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livars gedigna sångkonst och lyckliga lä-
rareförmåga mer än en af våra yngre 
konstnärer lia till vä sendtlig grad att tacka 
för sina framgångar, debuterade Jpdmann 
den 14 februari 1873 å Stora'teatern 
som Tamino i »Trollflöjten». Enhälligt 
lofordade kritiken den sköna, friska stäm
man — »en äkta nordisk tenor, hög, ren 
och klar», uttryckte sig en af d e förtjusta 
recensenterna. Ödmann fortfor emellertid 
med studierna, nu under ledning af pro
fessor Günther. 1875 begaf han sig till 
Paris, hvarest han under ett år ytterli
gare fullkomnade s in utbildning hos sång
läraren J. J. Masset. Det kan måhända 
vara skäl att här erkänna den icke obe
tydliga andel Ivar Hallström haft i Arvid 

Ödmanns konstnärliga uppfo

stran. 
Så långt den anförde minnes

tecknaren. Rörande Ödmanns 
följande bana behöfver blott 
tilläggas, alt han sedan 187G 
ständigt varit fäst vid vår k. 
scen, hvarifrån han aldrig skilt 
sig, utom för a tt under ferierna 
göra en och annan tripp till 
landsorten, grannländerna eller 
kontinenten, än gästande i R u
mäniens hufvudstad, än gasteran-
de i D anmarks, från båda med
förande äreminnen, stundom i 
form af en stjerna, stundom i 
form af en öfveransträngning. 

Ödmanns partier till dato 
äro ganska många och de flesta 
af mera maktpåliggande natur. 
De äro följande: 

1873: Tamino i » Trollflöj
ten», Oberon i » Oberon», Erne
sto i »Don Pas quale» ; 1874: 
de Sirval i »Linda», riddar 
Tu ve i » Ilen her g tagnas, Ne-
morino i » Kärleksdrycken», Don 
Octavio i » Don Juan » ; 18 7 5 : 
Leander i »Läkaren mot sin 
vilja»; 1876: Chariot i '» Advo
katen Pathelinv; 1877: Sans-
quartier i »De bägge grenadie-
renia», Benoît i »Kungen har 

Arvid Ödmann. 

Klenna tidning började sin lörsta årgång 
med bilden af en sångare, hvilken 

bildade fjerde länken i en oafbruten kedja 
af lysande tenorer, hvarmed vår Opera 
varit prydd sedan mer än ett halft sekel 
tillbaka. Vi ha nu att tillfoga en femte 
länk och kedjan heter nu i sin helhet: 
Sällström — Günther — Strandberg — Ar
noldson—Ödmann. Genom sina sista 
triumfer: Paul, Fernando, Huon, kan näm
ligen Arvid Ödmann göra fullt anspråk 
på livad som redan länge för h onom stått 
i säker utsigt, nämligen att upptagas i 
den glänsande raden. Han eger väl ic ke 
Strandbergs romantiskt bedårande röst
klang, och hans stämmas 
»schmelz» är kanske af mera 
yttre art än dennes; han når 
väl ej heller ännu Arnoldson i 
musikalisk intelligens och arti
stisk frihet. Men han är å andra 
sidan en mera framstående skå
despelare och utbildad sångare 
än den förre, och hans röst har 
mera äkta tenortimbre än den 

senares. 
1 »Budkaflen» för. 1884 

meddelar signaturen A. II. om 
Ödmanns tidigaste öden följan
de förut okända detaljer: Arvid 
Ödmann är född den 18 Okto
ber 1850 i K arlstad, der fadern 
är köpman. I allmänna läro
verket derstädes hade den unge 
Arvid hunnit upp i sjunde klas
sen och beredde sig just alt 
taga studentexamen, då ett an
bud från den om svenska qvar-
tettsången högt förtjente magi
ster Jahnke gaf en helt annan 
riktning åt Ödmanns lif. An
budet gälde att medfölja en af 
Jahnke bildad sångartrupp på 
en tournée i Amerika. Arvid 
Ödmann, som redan i skolan 
väckt uppseende med sin präk
tiga röst, tog då farväl af boken 
och instälde sig i Stockholm, der 

den unga vikingaskaran samlats för alt öfva 
sig i sån gens ädla idrott. I den unga trup
pen befann sig utom Ödmann ännu cn, som 
sedermera skurit vackra lagrar som lyrisk 
konstnär på samma scen, den han tyvärr 
icke längre tillhör — nämligen Algot 
Lange. Under vistelsen i Stockholm för
des Ödmann af den ofla lyckliga s lumpen 
tillsammans med dåvarande sekreteraren 
vid k. teatrarne O. Wijkander. Denne, 
som genast insåg, att en sådan röst icke 
borde släppas, öfvertalade Ödmann att 
ingå vid k. teatern. Efter att lia prof-
sjungit för direktionen anlogs Ödmann 
ögonblickligen till elev. Detta var på 
hösten 1871. Efter ungefär ett och ett 
halft års trägna studier för Fritz Arlberg, 

A r v i d  Ö d m a n n ,  
såsom Zeplioris i »Konung för en dag». 

Med nästa nummer följer till våra helårsprenumeranter bilagan N:o 1. Musikalbum, inneh. för Piano: »Fantasistycke» af 

Emil Sjögren, »Albumblad» af Th. Kirchner; sång: r>På vattnet» af A. M. Myrberg. 



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

sagt del», Tavannes i »Hugenottertia», Wil
helm Meister i »Mignon»; 1878: Fernando 
i »Leonora», Don José i »C armen», Alfredo 
i »Den vilseförda», Achilles i »Iphigenia 
i Aldis», Erik i »Vermländingarne»; 1879 : 
Philemon i » Philemon och Bauds», Edgar 
i »Lucie»; 1880: Radames i »Aula», 
Noureddin i »Lalla Roolcli», Jean i »Jean 
från Nivelle», Josef i »Josef i Egypten»; 
1881: Furst Mikael i »Karpaternas ros», 
Faust i »Faust», bergakungen i »Den 
hergtagna»; 1882: Zephoris i »Konung 
för en dag», hertigen i »Rigoletto», Erik 
i »Silfcerbröllopet», Alonzo i »Cora och 
Alonxo», Stenio i »Ilin ondes lärospån», 
Florestan i »Fidelio»; 1883: Faust i 
»Mefislofcles», Chapeloux i »Posliljonen 
från Lonjumeau»; 1884: Almaviva i 
»Barberaren från Sevilla», Romeo i »Bo
rneo och Julia»; 1885: Sandu i »Neaga», 
Horace i »Svarta dominon», Lohengrin i 
»Lohengrin»; 188G: Paul i »Paul och 
Virginie», Huon i »Oberon». 

Träffande säger i sina »Svenska opera
sångare» Frans Hedberg — som annars 
kanske väl mycket öfverskattar Ödmann — 
att denne från början »varit icke så litet 
bunden af en viss naturlig tröghet, under 
hvilken likväl fans en ganska stor fond 
af envis energi». Det är nämda tröghet 
som vållat, att Ödmanns utveckling gått 
långsamt, men det är också nämda energi 
som gjort, att den gått så mycket säkrare 
och att den redan kommit till ett mål, 
hvilket man från början svårligen kunde 
ana hos den då till utseendet temligen 
kalle och intresselöse sångaren, hvilken 
väl uppenbarade en ovanligt härlig röst, 
men ingenting vidare. Ännu om hans 
uppträdande i Grétrys »Bägge grenadie-
rerna» yttrade undertecknad, att han »står 
fortfarande fastskrufvad i den otympliga 
och känslolösa stelhet, från hvilken han 
först i 'Kungen har sagt det' på ett öf-
verraskande sätt lyckats befria sig». Det 
var sålunda i sistnämda opera (icke, så
som Hedberg förmenar, i »Leonora») som 
Ödmann allra först bröt isen och skapade 
en verklig rol. Orsaken dertill var efter 
min tanke tvåfaldig. Dels var Bénoît den 
första verkligt komiska karakter soin Öd
mann fick, och i komiken har han i all
mänhet visat den bästa uppfattningen och 
den största rörligheten; dels hade nyss 
förut hans ettåriga vistelse i Paris betyd
ligt bidragit till att vidga hans vyer och 
rycka upp honom ur hans dilettantiska 
indolens. Äfven för röstens utbildning 
och egalisering vann han åtskilligt genom 
sina studier under Masset; dock tillegnade 
han sig också denna lärares ensidighet 
att sjunga för mycket »blankt», och effek
terna af en med urskilning behandlad 
voix sombre äro honom för det mesta 
obekanta. Hans olater att stundom force-
radt hugga tonerna, stundom öfverdrifvet 
uthålla fermaterna, äro deremot maner 
hvilka han senare tillegnat s ig och hvilka 
lätt böra kunna bortarbetas. 

