Malfatti inträda genoin sin dörr. Dennes 
besök blefvo emellertid sparsamma, ibland 
sände han sin assistent, och Wawruch 
vårdade honom för öfrigt. 

Vid sin sjukbädd såg han helst min 
fader och mig samt Schindler och mötte 
oss alltid med ett leende, då vi inträ dde. 

En dag, när han väntade oss, inträdde i 
stället brodern Johan, då han bedragen 
i sin väntan hördes mumla: »Ack, det 
är den !» 

Under hans sjukdom (oinkr. midten 
af februari 1827) kommo en förmiddag 
Händels samlade verk — i vacker, bun
den qvartupplaga — till present skickade 
honom af harpvirtuosen Stnmpff. Han 
hade länge önskat ega dessa, och det var 
just i följd af denna lians yttrade önskan 
som de nu förärades honom. Då jag vid 
middagstiden inträdde i h ans rum, visade 
han mig med glädjestrålande ögon de på 
flyglarne uppstälda banden: »Se, det der 
har jag i dag fått till skänks; mail har 
med dessa verk gjort mig en stor glädje. 
Jag har länge önskat mig dem, ty Hän
del är den störste, den dugtigaste kompo
nist som lins; af honom kan jag ännu 
ha att lära. Tag hit böckerna.» Jag gaf 
honom dem, den ena efter den andra, 
han bläddrade i dem och lade dem se
dan i en hög vid sidan af bädden inåt 
väggen. 

En gång under det han sof tittade 
jag i ett af hans konversationshäften och 
fick der se på ett ställe: »Er i går af 
Schuppanzigh uppförda qvartett har icke 
slagit an.» — Dä ha n vaknade, visade jag 
honom detta ställe och frågade hvad han 
sade om det. »Skall nog behaga dem 
med tiden», var hans lakoniska svar. En 
dag frågade jag honom, hvarför han ej 
komponerat någon mer opera; jag hade 
hört af min far. att orsaken dertill var 
den myckna förargelse »Fidelio» gjort ho
nom vid iscen- sättningen, den ringa fram
gång operan haft och den obetydliga in
komst han skördat af densamma. Han 
svarade mig då: »Jag skulle nog vilja 
skrifva en ny opera, men jag h ar ej fun
nit någon passande textbok. Jag behöf-
ver en text som anslår mig, någonting 
sedligt, upphöjdt. Texter sådana som 
Mozarts skulle jag ej vara i stånd att 
sätta i musik.» — Och vidare sade han: 
»Jag ville allt skrifva mycket annat. Först 
den 10:de symfonien. Jag ville också kom
ponera ett requiem och musik till Faust, 
ja äfven skrifva en pianoskola; denna 
skulle jag skrifva på helt annat sätt än 
andra gjort.» 

En gång, det var ungefär samtidigt 
med ankomsten af Händels verk, hade 
Diabelli skickat honom den på hans för
lag utkomna litografien öfver Haydn s ringa 
födelsehus i Rolirau, hvilken tafla gjorde 
honom stor glädje. Då jag sedan kom 
till honom, visade han mig henne genast, 
sägande : »Se hvad jag har fått i dag. 
Se på det der lilla huset, och deri föd
des en så stor man ! Din far måste skaffa 
mig en rain till taflan, så att jag kan 
hänga upp henne.» Jag tog hem litogra
fien och bad min pianolärare Heller skaffa 
en enkel ram till den. Förtjust öfver 
att kunna göra den store Beethoven en 
tjenst, ombesörjde han detta med det 
snaraste och prentade under bilden : »Jo
seph Haydens födelsehus i Ro hrau». Jag 
märkte staffelet och visade det för min 
far, sorn sade att Beethoven troligen ej 

skulle märka det. Detta inträffade ock, 
men jag var likväl tanklös nog att fästa 
hans uppmärksamhet på fe let. Beethoven 
blef röd i ansigtet af förargelse och frå
gade mig häf tigt: »Hvem har skrifvit det?» 
— »Min musiklärare», svarade jag. — 
»Hvad heter den åsnan? En sådan ignorant 
vill vara musiklärare, musiker och kan 
inte en gång skrifva en sådan mästares 
namn som Haydns. Det skall han ge
nast rätta, ty det är en skam», o. s. v. 
Jag måste taga hem taflan, och sedan 
felet var rättadt, bar jag den åter. Jag 
sökte urskulda min lärare på flerfaldigt 
sätt, men fick då till svar: »Han må vara 
aldrig så bra lärmästare, men lian ä r ändå 
en ytlig menniska, som lik de flesta icke 
lärt eller söker få lära mer än som nöd-
torfteligen behöfves.» 

De som under Beethovens sjukdom 
dagligen besökte honom voro endast min 
far och jag, Schindler (hans trogne säll-
skapare och biograf), brodern Johan, till 
en början, så länge han var i W ien, och 
äfven brorsonen; ofta nog besökte h onom 
Tobias Haslinger (musikhandlare) med 
son, Carl Holz och Diabelli, samt då och 
då baron Eskeles, lius hofmästaren Rauch 
och violinvirtuosen Clement. Af främ
lingar besökte honom sångerskan Schech-
ner och Hummel med sin lärjunge, den 
15-årige Ferdin. Hiller, samt några andra. 

Sjukdomen giorde nu allt s törre fram
steg och tappningarna måste allt oftare 
förnyas, krafterna aftogo — slutet när
made sig. Några dagar innan döden in
träffade lät min far, efter att ha rådgjort 
med Schindler och Johan, Beethoven 
skrifva under några handlingar, af hvilka 
en rörde hans yttersta vilja, en annan 
min fars förmynderskap öfver brorsonen 
och en tredje förordnande för d:r Bach 
att vara kurator för qvarlåtenskapen. Hans 
brorson Carl förklarades deri för hans 
universalarfvinge. Vid underskrifvandet 
sattes Beethoven upp i sängen, stödd af 
kuddar, och skref med svårighet, men dock 
läsligt, för sista gången sitt odödliga namn, 
glömmande likväl ena gången ett h, an
dra gången ett e. Det var i yttersta 
stunden denna akt försiggick, ty strax 
derefter började själsfrånvaron allt iner 
tilltaga, och alla tecken till dödskampen 
visade sig. Detta var på eftermiddagen 
d. 24 Mars 1827, sedan vi lemnat sjuk
bädden. Följande dag och dagen derefter 
låg han medvetslös, under rosslande som 
hördes på långt håll, och den kraftfulla 
kroppen hade en hård kamp med döden. 
Redan d. 25 väntade man slutet, men 
först den 26 Mars 1827 på eftermidda
gen utandades han sin sista suck. 