Redan samma år (1877) fick han 
ännu en frisk, burschikos operacomique-
rol, som i dag kan räknas till h ans bästa, 
men då ännu icke väckte förtjent upp

märksamhet på grund af den svåra rivali
teten med Arnoldson, nämligen Wilhelm 
Meister. Den tyske studentens raska lef-
nadsmod lyckades honom ej mindre för
träffligt att teckna, än den franske par-
venyens något klumpiga njutning af att 
plötsligt, blott emedan »kungen sagt det», 
blifva upphöjd till förnäm man — ett 
motstycke till den rol, som sedan blef 
en af hans populäraste, nämligen Zepho
ris i »Konung för en dag», och äfven i 
någon mån ett motstycke till postiljonen 
från Lonjumeau, sedermera hans kanske 
lyckligaste koloraturparti jeinte Huon, 
hvaremot han som Alniaviva ej ernådde 
fullt samma glatta röstvolubilitet som 
Arnoldson eller Vestberg. 

Om Bénoît var hans första egentliga 
steg på comiquens fält, så var — det 
är sant — Fernando i »Leonora», hvil
ken han sjöng mot Trebelli år 1878, 
hans första verkliga triumf på det tragi
ska gebitet, och tillika en maning om, 
att den italienska genren skulle blifva 
hans förnämsta på detta gebit, ty så akt
ningsvärda hans prestationer varit såsom 
Don José, Jean de Nivelle, Sandu, Romeo 
eller Paul — att ej tala om Florestan 
eller Lohengrin —, icke äro de likväl så 
skapade för hans naturel som Fernando, 
Alfredo eller Edgar, och hans Faust är 
onekligen bättre i Boi'tos än i Gounods 
opera. Hvarpå detta beror kan vara svårt 
att afgöra, möjligen derpå, att Ödmann 
ej eger tillräcklig gemytsinnerlighet för 
den tyska t ragiken eller tillräcklig passions
glöd för den franska, hvaremot den ita
lienska brion i allmänhet mera leker på 
ytan och är lättare att träffa för en hur
tig, sinligt kraftig och käck, men i gr un
den lugn natur sådan som Arvid Ödmanns. 
Det vissa är emellertid, att om än icke 
alla hans partier kunna kallas utmärkta, 
så är dock intet enda misslyckadt och 
onjutbart, ien följd af den redbara om
sorg, hvarmed han instuderar dem. 

Om man således ej alltid kan hos 
honom upptäcka »gnistan», så skänker 
man dock sin villiga h ögaktning åt karak-
teren. Arvid Ödmann har nog vetat taga 
bra betaldt, men han har aldrig gjort 
reklam och han har aldrig intrigerat. Han 
har gått stillsamt, med allvar och nor
disk trygghet sin väg framåt, och han 
liar tänkt: »chi va piano, va sano». Der-
utinnan kan han vara en föresyn för 
många brushufvuden, som tro att det fins 
en beqväm kungsväg till konsten och att 
dess frukter växa mogna på allmänningen, 
färdiga att plockas af den förstkommande. 
Och de framsteg i både plastik och mu
sikalisk verv och frasering, hvilka senast 
röjdes hos hans förträfflige Huon, tala 
högt derom, att han allt fortfarande för-
kofrar sig. A. L. 

Hazard. Till en pianist, som alltid 
hyrde de dyraste salonger och vanligen 
spelade for tomma väggar, sade en gäng 
en spefogel: »Akta er för hazard; ni s tår 
i begrepp att spela bort allt livad ni har 
pä — piano. 

Ur ett samtal med 
Karl Maria von Weber. 

Af J. C. Lohe. 

^pag tillstod för honom, att jag ämnade 
komponera en opera och att jag skulle 

skatta mig lycklig, om han, den store mä
staren, tillade jag, ville gifva mig några 
råd. 

»Gerna, så vidt jag förmår», svarade 
lian vänligt. 

»1 'Friskytten'», sade jag, »beundrar 
jag framför allt enhetligheten i stilen, i 
tonen eller huru jag nu bör uttrycka mig. 
Det förekommer mig som om hvarje me
lodi, hvarje klang i denna opera hörde 
ensamt till 'Friskytten' och som om den 
omöjligt kunde förekomma i en annan 
opera. I de ssa toner komma till u ttryck 
icke blott bestämda känslor, utan äfven 
den eller den bestämda personens käns
lor, ja, jag hör till och med på hvilken 
tid och ort som operan spelar.» 

»Lyckönskar 'Friskytten' om så är för
hållandet», svarade Weber, »men detta 
intryck har ni väl icke för första gången 
erfarit genom min opera. Ni kan säker
ligen icke tänka eder ett stycke ur 'Don 
Juan' öfverflyttadt till 'Trollflöjten' eller 
tvärtom. Det mest beundransvärda i d etta 
afseende har likvisst e nligt min åsigt Méhul 
åstadkommit i sin 'Joseph i Egypten', 
ty i denna opera framträda sannerligen 
patriarkaliskt lif och orientalisk färg. Om 
det lyckats mig, att i 'Friskytten' fast-
hålla en genomgående grundton, så har 
jag härför att lacka ett uppmärksamt stu
dium af de stora mönster som vi ega.» 

»Ni förvånar mig», sade jag. »I lik
het med de fleste har jag trott, att eder 
mäktiga genius ingifvit eder atl skrifva 
just så, som skett, för att oemotståndligt 
försätta åhöraren till e n bestämd tidsålder, 
in i det romantiska jägarlifvet och därno-
niska makters hemlighetsfulla värf. Och 
ni har, trots eder originalitet, tagit hän
syn till förebilder?» 

»Jag vill visst icke förneka min ge
nius», svarade Weber, »men aldrig har 
jag litat endast på honom. Må n i e j heller 
göra det, men förstå mig rätt, när jag 
talar om förebilder. Om vi hos våra före
gångares skapelser erkänna någon skarpt 
utpreglad egenskap, hvilken nödvändigt 
måste förefinnas, om arbetet skall vara 
ett konstverk, så böra vi studera denna 
egenskap, efterbilda den och försöka in
ympa den i lika mån på vårt eget verk.» 

»Skulle man således kunna lära sig 
att åt ett så stort verk, s om en opera är, 
gifva en grundton?» frågade jag. 

»Helt visst», svarade Weber med be
stämdhet, »så vida nödig talang förefinnes. 
Men vänta nu ej af mig en uttömmande 
förklaring häröfver; jag vill blott meddela 
eder hvad jag sjelf tänkt med afseende 
härpå. 1 stället för grundton vilja vi 
säga karakter eller ännu bättre karakte
ristisk grundton, såsom äfven målaren ut
trycker sig och hvarmed jag menar det he
las instrumentala färgton. Ett och samma 
landskap har en helt olika karakter under 
våren, sommaren, hösten eller vintern ; 
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det har en annan på morgonen, vid mid
dagstiden, om aftonen, under natten. Må
laren vet detta och förstår att genom 
olika färgblandning gifva sin landskaps
bild denna karakteristiska grundton, så 
att framställningens sanning gifver sij 
tillkänna för åskådaren.» 

»Således bör tonsättaren hos sitt verk 
frambringa hufvudkarakteren medelst klang
färgen, liksom målaren gör det genom fär
ger», inföll jag. 

»Alldeles så», försäkrade Weber. »Ni 
vet ju, att inan kan instrumentera och 
aekompagnera en och samma melodi på 
oändligt många olika vis och derigenom 
gifva den ofantligt olika uttryck och ka-
rakter. Ni vet, alt det är möjligt att me
delst instrumenteringen framställa samma 
melodi vek eller hård, mild e ller stormig, 
glad eller dyster, och ni hyser således in
tet tvifvel rörande det hufvudmedel, 
hvarigenom en viss karakter förlänas åt 
ett särskildt tonstycke e ller åt en hel stor 

opera.» 
»Om således grundtonen i en opera 

skall vara t. ex. rå kraft», anmärkte jag, 
»måste då hvarje stycke, hvarje melodi ge
nom instrumenteringen framhäfva denna 

råa kraft?» 
»På det viset», återtog Weber, »genom 

ett så envist fasthållande af denna grund
sats, skulle en sådan operas hufvudkarak-
ter säkerligen blifva monotoni. Något 
sant ligger dock i eder anmärkning. För
bise icke, att en karakter icke består af 
en enda egenskap, utan af en förening 
af flera, hvilka till och ined kunna vara 
ganska olika och af hvilka än den ena, 
än den andra fram- eller tillbakaträder. 
Dc egenskaper som mest eller oftast för-
herska, gifva begreppet karakter. Skall 
derföre, för att nu fullfölja ert exempel, 
grundtonen i en opera vara rå kraft, så 
skulle denna åstadkommas derigenom att 
flertalet musikaliska tankar deri bure detta 
drag. I en sådan opera förekomme i alla 
fall enstaka ställen, hvilka hade en motsatt 
karakter. Den vilde hjelten skulle t. ex. 
älska och, trots sin obändiga natur, gent 
emot det älskade föremålet förefalla mild. 
En sådan man är dock äfven i vekare 
stunder en annan än den som i allmän
het eger ett mildare sinnelag, och skall 
sjunga t. ex. 'jag älskar dig' på ett an
nat sätt än en smäktande och vek yng
ling. Låt alltså något, än mer, än 
mindre, af den för er hjelte karakteri
stiska klangfärgen inflyta i hvarje situa
tion der han uppträder, så blir ni ope
rans hufvudkarakter trogen.» 

»I 'Friskytten'», fortfor Weber, »finnas 
tvenne hufvudelement, hvilka bemärkas 
vid första ögonkastet: jägarlifvet och de 
dämoniska makterna, personifierade ge
nom Samiel. Min uppgift v ar således att 
för båda dessa element söka passande ton-
och klangfärger; dessa bemödade jag mig 
om att fasthålla och anbringa icke blott 
der, livarest textförfattaren antydt det ena 
eller andra elementet, utan äfven öfver 
allt, der de kunde göra verkan. Klang
färgerna, instrumenteringen för skogs-
och jägarlifvet voro lätt funna: hornen 

lemnade dem. Svårigheten låg blott uti 
att för hornen finna nya melodier, hvilka 
voro på samma gång enkla och folkton-
artade. Om jag lyckats uti denna del af 
min uppgift, så har jag derför alt tacka 
ett ifrigt forskande bland folkmelodierna 
och jag har icke tvekat a tt delvis använda 
dessa not för not. Det har troligtvis icke 
undfallit er, att andra delen af sista jägar-
körens melodi gömmer 'Marlboroughvisan'. 
Det är emellertid icke jägarlifvet soin i 
denna opera är det mest maktpåliggande. 
Det vigtigaste stället för mig voro Max' 
ord: 'mig förderfvets makter snärja', ty 
de antydde hvilken karakteristisk grund
ton borde gifvas åt operan. Jag har länge 
och väl tänkt och grubblat öfver, hvilken 
klangfärg vore den rätta och lämpligaste 
för dessa dolska makter. Naturligtvis må
ste det vara en mörk, dyster klangfärg, 
alltså violinens djupaste regioner, alt- och 
basviolcrna, äfvenså klarinettens djupaste 
toner, som syntes mig särdeles lämpliga 
för uttryckandet af detta hemlighetsfulla, 
vidare fagottens klagande toner, hornens 
djupare toner, pukornas dofva hvirflar 
eller enstaka dofva pukslag. Om ni ge
nomgår partituret, skall ni knappast finna 
ett enda stycke, deri icke denna tonfärg 
är märkbar och ni skall varda öfvertygad 
om att de dunkla makternas spel är för-
herskande samt att denna omständighet 
gifver operan dess karakteristiska grundton.» 

»Ju klarare min uppfattning af 'Fri
skytten' blifver, desto högre beundrar jag 
dess skapare», inföll jag hänförd. »Hvil
ken oerhörd uppfinningsförmåga och hvil-
ket omvexlande färgspel.» 

»Nå väl», återtog Weber, »man torde 
utom den mörka grundfärgen se mångfal
diga nyanser. Äfven åt uvertyren har jag 
gifvit betydelse; den som förstår att höra, 
skall deruti finna hela operan in nuce.» 

»Jag känner uvertyren not för not 
utantill och efter edra antydningar blir 
den för mig nu fullt klar. Efter de in
ledande två första takterna, derunder 
'mörka makter' tyckas stiga upp ur dju
pet, under det de båda följande antyda nå
got ängslande, anande, följer, sedan förut
nämnda upprepats, jägarnes hornmelodi; 
derpå framträder Samiel på samma sätt 
som under"Max' aria, hvarunder violon-
cellerna angifva Max' stämning. Alle
grot begynner med operans hufvudtanke, 
derpå följa vargklyftans rysligheter och 
slutligen försonig och förklaring.» 

»Alldeles rigtigt», sade Weber under 
en vänlig nick; »emellertid understödes 
tonsättaren understundom lyckligt genom 
dekorationer och allt annat, som åhöra
ren ser framför sig på skådebanan. Ni 
torde ej förbise, huru mycket den om
ständigheten, att halfva operan spelar i 
mörkret, varit gynsam för åstadkomman
det af den dystra grundtonen. Under 
första akten blir det afton och dess se
nare hälft spelar i mörkret; i andra ak
ten hafva vi natt och månsken under 
Agathas stora scen, derpå midnatt under 
vargklyftans spökerier. Denna dunkla yt-
terverld understöder och förstärker ton
bilderna på ett verkningsfullt sätt.» 

»Häruti har ni väl rätt», sade jag, 
»men ...» 

»Ett inen finnes härvid», afbröt We
ber. »Jag tror mig hafva ganska full
ständigt uttalat allt som kan sägas rö
rande karakteristisk grundton i musik, 
men något oförklarligt blir dervid all
tid öfrigt. Om tio tonsättare, hvilka med 
afseende på talang vore med mig jemn-
goda, hade komponerat 'Friskytten' efter 
samma grundsatser som ledt mig, så 
skulle hvar och en skapat en helt olika, 
mången kanske en ännu bättre musik, 
dock icke den weberska. Hvad som 
gjort min just sådan den är, det är min 
egendomlighet eller snarare — en skänk 
ofvanifrån. Jag vågar påstå, det jag 
flitigt och ihärdigt utbildat och efter bä
sta förstånd användt den talang, som Gud 
gifvit mig; men att jag lyckats, derför — 
Gudi allena vare äran!» 

De kgl. teatrarne. 