Min far , Schindler, brodern Johan och 
jag stodo denna eftermiddag vid hans 
säng. — Under loppet af denna vinter 
hade det i Februari och Mars ofta snöat, 
men snön hade redan gått bort. Denna 
eftermiddag uppstego emellertid väldiga 
molnmassor på himlen. Mellan kl. 4 och 
5 började luften förmörkas och med ens 
utbröt ett förfärligt oväder med snö och 
hagel, som piskade på rutorna. Jag var 
då jemte brodern och hushållerskan Sali 
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qvar hos den döende. Kl. 51/« blef jag 
hemkallad till min lärare och tog mitt 
sista farväl af den då ännu lefvande — 
ty ännu hörde man honom andas. Jag 
hade ej varit hemma en halftimme förr 
än Sali infann sig och tillkännagaf att 
döden inträffat kl. t re qvart på 6. Under 
de sista ögonblicken var tillfälligtvis Ans-
helm Hüttenbrenner från Graz närvarande, 
en musiker och vän till Beethoven. I e tt 
bref af denne till A . W. Thayer säges att 
i Beethovens sista ögonblick endast han 
sjelf och fru van Beethoven, Johans maka, 
voro närvarande vid dödsbädden . . . 

Allt hvad vidare kan sägas om Beet
hoven handlar ej mer om den lefvande, 
som personligen umgicks med oss, en dast 
om den del af honom som hans snille 
nedlagt i hans odödliga skapelser. 

Tragœdia finita erat. —» 

Hvad skola vi spela? 
(Forts, och slut.) 

Ç'TfF'j) > # 
®»f stycken för först a undervisningen fä-

sta vi uppmärksamheten på följande : 
Löschhorn: (op. 84) »Melodische 

Übungsstücke», (op. 144) 10 Kinderstücke; 
Köhler: (op. 121) 30 melodiska stycken 
för barn; Behl-: Album i lätt arrangement ; 
Mayer, Charles: (op. 340) Übungsstücke 
für Jugend; Glass: (op. 56) 10 lätta kla-
verstycken, (op. 57) 5-toniga och (op. 58) 
6-toniga småstycken; Beyer: Melodiebok 
(samling af små, mest operastycken); 
Bolck: (op. 20) 10 småstycken, (op. 22) 
Kinderstücke, (op. 34) 6 tonbilder, (op. 
46) Charakterbilder; Hiller 1'.: Barn
domsminnen; Wolfram: op. 5; Nürn
berg: (op. 208) Naturbilder in Tönen, 
(273) Frühlingsklänge; Gurlitt: Favo-
rit-Tunes (Augeners uppl.); Fexer: Upp
muntran för unga pianister; Spindler: 
Blommor och blad; LitolfT: N:o 254, 
Opernalbum, Barnens nöjen under vinter-
aftnarne, Musikaliska morgonstunder, 1 
ungdomens vår; Gurlitt: Jugendalbum; 
Gade: Barnens julafton ; Neupert: Flyg-
tige skizzer; Pianistens julalbum; Schu
mann: Jugendalbum; Melodialbums; 
Hennes: Jägerfreuden. — För något 
mera försigkomna elever, hvilka h unnit öf
ver f örsta stadiet: Heller: Notenbuch für 
klein un d gross; Hofmann: Ur min dag
bok; Horn em ann: Nippsager; Jensen: 
Songs and dances (Augeners uppl.) ; Volk-
mann: Lieder der Grossmutter; Heller: 
Preludes à m:lle Lili; Merkel: In wunder
schönen Monat Maj, Frühlingsbotschaft, In 
grünen Ham etc.; Kirchner: (op. 62) 
Miniaturen; Willm: (op. 12) Kleine 
Stücke, (op. 8) Schneeflocken, (op. 24) 10 
Klaverstücker ; Heller: Preludien, Wan
derstunden, Im Walde, Blumen-, Frucht 
u. Dornenstücke, Spaziergänge eines Ein
samen, (op. 150) 20 Preludien; Kirch
ner: (op. 66) Preludien; Mendelssohn: 
(op. 72) Kinderstücke; Heise: Ved Strand
bredden; Carstensen: Silhouetter; Bun-
gert: Albumblätter; Hartmann: (op. 55) 
Novelletter, (op. 65) Studier och novel
letter; Wilm: Resebilder; Due: Bric à 
brac; Stycken af Silas och af Dick; 

Rubinstein: (op. 93) Miniaturen; Bach: 
Kleine Suiten; Händel: 12 leichte Stücke 
(Bülows arr.) Alte Ciaviermusik (Peters 
1314, a—c). 

Skola vi nu gå till m edelsvåra 2-hän-
diga kompositioner, så vilja vi först se 
till hvad vårt eget land har att bjuda. 
Främst bland våra pianokomponister få 
vi då räkna Ludvig Norman, hvilkens 
kompositioner, t. ex. (op. 9) 4 Ciavier
stücke, (op. 11) Albumblad, (op. 12) 
3 Clavierstiicke, (op. 14) Nya albumblad, 
(op. 47) Barnens lekar och danser, (op. 
51) Lifvets åldrar, (op. 59) Tre impromp
tus, (op. 61) Tre kontraster, (op. 64) Tre 
albumblad och (op 56) 4 Pianostycken 
höra till våra gedignaste pianoverk, om ock 
ej alla så lätta och allmänfattliga. Näst 
efter Norman är Emil Sjögren inest 
produktiv. Vi fästa uppmärksamhet på 
hans prisbelönta samling »Erotiken» och 
samlingen »På vandring» saint »Novellet
ter». En produktiv kompositör af melo-
diösa och lättfattliga saker är Herman 
Ber ens, som vi torde få räkna som 
svensk, då han i mer än 30 år varit 
bosatt i vårt land. Förutom hans många 
undervisningsverk har han skrit vit å tskil
liga transskriptioner, och kunna bland hans 
salongskompositioner anföras (op. 65) El
fenspiel, (op. 61) Rosen-und Dornenstücke, 
(op. 40 och 82) Dorfgeschichte och (op. 
64) Miniaturbilder. Af vår genialiske 
August Söderman hafvavi knappast att 
nämna mer än ett egentligt pianoverk: 
Fantasier à la Almquist ; derjemte finnas af 
honom arrangerade för piano hans sorg
marsch och musiken i»Bröllopetpå Ulfåsa», 
»Orleanska jungfrun» och de vackra mar
scherna i »Richard III» saint nordiska visor 
och romanser. Kapellmästaren Co nr. 
Nordqvist har äfven lemnat oss några 
smärre pianokompositioner; Pianostycken, 
Elegie och den vackra sorgmarschen (jemte 
stycken i »Viktoria-album» och Svensk Mu
siktidnings bilaga). Till äldre svensk musik 
hör Victor Carlén s Tondikter och Tom-
tegubbeballet, af hvilka somligt ännu låter 
höra sig. Till slut uppräkna vi följande 
af vår t ids hemlandskomponister: Au lin, 
Valborg: (op. 8) Capriccio, Elegie etc.; 
Bergenson: Lyriska stämningar, Beng-
zon: Grazielle, Vid Darro; Grevillius, 
H.: Pianostycken; Herzman: (op. 21) 
Humoresker ; H ägg: Miniaturbilder, Got
landspolskor; Jacobson, John: Piano
stycken (op. 3, 4, 13), och erinra om 
Svensk Musiktidnings prisbelönta premie-
verk: Andersson, Bich.: Skuggor och 
dagrar, Rendahl: Melodiska tonstyc
ken samt Dahl, Adr.: Albumblad. Våra 
bekanta sångkomponister Josephson och 
Lindblad hat'va äfven skrifvit litet pi ano
musik. Af den förre hafva vi: (op. 11) 
Fantasistycken, (op. 19) Fantasistycke, In
termezzo, (op. 30) 4 Pianostycken och 
3 Lyriska dikter samt Svenska folkvisor 
(3 häften), de senare nu mest kända och 
använda; af den senare 2 häften »Smärre 
kompositioner» af mindre betydenhet, och 
hvilka förut anmälts i denna tidning. 