'i^'àra förnämsta teatrars öde sväfvar 
ännu i ov isshet sedan hufvudstadens-

styresmän nekat allt understöd till deras 
upprätthållande vare sig under form af 
anslag till nybyggnad eller årsunderhåll 
för en viss period. Frågan afgjordes hos 
stadsfullmäktige med 56 röster för hr 
Forssells förslag att med 600,000 kro
nor bidraga till ombyggnad under vilkor 
att staten anslår lika stor summa i och 
för tomtens fullständiga bebyggande mot 
36 röster för afslag, sedan hr Arnbergs 
förslag om beviljande af 50,000 kronors 
anslag för en treårsperiod med 25 röster 
mot 67 för Forssellska förslaget föll ige
nom vid en föregående omröstning. 

Såsom redan Vignetten å Svensk Mu
siktidning visar, omfatta vi med varmt 
och pligtskyldigt intresse vår första lyrisk-
draniatiska konstanstalt och kunna ej an
nat än djupt beklaga utgången af teater
frågan hos stadsfullmäktige för landets 
hufvudstad. Om än man medgifver att 
ombyggnadsförslaget icke förelåg i detal
jerad utredning, så, när frågan derom 
nu var väckt och behöfde bättre utredas 
enligt fleres åsigt inom stadsstyrelsen, hade 
väl på en gång det värdigaste, barmher-
tigaste och rimligaste varit att ingå på 
hr Arnbergs så varmt motiverade förslag 
att genom årsbidrag af 5 0,000 kronor — 
just den summa som riksdagen 1884 gjorde 
till vilkor för s tatsbidraget — upprätthålla 
teatrarne, så att under tiden — detta kunde 
ju ha stipulerats som vilkor — byggnads
frågan kunnat utredas och åtgärder vid
tagas för lösningen af denna fråga. 
Först förvägras Patriis Musis en tidsen
lig bostad i saknad af fullständigt kost
nadsförslag, sedan ger man dem helt en
kelt dråpslaget, så att man slipper allt 
sådant utredande. Med beviljandet af de 
50,000 hade man så godt som bundit 
riksdagen att qvarstå vid sitt förslag af 
1884 och — »den som vinner tid, vin
ner allt» — den nu så nyss väckta och 
snöpligt affärdade byggnadsfrågan hade 
väl under en treårsperiod af underhåll åt 
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teatrarne kunnat komma till sin lösning. 
En hufvudstad ulan en konstanstalt af 
ifrågavarande slag torde i v åra tider vara 
något oerhördt. Också finnas ju af sta
den underhållna lyriska teatrar i nästan 
alla större städer, som icke ä ro residens
städer, i hvilka senare regenten under
håller eller subventionerar sådana. Detta 
borde vid teaterfrågans afgörande hos oss 
icke ha varit vederbörande obekant. 

Huru mörkt det nu än ser ut för d en 
högre musikalisk-dramatiska konsten här, 
vilja vi likväl hoppas att Gustaf lll:s ska
pelse, att båda våra första konstteinpel 
måtte undgå den dödsdom som nu tycks 
sväfva öfver dem och gä blidare öden till 
mötes. II. 

F Ö L J E T O N G .  
En Julklappsönskan. 

Af E lise Volk». 
Motto: Kom, husets lierre, och visa «lig , 

I)u husfru lät dina nycklar klinga, 
Du fröken lill' koin och lek ined oss, 
Ty kransar tre vi till huset bringa. 

Polsk sång. 

<J^et var under julveckan för omkring 
«5^ 16 år sedan. En isande vind svepte 
igenom Lembergs gator på eftermiddagen, 
och dref framför sig moln af större och 
mindre snöflingor. Men bodarne skimrade 
redan i det klaraste ljus — förföriska här
ligheter af alla slag utbredde sig innan
för rutorna. 

Framför en präktigt upplyst leksaks
bod stod en grupp af barn med de små 
händerna instuckna i fickorna eller under 
förkläden och rockskört, med röda näsor 
och kinder samt stampande fötter, men 
trots allt detta med glädjestrålande ögon 
liksom slukande de oåtkomliga skatterna 
inom rutan. Den som kunde komma åt 
något der! — Dockorna, som af lutter 
toalett prakt räckte armar och ben ifrån 
sig; soldaterna, som stodo der så raka 
och morska som om de i ett nu kunde 
eröfra både gamla och nya verlden; trum
morna, piskorna, fiolerna och flöjterna, 
som hängde der öfverallt. Tänk hvilket 
dråpligt larm man skulle kunna åstad
komma med allt det der. 

Litet afsides från den beundrande ska
ran stod en flicka af omkring 10 år, all
deles fördjupad i åskådandet af leksa
kerna. Det var en späd, oansenlig tingest 
med mörkt hår, som i tunga flätor föll 
ned öfver de runda skuldrorna; hon hade 
ett litet, blekt ansigte, oeh den urblekta 
ylleklädning hon hade på sig såg öfver
allt för kort och trång ut. Ett rörande 
uttryck af den mest brinnande längtan 
blickade fram ur de stora, mörkbruna ögo
nen. Flickan anade icke huru hon redan 
en lång stund varit betraktad af en be
synnerlig man i grå rock, med pelsmössa 
på hufvudet. Denne gick ett par steg 
fram och lade slutligen sin hand sakta 
pä flickans axel. 

»Hvad är det du så gerna vill ha 
här, min lilla?» frågade han på den 
mjuka polska dialekten. »Dockan der med 
röda klädningen och guldkantningen? Säg 
fritt ut!» 

Barnets ögon fäste sig till en början 
med någon rädsla på det skrynkliga an-
sigtet, men i den främmade mannens 
blick mätte ha legat något som genast 
uppvärmde barnahjertat, l_v den täcka mun
nen log hastigt och den lilla svarade: 

»O nej! .lag ville hellre ha det stac
kars dockbarnet der i bara linnej, det 
som ännu inte kan gå, och soin jag kunde 
göra kläder åt — men ännu hellre ville 
jag » 

I lon Ivärlystnade och suckade d jupt,lik
som förskräckt öfver sin jättestora önskan. 

»Nä, säg ut, var inte rädd, jag ger 
dig inte mer än jag kan betala.» 

»Fiolen der!» och ett litet, stelfruset 
finger pekade på en leksak, en violin. 

»Hvad skulle du göra med den?» frå
gade främlingen helt förvånad. 

»Spela på den ! O, jag har redan 
länge, liinge spelat fiol, men den är pap
pas, och den beliöfver han sjelf, så att 
jag får sällan begagna den.» 

»Ar det så, kom då till m ig; jag har 
(lere sådana der hemma och vill gerna 
låna dig en, om jag kan vara riktigt sä
ker på att du verkligen har allvar med 
att lära dig spela. Men kom nu, ditt 
dockbarn skall du också få!» 

Han tog barnets hand i sin och in
trädde jemte sin lilla ledsagarinna i boden, 
följd af åskådarnes undrande blickar. 

Liksom i en dröm lät flickan den 
främmande herrn lägga det hjelplösa dock
barnet i sina armar, hvilket hon sedan 
med riktig moderlig ömhet tryckte till 
sitt bröst i det hon betraktade sin obe
kante vän: det låg en verld af ta cksamhet 
och lycka i den blick hon fäste på honom. 

»Nå säg mig nu också hvad du he
ter», sade han i det de gingo ut. 

»Praxede Marcellina Kochanska !» 
»Och hvad har din far för sig? Lef-

ver din mor ännu?» 
»Mamma sköter om lilla syster och 

kokar åt oss — och jag hjelper henne, 
och pappa lär sina lärjungar att spela 
fiol och ger mig pianolektioner.» 

»Så säg honom alt han i m orgon för 
dig hem till mig, då han skall få välja 
ut en sådan der sak som du önskat dig. 
Jag heter Johan Badwann von Ja now i ty. 
och är musiker. Der bortom dominika-
nerkyrkan bor jag. Kan du komma ihåg 
allt det der?» Hon nickade bara — tala 
kunde hon ej — det lilla hjertat var öf-
verfullt. Som en pil var hon försvunnen. 
Det var ett mycket tarfligt rum, i hvilket 
hon några minuter derefter störtade in --
andlös och med lågande kinder trots vin
terluften. Vid bordet framför den lilla 
lampan satt modern böjd öfver sin söm, 
bredvid henne stod en vagga, i hvilken 
ett barn låg och sof. Från rummet bred
vid hördes tonerna af en violin i skarpa 
rytmer och lifliga melodier. 

»Hvar har du varit så länge, Marcel
lina?» frågade modern med mildhet i rö st 
och blick.» Pappa är redan otålig. Du 
skall ackompagnera honom till ett nytt 
stycke. Skynda dig, min flicka!» — »Ack, 
mamma, jag vill genast gå in till ho
nom! — Skomakarn, som jag var hos, 

skall göra mina skor färdiga till jul», sade 
barnet hastigt. — »Men se här — se 
bara —- mitt söla dockbarn! En främ
mande herre, som helt visst v ar en prins, 
han hade nog en stjerna under öfverroc-

^ken, har skänkt mig dockan. O, hvad 
jag är lycklig! Och pappa skall komma 
till honom. — Vill du gömma mitt dock
barn riktigt väl5» Hon kysste med feber
aktig ifver sin mor oeh dockan, hvarpå 
hon skyndade in i faderns rum. Strax • 
derefter hördes tangenterna på ett gam
mal skrälligl piano slamra under flickans 
säkra händer. — Dockbarnet v ar glöindt. 

På julaftonen satt den lilla Marc ellina 
i det lilla rummet hos sin nye vän. En 
liten julgran hade varit tänd, behängd 
med äplen, nötter och pepparkakor. På 
trädet hade för öfrigt endast hängt en 
violin — nu höll flickan den i sin famn, 
lika ömt som förut dockbarnet, och hen
nes fars panna var klarare än vanligt, 
der han nu stod bredvid den gamle mu
sikern och såg ned på sitt barn. Johan 
Badwann von Janowitz — hvem fans väl 
i hela Lemberg, som icke kände honom! 

Af hela sin själ hängifven å t musiken, 
hade han ändtligen sett sig befriad från 
det ok som en liten embetsmannasyssla 
pålade honom och lefde nu af en liten 
pension, lycklig och ostörd. Det hände 
då ej sällan, att han förgätande sitt mid
dagsmål blef sittande vid sitt piano, med 
ungdomlig ifver spelande ända till afto
nen. Och med porträtt af store musi
ker hade han befolkat sin kammare; alla 
hans besparingar åtgingo till noter och 
sådana porträtt. Den lilla Marcellina 
blef denna julafton högtidligen presente
rad för dem. Öfver pianot hängde en 
bild oingifven af en vissnad krans. Bar
nets ögon fäste sig vid d enna bild. »Det 
var vår landsman, den store Frederic 
Chopin; honom skall du framdeles lära 
förstå och älska, lilla Marcellina», sade 
då den gamle musikern. 

Hon måtte väl tidigare och bättre lia 
lärt att förstå honom än någon annan, 
ty polacken, som nu blef hennes lärmä
stare, spelade denne oförliknelige tonmä
stares förtrollande melodier så som blott 
polacker och slaver kunna spela dem; 
äfven hans sånger och andra polska visor 
sjöng den gamle, och flickan satt och hörde 
på med vidöppna ögon och hjertat sväl
lande af förtjusning. Biland tog hon sin 
fiol, föll plötsligt in och beledsagade hans 
spel för att visa hur hon öfvat sig der 
hemma och hvilka framsteg hon gjort; 
det hände ock att hon satte sig ned vid 
pianot, som klingade mycket vackrare än 
det der hemma, och försökte taga ut 
Chopinska melodier, som hon hört sin be
skyddare spela. Då flög ett leende öfver 
den gamle musikerns fårade kind och han 
kunde då stryka handen smekande öfver 
håret på den unga skyddslingen. Han 
var sjelf en för duglig pianist för att ej 
också vara en duglig lärmästare, men 
han var tillika full af godhet mot detta 
barn, som genast vid första anblicken så 
underbart fängslat honom. (Forts.) 
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A n m ä l a n .  

Sctlan Svensk Musiktidning genom 
flere för densamma intresserade persouer 
blifuit uppmuntrad till fortsättning och i 
är efter all sannolikhet ej kommer alt 
lida nf någon konkurrens, da hennes med-
t iiJlare raider förra aret ej ens under detta 
kunde hälla sig uppe. har Redaktionen, 
i, förhoppning derjemte att nedsättning i j 
pris och musikbilagans utgifvande i en j 
med andra musiktidningar öfverensstäm-
mande och enligt erfarenheten af allmän
heten mera omtyckt form, beslutit att äf
ven detta ar lata tidningen fortgå, hvar-
igenom ock ändamålet att gifva bestånd 
ät en musiktidning i vårt likasom i andra 
civiliserade länder torde kunna uppnäs. 
Det är lättare att bygga på den en gang 
lagda grunden ocli allt mera arbeta pä 
fullkomnandet af det redan bestående, än 
att grundlägga ett nytt företag i denna 
väg, och hoppas Red. att hittills varande 
ärade prenumeranter skola genom fortsatt 
prenumeration och intresse för tidningens 
större spridning och fortbestånd gynna 
densamma. För så väl innehall som mu
sikbilaga hafva vi löfte om medverkan af 
goda förmågor under detta år. 

I det musikaliska hemmet borde ej 
saknas en musikalisk facktidning, med bil
dande läsning i musikaliska ämnen, med 
biografier ocli porträtter af musikverldens 
märkliga personer, in- och utländska no
tiser, redogörelser för musikpressens alster 
m. m., oeh allt detta erhålles i en sådan 
tidning mera naniladt och bestående 
än hvad fallet kan blifva med de dagliga 
tidningarnas underrättelser i detta ämne. 
Dertill komina nu såsom en ytterligare 
vinst, musikbilagan med för hemmet lämp
lig musik, och hvarigenom äfven inhemsk 
tonkonst kan befrämjas. 

Vördsamt anhälles att pvenume-
vation måtte verkställas så snart 
som möjligt; vid direkt pren u
meration hos Svensk Musiktid
nings Expedition, Stockholm, 
sändes tidningen till prenumeranten kost
nadsfritt genast den utkommit. Vi hän
visa för öfrigt till anmälningsannonsen ä 
sista sidan. 

För att spara våra förra prenume
ranter besvär med prenumeratiovsfömyelse, 
sända vi dem nu såsom förut årgångens 
första nummer med anhållan att de som 
icke vidare önska erhålla tidningen ville 
tillkännagifva delta ät budet eller å tid
ningsexpeditionen före andra numrets 
utsändande. Senast när budet kommer 
med andra numret torde det första åter-
lemnas af dem som ej prenumerera för 
detta år; af dem som ämna fortsätta 
torde då till budet prenumera
tion sa f giften mot qritto erläg
gas. Dem som behålla första numret 
utan att afsäga sig tidningen anse vi oss 
alltså få räkna till årets prenumeranter 
å tidningen. 

Redaktionen. 

Från Upsala. 
Den 5 December. 

Wöstens musikalisk;! lifsyttringar inom 
vart samhälle lia varit badö obetyd

liga och tunnsådda. Jag räknar då icke dit 
un musikafton, gifven af on framstående 
amatör för välgörande ändamål och upp
tagande M. a. vis- och kuplettsång, före
dragen med verklig fulländning, utan tän
ker på sådana medelmåttiga tillställnin
gar som hr (i re v i 11 i i konsert, upptagande 
idel sångummer, dem konsertgifvaren förut 
— ocli bättre — h;irstädes föredragit, samt 
sångarparet Lejfgrans »Soirée populaire», 
livars tillvaro jag endast känner af a nnon
serna, som bjödo på en hel svärm opera
arior m. m. plockgods. 