Bland norske tonsättare har, som man 
vet, Ed v. Gr i eg mest riktat pianolitera-

turen. Bekanta saker af ho nom äro; (op. 
1) 4 Stykker, (op. 3 ) Poetische Tonbilder, 
(op. 6) Humoresken, (op. 7) Sonate, (op. 
12) Lyrische Stücke, (op. 19) Folkelifsbil-
der, (op. 17) Tanze und Volksweisen, (op. 
28) Albumblätter, (op. 38) Neue lyrische 
Stückchen. Äfven hans vackra Suite »Fra 
Holbergs tid» (op. 40) finnes för piano. 
Vidare hafva vi af K jerulf: (op. 4) 3 Pi-
anostykker (med hans vackra Vuggevise), 
(op. 1 2) Nye Skizzer, (op. 24) 4 Piano-
stykker, 25 udvalgte Norske Folkedanser 
och arrangera, af » Brudefärden»; af Gap-
pelen: (op. 10) 4 Albumblad; af Aga
the Backer-Gröndahl: (op. 15) 3 Mor
ceaux; af Neupert: 4 Klaverstykker, 
Albumblad; andra norska tonsättare äro: 
Oisen, Tellefsen, Winter-Hjelm och 
T e i l m a n .  

Bland hos oss utgifna samlingar hafva 
vi att nämna: »Album för Piano» (red. 
af Ivar Hallström), »Bibliotek för modern 
pianomusik» (red. af H. Berens), »Piano
spelaren» (arr. af F. Herzman), »Gam
malt och nytt», »Musikens juveler» samt 
»Pianistens favoritalbum», »Pianistens 
portfölj» och »Pianovirtuosen» ; en större, 
häftevis utgifven, likaledes svensk förlags
artikel är »Instruktiv samling» (arr. af 
Bengzon) i 4 grader, lättast l:a graden. 
Vi hänvisa i öfrigt till i denna tidning 
under rubriken »Musikpressen» nu och 
förut gjorda anmälningar af musikalier. 

I spets en för de danska komponisterna 
står Gade, hvars enkla och intagande 
pianokompositioner ej böra saknas i något 
musikaliskt hem. Vi nä mna här af dessa: 
Albumblad, (op. 31) Folkedandser, (op. 19) 
Aqvareller, (op. 3 4) Idyllen, (op. 27) Ara
beske, (op. 41) Fantasistücke, Frühlings
blumen, Rebus, Julklockorna. Värdefulla 
saker ha äfven skänkts oss af I. P. E. 
Hartmann: (op. 55) Novelletter, (op. 65) 
Studier och novelletter, 3 Claveerstycker 
m. m., och E. Horneman: 12 musikal. 
Skizzer, Improvisations, Romanscykeln Den 
sidste Aften. En nyare framstående dansk 
komponist är Ludv. Schytte, mest be
kant genom sitt vackra verk (op. 22) Na
turstämningar, vidare genom (op. 26) Pro
menades musicales och (op. 30) Panto
mimes; andra bekanta komponister från 
Danmark äro Winding, af hvilken vi 
nämna (op. 3.) Reisebilder, (op. 9) Landt-
liga scener, (op. 1 5; Genrebilder, (op. 18) 
10 Claverstücker, samt Bechgaard, känd 
genom sina Poésies musicales. 

Gå vi uto m Skandinavien, torde vi lät
tast komma ifrån Englands komponister, 
hvilka ej låtit höra mycket om sig med 
undantag af Händel, om han skall räk
nas dit. Den store oratoriekomponistens 
pianoverk finnas i urval i flere godtköps-
samlingar ; särskildt rekommendera vi bland 
dessa: Ausgewählte Claviercompositionen 
(bearb. af Bischoff, Steingräbers förlag). 
Fields Nocturner (PetersN:o 491 ), förebil
der till Chopins, böra också ej vara våra 
pianister obekanta; af ny are engelska pia
nokomponister är Bennett mest bekant 
förnämligast genom (op. 10) 3 Musical 
Sketches; vidare må af honom nämnas 
(op. 12) 3 Impromtus och (op. 14) Ro-
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manzen, samt den stora sonaten (op. 46) 
D i e  J u n g f r a u  v o n  O r l e a n s ;  v i o l i n i s t e n  A l 
fred Holmes har äfven skrifvit några 
rätt vackra pianokompositioner. 

Bland de ryska komponisterna är det 
Ant. Rubinstein som är mest bekant, 
men hvars tonsättningar i allmänhet ej 
äro så lätta att utföra. Bland Rubinsteins 
många pianosaker kunna vi endas t a nföra 
några. En samling sådana linnes i Ru-
binstein-Album, Augeners upplaga, inne
hållande mindre svåra saker, och Rubin-
stein-Album, Peters 1189; hans Album 
de Peterhof, 12 morceaux, innehåller min
dre svåra saker; särdeles vacker är hans 
balettmusik till Ferramors, arrangerad för 
2 eller 4 händer ; den från konserter 
bekanta Valse-Capricen är utgifven i för
enklad upplaga (och 4-händigt). Den som 
för öfrigt vill känna något »Fra russiske 
komponister» (såsom Tschaikowski etc), 
kan få göra detta genom ett på danska 
hofmusikhandelns förlag utkommet häfte 
med detta namn. Sydeuropas pianomu
sik letar sig sällan upp till norden ; af 
italienska och spanska pianokomponister 
upptaga våra musikkataloger ingen enda, 
oss veterligen, med undantag af d en gamle 
Scarlatti. Diabelli var wienare. De bå da 
Bertini voro födda i Frankrike och Eng
land. Albert i, arrangören af så mycken 
operamusik, hette egentligen Wilhelm Popp 
och var tysk. 