Akademiska kapellets symfonikonsert 
var i år icke så lyckad som i fjol, del
vis beroende af programmet. Beethovens 
fjerde symfoni är ju mycket vacker, men 
nog fins det vackrare i den syskonraden. 
Nordkvists Carl XV-marsch torde ock 
taga steget framom Södermans, så Söder
man det än är. Och hvarför icke välja 
ett förnämligare Söderman-stycke, då ur
valet är så rikhaltigt? Som intermède 
fick man höra ett par gamla dansnummer 
af Monsigny och solonumret utgjordes af 
Mendelssohns konsert, der solostämman 
spelades af hr Carl Johannesen. Om ut
förandet gäller hvad jag i dessa spalter 
förut haft äran säga om det akademiska 
sällskapet med dess mer eller mindre be
nägna biträden. Man syntes dock ej så 
inspirerad i år som förra året, då Beet
hovens Eroica glänste på programmet. 
Denna symfoni liksom den i C-moll ut
trycker också en mer afgjord grundstäm
ning än ifrågavarande fjerde med dess 
något vacklande hållning, som ej medför 
en så öfverväldigande verkan som de båda 
nyssnämnda, inclusive pastoralsymfonien, 
detta alla tiders mästerverk inom idyllens 
vcrld. De från betänkligt många håll 
sammanblåsta blåsarne lyckades ej så bra 
som i fjol att träffa god ton, ursäktligt 
nog för resten då man tyvärr blott kan 
ha tillfälle att repetera en enda gåug 
gemensamt med hela personalen. Ilr He
denblad förtjenar i a llmänhet stort erkän
nande för sin anförare t al ang, men kunde 
han icke något moderera s in orkesters nit, 
då den fungerar som ackompagnatör? Vi 
ha redan förut beskärmat oss för det 
mycket och mångt uppslukande ackom-
pagnementct då solister uppträdt vid dessa 
konserter och fingo n u ökad anledning att 
ytterligare protestera deremot. Den stac
kars unge violinisten må nu i och för sig 
sjelf icke ega så särdeles stor och grann 
ton i sitt instrument — slikt kan ju 
komma med åldern, framsteg och bättre 
violin —, men nära nog grymt är det att 
så radera bort hans prestationer soru or
kestern det gjorde vid vissa tillfällen i 
Mendelssohns konsert, hvars final enligt 
föga efterdömlig virtuosvana (Tua, Sauret 
m. fl.) togs i tempo prestissimo, här dub
belt illa, då tilltaget visade sig öfverskrida 
den spelandes teknik, som annars föreföll 
rätt godt framskriden och på köpet sär

deles ärlig. Men ett beskt minne för den 
unge mannen säkerligen med sig från Up
sala akademiska kapells furioso orribilc. 

»Den stora gris-slagten» liar då jag 
skrifver detta icke låtit sig afhöra, l ivar-
ken i slagtmånadcn eller ruskmånaden. 

Till ickc-Upsalabors fromma bifogar 
jag den — kanske obligata — upplysnin
gen, att det är Philharmoniska sällskapets 
höstkonsert man här smädar på detta så 
högst ogudaktiga och vauvördiga sätt, som 
man naturligtvis icke nog kan döma och 
fördöma och excmplariter beifra, — om 
nian kommer åt — . 

»Philharmoniskans» belackare må akta 
sig dessa mörka vinterqvällar, då polis
manen glänser på fästet, polischefen silter 
i sin oskuld i sitt lugna hem och små-
gnolar: I dessa fri-i-dens bygder, ej ha
tets kä-än-sla-a rå-år, blott oskuld, ve-ett 
och — och dygder etc. — under det 
stadens befolkning lefver röfvare på ga
torna och realiserar Boccaccios kupletter: 

Och slagsmål, och slagsmål 
iir herrligt tidsfordrif 

Men blott ett hugg allena åt staden ej ger lif. 
Nej hellre då, undeci, dodeci, tredeci etc., etc. 

P. S. Jag bör väl ej glömma bort 
Aulans i universitetshuset invigning till 
sitt musikaliska ändamål genom hr Ileden-
blads konsert, hvars behållning säkert lem-
nade intet öfrigt att önska. Aulan be
fanns praktfull, visserligen icke i någon 
enkel, storslagen, linieren skönhet, men 
modernt färgmättad, grannt guldsirad, à 
la Berns' nya salong, akustiken rätt bra, 
måhända bättre ändå för kraftigare mu
sik än hvad man denna qväll fick till 
bästa. Orkestern och kören räknade icke 
talrika medlemmar, men det utförda gick 
jemnt och ledigt, publiken var ovanligt 
animerad, talrik och elegant. Fru Julia 
von Axelson-Montgomery var den första 
sångerska som lät sin stämma tona i nya 
universitetet och det var prinsessans af 
Sicilien stora aria ur »Roberts» 4:de akt 
hon lät höra. Rösten var, om ej stark, 
dock ganska fyllande, timbren varm och 
föredraget dramatiskt. Denna sångerska 
sjöng också med i andra nummer, deraf 
hr Hedenblads »Necken» mod sin croise-
rade stil af fransk opera-comique och tysk, 
grossartig, braskande kapellmästaremusik 
oförsigtigt nog placerats alldeles efter 
»Djupt i hafvet på demantehällen». Detta 
stycke jemte Lindblads »Öfver skogen» 
(förvånande rent intoncrad af blandad kör) 
var qvällens musikaliska njutnings höjd
punkt, enär Griegs oöfverträffliga »föran 
Sydens kloster» ej fick samma goda tolk
ning som på Gillekonserten i fjol, åtmin
stone af de vokala krafterna. Student
sången representerades af O. D., nu som 
alltid publikens »enfant gâté». I föredra
gets jemnhet, nyansering, lediga afliasp-
ling lemnar det intet att önska, det goda 
sällskapet, men dess glatta, polerade ton 
får endast undantagsvis en doft af den 
friskhet, omedelbarhet och käcka natur, 
som fördelaktigt utmärkte dess utmärkta 
finska rival, M. M. Aucun. 
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Bref från Norrköping. 
December 1SS6. 

s^V^u.sikaliska sällskapet härstiides har nu 
med höstens ingång varit i full verk

samhet. Vid dess första sammanträde val
des medicine doktor W. Bergsten till säll
skapets ordförande, musikdirektör Johan 
Enholm till styresman, kammarskrifvarc 
Harald Lönegren till sekreterare och herr 
Edvard Düring till musikdirigent. 

»Ett länge känt behof» hade under 
sommaren blifvit tillgodoscdt, i det säll
skapet för sin rika och dyrbara samling 
af musikalicr anskaffat ett storståtligt och 
prydligt skåp. Skåpet var pä sitt enta
blement, såsom en erinran om sällskapets 
verksamhet, pry dt med en fotshög, fritt 
stående lyra. 

Sällskapets musikbibliotck är i detta 
sitt nya förvaringsrum på ett lätt öfver-
skådligt och särdeles praktiskt sätt ord-
nadt, en sak sä mycket mer att värdera 
när inan ihâgkommer hur det förut varit 
med denna sak, då sällskapets bibliote
karie, så ofta musikalier för sällskapets 
verksamhet skulle framtagas, måste med 
ljus och lykta krypa in i en liten ynk
lig, kolmörk skrubb der uppe på musik-
läktaren, der den för ett musikbibliotek 
så nödvändiga ordningen blott med svå
righet kunde iakttagas oeh der musikali-
erna blott - efte r otroligt besvär kunde 
framletas. 

Sällskapets musikaliska verksamhet un
der innevarande höst har uteslutande rik
tats på den konsert sällskapet i b örjan af 
December skulle gifva, dcrvid Cherubinis 
llequiem skulle utgöra hufvudnumrct. 

Konserten, som söndagen d. 5 Decem
ber uppfördes i Hedvigs kyrka, inleddes 
af John Christofer Vogels ouvertur till 
Dcmophoon, en särdeles klar, melodisk och 
tilltalande tonskapelse från slutet af 1700-
talct. Derefter sjöng sällskapets kör (à, 
capella) Gounods »Ave verum corpus». 
Efter dess slut föredrog en amatör i säll
skapet på ett särdeles vårdadt sätt och med 
klockren intonation Davids 42 psalm »Min 
själ törstar efter lefvande Gud» af Men
delssohn samt aria ur oratoriet Elias »Ditt 
hjerta sönderslit, men ej dina kläder», af 
samme kompositör. Derefter föredrog säll
skapets orkester Ave Maria af Gounod, 
meditation öfver Bachs första prelude Den 
med mycken finess åte rgifua meditationen 
syntes särdeles tilltala åhörarne. 

I den derpå kommande manskören 
»Virgo gloriosa» af A. Söderman, ackom-
pagncrad af orgel, fick man höra solopar-
tiet föredragas af en vacker fruntimmers
röst, välbekant f rån sällskapets föregående 
konserter. Söderman har här som alltid 
vetat finna den rätta stämningen, och 
nunnornas hymn försätter åhörarens fan
tasi in i klostrets dunkla gångar, der han 
andäktigt lyssnar till de lofsånger, som 
derifrån stiga upp till den heliga jung
fruns lof. 

Till slut kom programmets hufvudnum-
mer, delar af Cherubinis llequiem i C-
moll för kör och orkester. Detta återgafs 
på ett synnerligt anslående sätt af den 

välbekanta kören (60 personer). Kören, 
som hade goda röstresurser, gjorde dessa 
väl gällande på samma gång den sjöng 
vårdadt och väl, och det så, att man tyd
ligt kunde höra hvarje stämmas gång samt 
således klart och tydligt följa de olika 
tongångarne i det konstrikt utarbetade ton
verket. Kören, som stöddes af orkester 
(20 man) och orgel, leddes af hr Edv. 
Düring. Ett 400-tal åhörare besökte kon
serten. 

Utom denna musikaliska verksamhet 
har sällskapet också haft som uppgift säll
skapsnöjen. Så firade detsamma Oskars
dagen med en fest, som inleddes med en 
musikafdclning och derpå följdes af supc 
och bal. Innan balen begynte, föreslog 
sällskapets ordförande med anledning af 
dagens betydelse h. maj:t konung Oskar 
11:8 skål, dervid särskildt betonades det 
verksamma intresse och den fruktbrin
gande handlingskraft, livarmed kung Oskar 
städse sökt främja tonkonstens utveckling 
inom vårt land — en skål som åtföljdes 
af Lindblads folksång = »Ur svenska hjer-
tans djup» samt derpå af lifliga lef vcrop. 

Festen var talrikt besökt — 83 herrar 
och 70 damer—, en inom sällskapet nu 
för tiden mycket ovanlig proportion, då 
damerna annars bruka befinna sig i en 
pluralitet, dubbelt så stor som herrarne. 
Men förklaringen ligger väl deruti, att 
denna afton var isynnerhet egnad åt Ter
psichore, och ilr det så hos oss, att våra 
herrar i allmänhet mera tilltalas af Ter-
psichores luftiga och graciösa språng än 
af Mclpomenes ömsom glada, ömsom all
varliga toner. TV. B. 

Musikpressen. 
På Ahr. Lundqvists förlag: 
Utom hvad vi förut till ju len haft att 

anmäla, har ytterligare kommit oss till 
handa följande nyheter: 

Seliytte, Ludvig: Ved Foraarstid, 
4 Klaverstycken f or Piano (op. 39). Dessa 
pianostycken, likasom Sehyttes i allmän
het, vittna om melodisk uppfinningsför
måga oeh god faktur. De äro lätta och 
tacksamma att utföra och en verklig vår-
friskhet är ett genomgående drag hos 
dessa. Om de äfven i ett och annat 
påminna om föregående saker af samma 
hand, så länder dem detta snarare till 
förtjenst än tvärt om. Pris 2 kr. 

Wieniawski: Obertass (op. 19), pris 
75 öre, ochKuyuiak, pris 75 öre, Ma-
ziirkor af H. Wieniawski, äro från våra 
violinkonserler bekanta saker, som säkert 
skola gifva en angenäm erinran om dessa 
och som i och för sig såsom pianoarran-
gement taga sig rätt väl ut. Komponistens 
förmåga som tonsättare är för öfrigt väl 
bekant och behöfver ej framhållas. 

Hagman, O. F.: Sorrento (med an
ledning af Guirauds opera »Piceolino»), 75 
öre, och Festmarsch, pris 75 öre, äro ett 
par ganska anslående tonsättningar af en 
musikälskare som visar förmåga att skrifva 
karakteristiskt och hvad marschen beträf
far i harmoniskt hänseende fylligt och 
effektfullt. 

Af dansmusik föreligga »Lilla Slarf-
vant), Polka af Ringvall, pris 50 öre, 
»Tittut», Polka af John Öländer, pris 
75 öre, och »God Jul!t af Is. Looström, 
alla af kända danskomponister och myc

ket dansanta. 
Af A . Frössen liar utkommit en sång, 

•»Du är mig när», hållen i gammaldags 
enkel stil utan synnerlig originalitet. Pris 

50 öre. 

Från utlandet rekommenderade mu

sikalier: 
Th. Gouvy, op. 79, Sechs Stücke 

für Piano (Kistner, Leipzig), väl och prak
tiskt skrifna stycken, lämpliga till under
visningsmateriel. 

Af samme komponist har i Brüssel 
gifvits en Oktett för blåsinstrument, hvil

ken erhöll mycket bifall. 
Af Philip Scharwenka har utkom

mit Lose Blätter, op. 63, fem pianostyc
ken, melodiskt vackra och medelsvåra 
(Hainauer, Breslau). 

Suite von Mazurkas af Siegln und 
Moskowski, op. 18, är ett verk för 
blandad kör med 4-händigt pianoackoin-
pagnement, som rekommenderas åt min
dre sångföreningar såsom ej särdeles svåra 
att utföra. De äro utgifna hos Jul. l lai-

nauer i Breslau. 

Från Scenen och Konsertsalen. 
Dec. Stora Teatern. 

19, 27 31. Fngelbrecht och hans dalkarlar, 
musiken kompon. och arrang. af.J. N. Alil-
ström. 

20, Weber: Oberon (Retzia, Fatima, Huon, 
Oberon, Scherasmin, Aboulifar,Sadack: fru
arna Östberg, Edling; hrr Ödmann, ISrat-
bost, Ohlsson, Janzon, Dahlgren). 

25. Mâtiné. Grieg: »Fra Holbergs tid», suite 
for stråkorkester; Weber: Euryantlie-ou-
verturen, Sångnummer. 

26. Donizetti: Regementets dotter (Marie, Sul-
piz, Tonio: frk. Wendela Andersson, hrr 
Janzon, Bratbost). 

28. Adam: Konung för en dag (Nemea,Zelika; 
Zephoris, Pifear, Mossul, Kadoor, Zizel : frk. 
Andersson, fru Gelhaar; hrr Ödmann, Brö-
derman, Lundqvist, Strömberg, Janzon). 

29. Vermländingarne, musiken arrang. af A. 
Randel. 

30. Gounod: Faust (Faust, Margareta, Meti-
stofeles, Martha, Siebel, Valentin: hr Öd
mann, frk. Ek, hr Söderman, frkn. Wel-
lander, Karlsohn, hr Lundqvist). 

Nya Teatern. 

19, 20, 25, 30. Weber: Preciösa (frk. Sjöberg). 
21, 27. Offenbach: Frihetsbröderna (Fiorella, 

Fragoletto, Montedafior, Pietro: frkn. Jon
son, Sjöberg; hrr Castegren, Ringvall). 

26. Lycko-Pers resa, musik af R. Ilenneberg. 

Södra Teatern. 