Den franska pianoliteraturen har till 
nyaste tiderna haft föga af värde att bjuda 
Nu riktas dock pianoliteraturen derifrån 
med spirituela kompositioner af en Saint-
Saëns, Godard, Widor. Den förstnämde 
af dessa har dock mest lemnat emsemble-
saker och den sistnämde är hufvudsakli-
gen orgel- och sångkomponist ; af saker 
för piano af honom kunna vi rek ommen
dera (op. 31) Feuillet d Album och en 
samling Valses, af Godards saker: Che
min faisant, 6 morceaux (En Courant, 
Pleurant, Chantant, Causant, Riant, Val
sant) äfvensom Valses (N:o 2 op. 56 tem-
ligen lätt) och hans här utgifna, förut 
anmälda »Morgonstämning» 

Vi komma nu till de tyska kompo
nisterna, men här möter oss verkligen 
e m b a r r a s  d e  r i c h e s s e .  K l a s s i k e r n a  H a y d n ,  
Mozart, Beethoven känna ju alla o ch 
veta att deras verk äro tillgängliga i en 
mängd godtköpsupplagor. Af Beetho
vens sonater kunna endast några lättare 
användas på mellanstadiet af elevens ut
veckling. Hans mindre saker, Bagatellen 
m. m. (Pet. N:o 758), böra användas mer 
än vanligt sker. Läraren får för öfrigt 
ordna desamma progressivt för lärjungen. 
Mendelssohns »Lieder ohne Worte», som 
kunna användas på detta stadium, ord
nas på samma sätt, likasom för öfrigt 
s å d a n t  u r v a l  a l l t i d  b ö r  s k e .  A f  C h o 
pins saker äro mazurkorna, valserna och 
n o c t u r n e r n a  f ö r s t  a n v ä n d b a r a .  I  S c h u 
manns verk finn es mycket af mindre om
fång att begagna vid undervisningen. 
Bach får e j heller förglömmas. Petersupp
lagan upptager en rik samlig af hans verk 
(att icke tala om Bach-sällskapets stora 
upplaga, Breitkopf & Härtels förlag) och 
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särskildt kunna vi rekommendera Kullaks 
»Urval» af ha ns lätta klaverkompositioner, 
utgifvet af Steingräber. Schuberts Mo
ments musicales m. m. (N:o 716 i Pe
tersupplagan) böra ej saknas i pianistens 
m u s i k a l i e f ö r r å d  ;  h a n s  s o n a t e r  l i k a s o m  W e 
bers äro arbetssamma nog med för vår 
tid ringare valuta. Nyare tyska kompo
nister som vi för öfrigt kunna med fullt 
skäl framhålla äro Jensen: Wanderbil
der (op. 17), Lieder und Tänze (op. 33), 
E r i n n e r u n g e n  ( o p .  4 8 ) .  K i r c h n e r :  ( o p .  
53) Nachklänge (op. 61), Karachterstücke 
(op. 51), An Stephen Heller (op. 21), Aqua
reller m. m. Willm: op. 14 (1—6) m. m. 
Schul hoff: Valser. Souvenir de Varsovie 
( m a z u r k a )  m .  m .  F e l i x  D r e y s c h o c k ,  
X a v e r  S c h a r v e n c k a ,  M o s z k o w s k i ,  R a f f  
Eschmann, Heller (se här ofvan) Hen-
selt, F. Hi 11 er, Vol k m ann ... Att upp
räkna särskilda kompositioner af dessa 
senare tillåter ej utrymmet, likasom vi nu 
måste afstå från att tala om 4-händiga 
kompositioner i vidsträcktare omfång. Vi 
vilja endast af sådana fästa uppmärksam
het (förbigående arrangementer af sym
fonier etc) vid Mozarts originalkomposi
tioner för 4 händer, Schumanns Bilder 
aus Osten, Onslows sonater, Brahms och 
Löws Ungerska danser, Moszkowskis Span
ska danser, Jensens Silhouetter och Hoch-
zeitsmusik, Normans Resebilder, Burg-
meins nätta Pierrot och Pierrette samt 
Rubinsteins konsertmessiga Bal Costumé. 

Musikpressen. 
Äfven till denna jul har en mängd 

nyheter utsändts af våra musikförläggare 
och en större mängd än att utrymmet i 
detta sista nummer medgifver mer än 
blott anmälan af de ras utgifvande. Börja 
vi då med den äldste af de musikförläg
gare hvilkas musikalier vi ha att anmäla, 
så finna vi på Abr. Lundquisls förlag föl
jande nytt: Enklare 2-händ. salongsmu
sik: Al. Hennes: op. 367, Sprudelnde 
I Aini, 1 kr.; Be hr Fr.: Mein lieben 
Schweizerland, Idylle, 1 kr.; Zikoff: Auf 
h o h e r  A l j ? ,  I d y l l e ,  1  k r . ;  W . M e i s s n e r :  
Gold-Röschen, Melodi, 1 kr. 

I v a r  H a l l s t r ö m s  Sånger, satta för 
piano af komponisten, erbjuda icke-sån-
gare tillfälle att erinra sig eller gö ra be-
kanskap med dessa. Häftet innehåller 12 
sånger, deribland flera välbekanta och om
tyckta, såsom »Sensitiva», »Vackra Gia-
cinta», »Isola bella» m. fl. Pris 2 kr. 

Af dansmusik bjudes den vanliga, af 
Is. Looström arrangerade samlingen Vin
terblommor, till innehåll jemngod med 
föregående samlingar, pris 1 kr. 50 öre, 
samt Barnbalen, dansmusik i lätt arran
gement, pris 1 kr., och Marilatia-Vals 
af Czibulka ur operetten »Don Cesar» af 
Dellinger, 1 kr. 

För ungdomen har utkommit Notbok 
för smått folk, 7 :e häft., 2 kr., och för 
4 händer: Bror och Syster, in neh. opera
stycken, sånger och danser, 3:e häft., 
3 kr. 

Af sånger: Amatör-Quartetten, 60 
Favoritsånger för mansröster, i typtryck 

och vanligt bokformat samt till det billiga 
priset af 2 kr. 

Solosånger: af Ivar Hallström: Fem 
norske Viser, tillegnade Fru Fredrika Lim-
nell, mindre, i folkton hållna sånger, af 
hvilka isynnerhet de två sista, »Holder 
du af mig» och »Min Saîterdal», genom 
liflighet och melodisk friskhet äro an
slående. 

Elkan & Schildknecht lia till julen 
sändt ut en rik sam ling musikalier, bland 
hvilka ett dussin sånger och ett tjog 
tvåhändig pianomusik. Vi börja med den 
senare. 

B u r g m i i l l e r :  18 Études de Genre, 
(fortsättn. af de lätta etuderna op. 100), 
2 häft. à 1 kr. 50 öre. Dessa på samma 
gång öfnings- och genrestycken lämpa sig 
väl för elever, som kommit in på mel
lanstadiet. Utaf medelsvår salongsmusik 
äro utgifna, af utländska komponister: 

L i c h n e r :  o p .  1 3 5 ,  Baliscenen, leichte, 
melodische Tanzweisen (Walzer, Polonaise, 
Tyrolienne), 1. kr. 50 öre; op. 118, Ula
nen-Ritt, Militärgalopp, 1 kr. (4 händ. 1 
kr. 50 öre); op. 72, La Ballerina, Polka 
de Salon, 1 kr. Merkel: op. 175 N:o 
1, Gavott, 70 öre, och Menuett, op. 180 
N:o 1, 60 öre. Moszkowski: Melodi, 
op. 18 N:o 1. — Af inhemska kompo
nister: Myrberg, Anne Sophie: Al-
bumblad (Visa, Bagatelle, Humoresk, Ma
zurka), 1 kr. Åkerberg, Erik: Album-
blad (2 stycken), 75 öre. Mindre lätt-
spelt än föregående, men en vacker sa-
l o n g s p j e s  ä r  V a l s - A r a b e s k  a f  G u s t a f  
Brink. — Af dansmusik hafva vi: Eter
neller (lätt arrangement), 20:e häftet, 1 
k r .  S i l l e n :  Kä l l s p r å n g ,  V a l s ,  1  k r.  S e r 
r a n  d e r :  J u l f r ö j d p o l k a ,  5 0  ö r e .  W a l d 
teufel: Stella, Polka-Mazurka, 60 öre (4 
händ. 75 öre); Hommage aux dames, 
Vals, 1 kr. (4 händ. 1 kr. 50 öre); La 
plus Belle, Vals, 1 kr. (4 händ. 1 kr. 
50 öre); Jeunesse doré, Vals, 1 kr. (4 
händ. 1 kr. 50 öre); Les Fleurs, Vals, 
1  k r .  ( 4  h ä n d .  I  k r .  5 0  ö r e ) .  M e t r a :  
La Newa, Polka-Mazurka, London, Polka, 
Desirée-Polka-Mazurka, alla tre à 60 öre. 
Albert Lange: Un petit Compliment, 
Mazurka, 50 öre. 

Vi komma nu vidare till sångerna: 
D a n n s t r ö m :  Polska (Herrligt är när 

skogen ståndar grön), tillegn. fröken Ven
dela Andersson ; Polska (Så skön med de 
röda rosor), tillegn. fröken Adèle Almati; 
Polska (Ensam vandrar jag allt under 
skogens grenar), tillegn. fru Léocadie 
G e r l a c h ;  h  v a r d e r a  a f  d e s s a  7 5  ö r e .  K j e l 
land er, N. T.: Hvor tindrer nu min 
stjerne, Visa tillegn. fru Dina Edling, 50 
öre. Åkerberg, Erik: Se stjernan der 
i fjerran blå, Romans, 50 öre; Min ön
skan, 75 öre. Sjögren, Emil: Så far 
då väl! Romans (enkel och lätt utförbar), 
50 öre. Mendelssohn: Aria ur Pau
lus (Jag tackar dig, Herre Gud), N:o 43 
B a s s å n g a r e n s  A l b u m ,  5 0  ö r e .  B o n d e 
son, Aug.: Från Julgille och Lekstuga, 
2:a häftet, 1 kr. 

Utgifvet på Huss & Beers förlag: 
Mun k tell, Hélène: Fyra sånger (Det 
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förste Möde. Sof, Sof! Åter i Sorrento. 
Trohet). Söderman, Aug.: Derschwarxe 
Ritter (Den svarte riddaren), Ballad för 
b a s  o c h  o r k e s t e r ,  k l a v é r u t d r a g ,  3  k r .  
Arlberg, Fritz: Sång vid Luthers/esten 
(ord af Tegnér) för soli och chör med 
piano, uppförd i svenska kyrkan i Paris 
1 1  N o v .  1 8 8 3 ,  1  kr .  5 0  ö r e .  M y r b e r g ,  
A. M.: Fem Sånger för tvenne röster; 
N:is 1—5 à 50 och 75 öre, i ett häfte 
2 kr. Dessa melodiösa och lätt utför
bara sångduetter — hos oss sällsynta 
kompositioner — skola säkert blifva väl
komna i de musikaliska hemmen. 

Från Scenen och Konsertsalen. 
Dec. Stora Teatern. 

I,6,10,12,16. Donizetti: Regementets dotter 
(om rolbesättningen se N:o 19), Ballett. 

3. Verdi: Ben vilseförda (frk. Grabow). 
5,8. Mozart: Don Juan. 
9, Gounod: Homeo och Julia (frk. Grabows 

sista uppträdande). 
II. 3:dje Symfonikonserten (Brahms: Akade

misk Festouverture; Vieuxtemps: A-iuoll-
konsert, spel. af hr Aulin, Bizet: »1 Rom», 
Beethoven: Symfoni N:o 5 C-moll). 

13. Adam: Konung för en dag. 
14. Engelbrecht ocli hans dalkarlar, musik. 

kompon. eller arrang. af J. N. Ahlström. 
18. Weber: Oberon (med anledning af We

bers 100-åriga födelsedag. Om per
sonalen se N:o 1 8). 

» » Euryanthe-ouverturen mellan 2:a 
och 3:e akterna. 

Nya Teatern. 

1,2, 4, 6. Lycko-1'ers resa, musik af K. I lenne-
berg. 

5. Herr Cathnéns musikal, dramat, soaré. 
9,17. Offenbach: Frihetsbröderna (Fiorella, 

Fragoletto, Prinsessan, Montedafior, Pietro, 
Trascapatrullo, baron Barbacco, Dom Clun-
car, hertigen, hofkamrern: frkn. Jonson, 
Sjöberg, f ru Stenfelt; hrr Castegren, Ring
val!, Fristedt, Lindmark, Holmqvist, Sved
berg, Hagman). 

18. Weber: l'reciosa (frk. Sjöberg). 

Södra Teatern. 

1. Hervé: Lilta Helgonet (150:e ggn). 
4. Jorden rundt (52:a ggn). 
6. v. Heland: Nattlampan, 1-aktsoperett (my-

lady, mylord, Gerard: fru Jensen, hrr Grun
der, Lundahl). 

Vasa-Teatern. 

1,2. Konsertaf'delning. 
5. 6. Offenbach: Daplinis och Chloé. 
7—18. Suppé: Boccaccio (Boccaccio, Filmet ta: 

frkn. Johnson o. Högberg, fru Högfelt- Åberg). 

Musikal. Akademien. 

4. Lennhardt Lundbergs konsert. 
15. Filharmoniska sällskapets l:a årskonsert 

(Rubinstein : Requiem för Mignon för kö
rer och soli med orgel och piano; Schu
mann: Bolero ur »Spanskt Sångspel» för 
blandad kör och piano; Grädener: Irr-
wiscligesang, kör ît capella; Liszt: Eng-
larnes kör ur »Faust» för körer och p iano; 
Heise: »Kong Hakes Liigferd», manskör 
med piano; Riedel: Bölimiska Julvisor, 
körer à capella. Solosång. 

Berns' Salong. 

5. Alfred Reisenauers afskedskonsert. 

M 

Å kgl. Stora teatern inleddes denna 
månad med den förut omnämda reprisen 
af »Regementets dotter», hvars melodi
rika musik o ch lifliga handling ännu synas 
väcka stort intresse. Hufvudrolerna sköttes 
också öfver allt beröm af fröken Ven dela 
Andersson och herr Janzon. Herr Brat-

bosts vackra röst gjorde sig väl gällande 
i Tonios rol, och med mera scenvana 
skall han säkert nog vinna större säkerhet 
och ledighet i sitt parti. — 1 »Bomeo o ch 
Julia» har nu fröken Grabow sagt sitt 
sista farväl från scenen åt den publik, 
hvars gunstling hon så välförtjent varit 
under många år. Sångerskan blef nat ur
ligtvis vid detta tillfälle hyllad med blom
mor och framropningar i m ängd. Hennes 
härliga, mästerligt skötta stämma och 
hennes intagande personlighet skola icke 
så snart förgätas. Redan några dagar 
efter detta sista uppträdande firades h en
nes högtidliga bröllop i Jakobs kyrka d. 
14 d:s. — »Engelbrecht och hans dal
karlar», det gamla och nu något gammal
modiga »historiska skådespelet» af Aug. 
Blanche, har med herr Hillberg i titel-
rolen å Stora teatern gifvits till förmån 
för de kgl. teatrarnes pensionskassa, ett 
ändamål som bort locka mer folk till te
atern än nu var fallet. 

Nya teatern har upptagit Offenbachs 
lustiga och oförargliga operett »Frihetsbrö
derna», som ges ganska tillfredsställande 
med fröknarna Jonsson och Sjöberg samt 
hrr Gastegren och Ringvall i hufvudrolerna. 
Den nya operetten af F. v. Heland hafva 
vi ej haft tillfälle att göra bekantskap 
med. Hvarken Södra teatern eller Va sa
teatern har beredt vår musikreferent till
fälle att taga notis om deras musikpre
stationer; om af sparsamhet eller blyg
samhet kunna vi ej afgöra; emellertid 
hafva vi ej underlåtit alt följa med deras 
repertoar. 

Två stora konserter hafva vi att an
teckna. 3:dje symfoni-konserten å kgl. 
operan inleddes ined Brahms akademiska 
festouvertur, en storståtlig fantasi öfver 
studentsångmotiver, vittnande om hans 
kända förmåga i orkesterbehandling, och 
konserten slutade med Beethovens här
liga C-moll-symfoni. Herr Aulin lyckades i 
Vieuxtemps-konserten vinna rätt stort bifall 
för sin redan långt hunna virtuositet, sin 
fylliga ton och sitt musikaliska föredrag. 
Bizets »I Bom» tycktes äfven denna gång 
slå mycket an på publiken. Filharmoni-
ska sällskapets konsert, som inträffade 
för nära julen, hade ej kunnat locka fullt, 
endast godt hus. Konungen, kronprinsen 
och prins Eugène bevistade densamma. 
Samtliga prestationerna utfördes förträff
ligt och synnerligast Grädeners »Irrbloss-
sång», i hvars luftiga tonlek så väl ledaren 
som kören visade sin stora förmåga af 
ytterlig finess i framställningen. Som so
lister uppträdde för aftonen en fröken 
af Wetterstedt, som visade sig vara god 
romanssångerska, och herr Lejdström. Vi 
sakna nu alldeles utrymme till närmare 
redogörelse för denna intressanta konsert 
äfvensom för herrar Lundbergs och Rei
senauers. 

Från in- och utlandet. 

Teaterfrågan. Stockholms stadsfullmäk
tige afslog d. 17 d:s med 56 ja mot 36 nej be
viljande af anslag (600,000 kr. enl. berednings
utskottets förslag) till kgl. teaterns om- och till
byggnad eller till ett årligt underhåll. 

Musik-konservatorium. Vid hösttermi
nens slut hafva, enligt Stockholms Dagb lad, föl
jande exam ina blifvit aflagda: 

organistexamen af Ingeborg Bergsten, Gu
staf Carlsson, Melcher Ekblom , Karl Fromm och 
Emil Hjort; kyrkosångnreexamen af Ernst Hå
kansson. Betyg i pianostämning erhöll Anton 
Lundin, som förut aflagt organist-, kyrkosångare-
och lärareexamina. 

Hebbes donation erhöll Ingeborg Bergsten; 
Kuhlaus: Sigfrid Laurin; Kuhlaus arfvingars: 
Carl Kihlman; Lindströms: Axel Nyström; Ne-
therwoods: Fritz Bingström; v. Booms: Elin 
Strandberg; Händelska stipendiet (J. A. Joseph
sons donation): Anders Blix; Ellen Bergmans: 
Dagmar Bosse och Marie Louise Juel; Gustaf 
Mankells: Carl Fromm ; Tamms och_,Widegrens : 
Johan Palmström; fröken Kuhlaus gafva: Karl 
Johannesen. 

Stipendier och gratifikationer tilldelades 
Carl Almgren, Olga Almgren, Maria Becker, 
Erik Borgstedt, Gustaf Carlsson, Otto Edberg, 
Bertha Eklund, Clara Falkman, Charlotta Grund, 
Tora Ilwass, Matilda Jungstedt, Sofia Lindegrén, 
Alfred Lundberg, Nina Löwenadler, Gustaf Man-
kell, Helga Ohlson, Fanny Oisen, Alfred Peters
son, Elsa Posse, Esther Sidner och Rudolf 
Wesslén. 

Bergs jeton (för elever i orgelklassen) er
höll Gustaf Pettersson. 

Konservatoriets jeton tillerkändes afgående 
eleverna Karl Johannesen (violin) och Wilhelm 
Lindberg (piano). 

Programmet till den offentliga uppvisningen 
upptog 51 nummer, af hvilka 10 utfördes af den 
nvbildade teaterskolans elever. 

Norrköping. Musikaliska sällskapet har 
vid sitt första höstsammanträde valt till ordfö
rande Med. D:r W. Bergsten, musikdirektör Joli. 
Enholm till styresman, kammarskrifvaren Harald 
Lönegren till sekreterare och herr Edv. Düring 
till musikdirigent. Sond. d. 5 dec. gaf sä llska
pet i Hedvigs kyrka en konsert, som inleddes 
med Vogels ouverture till »Demophoon»; vidare 
gafs Gounods »Ave verum corpus», Davids 42 
psalm af Mendelssohn och aria ur »Elias» (»Ditt 
hjerta sönderslit ...») Gounods »Ave Maria» för 
orkester, nunnekören »Virgo gloriosa» af Söder
man samt delar ur Cherubinis Requiem. 

Upsala. Aulan i nya universitetshuset har 
invigts genom en konsert af Dir. Hedenblad, 
hvarvid bl. a. utfördes dennes »Necken» och 
Griegs »Föran svdens kloster». Fru Julia v. 
Axelson-Montgomery biträdde vid denna konsert 
och gaf som solonummer prinsessans stora aria 
ur 4:e akten af Robert, hvarvid lion skördade 
stort bifall. 

Wenersborgs musiksällskap hade d. 2 
Dec. sin 2:a soaré, hvarvid utfördes af Haydn: 
I)-dur-svmfoni (n:o 2), Hallström : Manskör ur 
»Vikingarne», Ilevse: Höststorniarne, soli och 
körer. Af sistnämda nummer måste hälften lik
väl uteslutas, emedan en sa häftig »höst-» eller 
vinterstorm utbröt konsertdagen, att utom staden 
boende sånga re ej kunde infinna sig. 

Bassängaren Johannes Elmblad, som fort
farande har anställning vid tyska teatern i Prag, 
har der med stor framgång denna säsong upp-
trädt i ".Cosi fan Tutte», »Barberaren», »Leonora», 
»Svarta Dominon», »Hugenotterna». Hans hustru, 
pianisten Maggie Menzies-Elmblad, har också 
med stort beröm jemte sin man låtit höra sig 
der bl. a. på en konsert i Deutsches Casino. 

4. 

De resande teatersällskapen befunno sig 
vid december månads ingång: Carlbergs i Karl
stad, Elflbrs' i Söderhamn, Engelbrechts i Up
sala, Fröbergs i Göteborg (Mindre teatern), Lunds 
i Malmö, Novanders i Eskilstuna och Nymans 
i Sundsvall. 

+ 
Carl Warmuth i Kristiania har utsändt 

sin julkatalog, som vid skyndsam reqvisition lem-
nas gratis och franko. Katalogen upptager di
verse mus ikalier och är illustrerad med porträtt. 
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Pä W. Hansens förlag i Köpenhamn ut
komma till jul ett häfte nya sånger af < rrieg till 
texter af Drachman, samt ett häfte pianostycken 
af Gade, komp. 1857. 

Köpenhamn. Josef Ilofmann, den 9-årige 
pianisten, underbarnet som jemfores med Mozart 
och Liszt i tidig utveckling och genialitet, liar 
konserterat här, väckande samma häpnad och 
beundran som öfverallt der han uppträdt. Utom 
en fulländad pianists al la egenskaper af styrka, 
färdighet, sångbart spel etc. besitter han förvå
nande anlag att improvisera öfver gifna tema. 

Paris. Judic liar pâ Théâtre des Varié
tés i Paris börjat sjunga titelrolen i »Den sköna 
Helena» och med sa stor framgång, att man 
anser den 22-åriga operetten kunna hålla sig 
uppe hela vintern. 

London. The Guildhall School of 
Music är namnet på en ny präktig vid Tha-
meskajen belägen byggnad, som kostat 500,000 
kr. och d. 8 dec. invigdes af lordmayorn. Den 
nya akademien, grundlagd 1880, var förut inrymd 
vid en smal gata i City; den eger nu 90 lärare 
och 2,503 elever. 

Wien. Alfred Reisenauer har nyligen 
med stor framgång uppträd! här å en af Filhar
moniska sällskapet under Hans Richters ledning 
gifven konsert. 

— Karl Gold marks nya opera »Merlin» 
har gjort oerhörd ly cka härstädes. Direktör Pol
lini i Hamburg lär ha till ett pris af 100,000 
kronor köpt operan for Stadtteatern i denna stad. 

— Pauline Lucca liar efter återkomsten 
till Wien varit allvarsamt sjuk och kunde först 
d. 2 Dec. åter visa si g i »Carmen». 

— På Operan här får ej vidare några bu
ketter inkastas pä scenen eller å denna öfverlem-
nas "åt artisterna , hvilka cj heller vid inropning 
få bära sådana; sa lyder en nyligen af intenden
turen utgifven förordning. 

-i-

Berlin. T eresina Tua konserterade i slu
tet af nov. härstädes tillsamma ns med tenoren 
Henrik Westberg, som länge varit i Tysk
land mycket uppburen som konsertsångare. 

-t-—-

Adelina Patti har nu börjat sin ameri
kanska tournée. Utom 'allting fritt» uppbär 
hon 30,000 Pd. för 6 månader. Ett särskildt 
jern vägs tåg har bvgts för henne, men det består 
blott af några vagnar emedan hennes sällskap ej är 
stort. Det består af Nicolini, fru Schalchi, herr 
och fru Kovara, en ung fransk tenor, Guillé, 
som Patti sjelf upptäckt, tonsättaren och kapell
mästaren Arditi samt en orkester om 25 man. 
Hvarje föreställning skall bestå af 2 delar, en 
konsertafdelning och en akt ur någon opera. 

Dödsfall. 
Berg-, Isak Alb ert, hofsångare, f. 22 Sept. 

1803 i Stockholm, y derst. d. 1 Dec. Dels så
som sånglärare vid kgl. operan, dels sasoni en
skild sånglärare har Berg vunnit ett godt namn 
och ännu på sin ålderdom med hela sin liHiga 
själ egnat sig at lärarekallet. lian var son af 
hofdestillator Ahr. Berg och modem hette Charl. 
Ferngren. 1820 blef lian student i Upsala, tog 
1824 kansliexamen, men lians hag for musik 
dref honom att göra sångstudier för den berömde 
sangläraren Si bon i i Köpenhamn. Berg genom
reste sedan 1827—29 Tyskland och Italien, upp
trädde flerstädes ofientligt och debuterade först 
på scenen i Venedig 18 28 såsom Jephta i ope

ran af samma namn. lian återkom 1829 till 
Sverige och var derefter från 1 831 till 1850 sång
lärare vid kgl. operan, en befattning som han 
sedan åter innehade frän 18 62 till 1 870. Bland 
Bergs elever må nämnas kon. Oskar II, prins 
(iustaf, Jenny Lind, Oskar Arnoldson m. fl. 
lian blef 1831 ledamot af Musikaliska akade
mien och var riddare af Vasaorden. Berg var 
gift med Lina IIjortsberg, dotter till skådespe
laren Lars Hjortsberg. och efterlemnar en son, 
marinmålaren Albert Berg. 

För en fullständigare nekrolog, som vi äm
nat införa öfver hofsängaren Berg, sakna vi plats 
i detta nummer. Hed. 

Musikaliska bokstafsgåtan 
i n:o 19. 

Uttydning: Löw — Utsjungna — Idealet 
— Guldkorset — Iphigenie — Chopin — He
rold — Elfvor — Kosamunda — Un g — Blenda 
— Ivar (Hallström) — Nocturne — Intonatio-

Lösning af gåtan : 
L u i g i C h e r u b i n i  
V a t t e n d r a g  a r e n .  

Rättelse : I föregående nummer sid. 152, 3:e 
spalt, rad 11 uppifr. (i bokstafsgåtan) står: ni, 
läs: ie. — Sid. 148, 3:e spalt, sista raden står: 
Fröken, läs: Fru. 

Breflåda. För musikbrefven frän Up
sala och Norrköping — de sista likasom dem 
alla — tackar Red. förbindligast. Beklagligen 
hafva de sista brefven ej kunnat inflyta i d etta 
nummer, af hvars artiklar, såsom syne s, ingen 
kunnat uteslutas. 

Obs.! Nedsat t  pr is  Obs.! 
SVENSK MUSIKTIDNING 

1884 och 1885 säljes vid direkt reqvisition hos Expeditionen 

(Klara Vestra Kyrkogata 19) 
till 4 kronor kontant pr årgång. Båda ärgångame tillsammans kosta 7 kronor. 

Arg. 1884 innehåller porträtter af Agathe Backer-Gröndahl, fröberg, Hallen, 
Hallström, Hebbe, Holmboe-Schcnström, Höijer, Kraus, Otto, Pacius, Rubinstein, Salo
man, Sjögren, Tua samt åtföljes af premien 7 Melodiska Tonstycken af C. W. Rendahl. 

Arg. 1885 innehåller porträtter af J. S. Bacli, Björksten, Cherubini, d'Albert, 
frk. Ek, Hartmann, Hiller, Händel, Norman, Pachmann, Willman, Eng. Ysaye och 
liar till musikpremie »Skuggor och dagrar», 5 pianostycken af Rich. Andersson. 

Arg. 1886 säljes ock hädanefter till samma nedsatta pris. 

Alla, tre ärgånffarne till lO kronor. 

Goda och billiga 
Piano -  o c h  S ång lek t ion er  

meddelas af en van och samvetsgrann lärare. 
Närmare upplysningar erhållas å denna tidnings 
bvrå, Klara Vestra Kvrkogata 19, 2 tr. upp, 
kl. 9—11 f. m. 

A d r i a n  D a l i l s  

A 1  b u  m  b l  ad ,  
5 melodiska tonstycken för piano 

finnes att köpa för 2 kronor 

å S vensk M usiktidnings E xpedition, 
Klara Vestra Kyrkogata 19. 

Rekvisitioner i Fast Räkning (25 % ^ 
|.ov.—33 ^ '/o) emottagas. > k pr 

Till Hrr T onsättare o cb Mneisi! 
Musikaliska arbeten utföras bäst och 

billigast af litografen 

Lind-toloro, 
Stora Badstugatan 9, (norr) n. b. 

A. M. Myrberg. 
Fyra Sånger vid Piano. Pris 1kr. 

Serenad; Du är min ro; O dröj 
H«ar!; Vaggvisa. 
Fem Sånger för tvenne röster, 

med accompagnement af 
Piano. Pris 2 kr. 

Nattetid rid Stranden ; Nattliga 
drömmar; Med strömmen; Minnen från 
Södern! Vårbäcken. 

Obs. Hvarje Duett säljes äfven särskildt. 
•—— . • 

En god violin, 
renoverad 1746 af P. Bagh och 1884 af R. 
Paulus samt, enl. skriftligt intyg af en violin
virtuos, värderad intill 500 kr., säljes for 400 
kr. Vidare meddelas genom 

W. Th. Söderberg, Karlshamn. 

A A A A ^ A i 

!. Dannstrcm & C:o 
Regeringsgatan N:o 16 , Stockholm. 

Flyglar, Pianinos och Orgelharmo
nier af de bästa Tyska & Amerikanska 
fabriker i största lager till billigaste 
priser under fullkomligt ansvar för Instru
mentens bestånd. 
Obs ! Hufvuddepot (or Blüthners 

verldsberömda Flyglar, samt Rö-
nischs & Steinweg Nachfol
gers utmärkta Pianinos. 

» » W T T T T T V T T T ' F T T ?  

O s c a r  L e j d s t r ö m ,  
Sånglärare. 

Kongl .  Mynte t .  

Eleganta Permar 
till Svensk Musiktidning köpas el ler reqvireras 
(pr. kontant liqvid) à 2 kr. hos bokbindare 
Herzog, Malmskilnadsgatan 54. 

Billigaste handel i Sverige med iikta Ita
lienska violin- och violoncellstriiiigar. 
Priskurant sändes på begäran kostnadsfritt. 

Emil Fröling, Norrköping. 

Mindre och större Skol-och Kammar
orglar, franska och amerikanska, utsäljas n u 
till billigaste priser och p å lämpligaste betalnings-
vilkor. Illustrationer sändas på begäran. 

Er. Blomgren, Christiania. 

I N N E H Å L L :  TillkUnnagifvande. — Karl Maria 
von Weber (med porträtt). — Från Beethovens sista 
lefnadsår (forts, och slut.—Hvad skola vi spela? (forts, 
och slut). — Musikpressen. — Från Scenen och Kon
sertsalen. — Från in- och utlandet. — Dö dsfall. — Musi
kaliska bokstafsgåtan i 11:019. — Breflåda. — A nnonser. 

8TOCKHOLM, TRYCKT I CENTRÀL-TRYCKERIET, 18 86. 