19, 22, 27. v. Heland: Nattlampan, 1-akts-
operett 

26. Hervé: Lilla Helgonet (Denise: frk. A. 
Petterson; Celestin, Ferdinand: hrr Wag
ner, Frank). 

Vasa-Teatern. 

19, 26, 27, 30. Suppé: Boccaccio (frkn. Hög-
felt och Jonson). 

Weber-festen å kgl. operan d. 18 Dec. 
filades på ett värdigt sätt med uppföran
det af »Oberon» samt ouverturen till »E u-
ryanthe» under en mellanakt. För de 
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förträffligt utförda ouverturerna skördade 
liofkapellet välförtjent bifall, och rolerna 
i operan utfördes på ett sätt, som lem-
nade föga öfrigt att önska. Hr Ödmann 
som Huon och fru Östberg som Rezia 
gåfvo sina partier på ett mästerligt sätt. 
Den senare gaf i synnerhet i den stora 
ocean-arian ett nytt prof på sin stora för
måga såväl hvad röst som föredrag be
träffar ; man kunde endast anmärka att 
apparition och aktion ej stodo i jemn-
liöjd med den vokala framställningen. I 
denna rol firade emellertid fru Ö. en ny 
och stor triumf. Obérons rol, som vi 
förut sett utföras af fruntimmer, och detta 
till större fördel för partiet, sjöngs af h r 
Bratbost rätt tillfredsställande; i spelet 
kunde han dock ej, nybörjare som han 
är, gifva någon intresseväckande bild af 
Elfvornas konung. Puck egde i fru af 
Geijerstam en behaglig representant och 
herr Janzons Aboulifar var mycket skratt
retande. Af särskildt intresse i sceniskt 
och musikaliskt hänseende var den här ej 
förr gifna präktiga slutscenen med den 
vackra marschen. 

Representationen af »Faust» till för
mån för kgl. hofkapellets pensionskassa 
gafs in för nästan fullsatt salong. Gounods 
chef-d'oeuvre med sin vackra musik och 
goda utförande, särskildt att nämna fi ti
ken Eks Margareta och hr Ödmanns Faust, 
intresserade nu som alltid, om än man 
icke kan undgå att sakna hr Willman i 
Mephistos mycket fordrande parti. 

Nya Teatern hedrade Webers minne 
genom att på 100-års-födelsedagen upp
taga hans »Preciösa», hvars sköna musik 
alltid fängslar, ehuru det »romantiska skå
despelet» föråldrats nog mycket att vara 
rätt njutbart för vår tid. Utförandet var 
ganska tillfredsställande. Fröken Sjöberg-
Preciösa gaf ett vackert uttryck åt den 
kända, romansen : »Ensamheten mig ej 
döljer»; körerna och orkestern förtjena 
loford. 

I Berns nya salong gafs den 3:dje 
populära konserten redan d. 19 Dec. med 
biträde af en dansk sångerska fröken Han-
sen, hvars musikaliska föredrag, understödt 
af rätt behaglig och väl skolad röst, syn
tes vinna publikens bifall. Af inst rumen
talnumren väckte Massenets »Phädra-ou-
verture» och Dvoraks storanlagda och i 
många delar intressanta, eluiru bullrande 
symfoni n:o 2 (d-moll) mycket intresse. 
Den svenska tonkonsten representerades 
för dagen genom ett par orkestersaker, 
Menuett och Serenad af John Jacobson, 
bland hvilka vi gifva företrädet åt den 
förstnämda. 

Från in- och utlandet. 

Främmande musikartister soui äro att 
förvänta hit i början af året äro fru 
Emma Engdahl, den finska sångerskan, 
som med stor framgång uppträd t på de 
förnämsta scener i Ryssland och Tysk
land. Hon lär komma att låta höra sig 
här å Stora teatern såsom Maria i »Trum
petaren från Säkkingen», Margareta i »Fa
ust», Leonora i »Trubaduren» etc. 

Underbarnet Josef Hoffman kom
mer äfven snart att anträda en skandi
navisk turné. Pianofabrikanten Beelistein 
i Berlin håller pä att tillverka en flygel 
med klaviatur beräknad efter don lille 
virtuosens fingrar och med sä smala tan
genter att han beqvämt kan slå oktaver 
derpå. Detta instrument skall användas, 
säges det, under hans nordiska gästbesök. 

Äfven en ung dansk violinspelerska, 
fröken Nanny Fürst, lär ämna konser
tera här under Januari månad. 

Kyrkosången under julen i hufvudsta-
dens kyrkor och kapell bar en mer än 
vanligt högtidlig prägel, särdeles i d e se
nare. I de statskyrkliga templen håller 
man sig mera till don gamla ritualen, men 
i flora af dessa sjöngos nu äfven flerstäm-
miga körer till högtidens förhöjande. Så 
i Storkyrkan Silcliers hymn »Ära vare 
Gud», i Jakobs kyrka den gamla Sicili
anska kyrkosången »O Sanctissima» (men 
med svenska ord), i S lottskapellet Scliroc-
ters julsång från 1500-talet »O fröjda 
dig af hjertat». Högtidligast var, som 
vanligt, sången i K atolska kyrkan, der den 
af pastor Lieber bildado»Cecilia-köron»och 
den större ordinarie kören under dir. 
Ahlström utförde åtskilliga körer och soli. 

Prof. Byström, som under sin ut
ländska resa för kyrkosångens studerande 
samlat åtskillig kyrkomusik, kommer att 
i slutet af månaden göra allmänheten bo
kant dermed under en musikafton i Ja
kobs kyrka samt företager sedan en resa 
i landsorten för att i dess större städer 
låta utföra samma saker. 

Fröken Amalia Riego, den kända 
sångerskan och sånglärarinnan, elev af hof-
sångaren Borg och bekant sedan sitt upp
trädande å kgl. operan härstädes, har an-
ländt till hufvudstaden. 

Göteborg. Webers 100-åriga födel
sedag firades å Stora teatern med upp-
förandat af »Preciösa», och föreställningen 
afslutades med en tablå: »Webers apotlie-
os», framställande tonsättarens byst, lager, 
krönt af musiken. 

Harmoniska sällskapet gaf den 9 De
cember en större konsert å Handelsinsti
tutets festsal under d:r Karl Valentins 
ledning. Första afdclningen upptog af 
Ludv. Norman: »Vackra astrar», »Som
marregn», körer à capella; A. Hallen: »I 
skogen»; K. Valentin: »Den öfvergifna» 
och »Snöklockan» (solosånger); Kjerulf: 
mansqvartetter; A. Söderman: »I ungdo
men», polska för bland, körer. Andra 
afdclningen innehöll endast tonsättningar 
af Franz Liszt: 23:djo psalmen, »Herren 
är min herde» (fröken Ilerminia Lund
berg); Elegie och Ungersk romans för vi
olin (herr G. Schmidt); solosånger: »Mig
non», »In Liobeslust» och till slut: »Tu 
es Petrus», kör ur oratoriet »Christus». 

Svenska musikartister i utlandet. Frö
ken Agnes Janson vinner allt större 
framgångar i London och har på s ista ti
den erhållit flore goda engagement. Hon 

ämnar nu ej vidare fortsätta sina studier 
vid »lloyal academy of music», utan taga 
lektioner af den berömde sångläraron prof. 
Shakespeare. 

Fröken Jenny Kaiser, bördig från 
Götoborg, har, på genomresa till Paris för 
att der fortsätta sina studier för m:me 
Carvalho, uppträdt på en större konsert 
i Köln och der enl. Köln. Zeit, vunnit 
mycket bifall för sin vackra röst, sin 
kloekrena och smakfulla sång, samt från 
flore håll i Tyskland erhållit anbud om 
engagement. 

Herr Torsten Pe tre är en ung svensk 
tonsättare som, efter hvad en schweizisk 
tidning förmäler, utgifvit en samling sån
ger fned svensk och fransk text. Ehuru 
ej särdeles originela, sägas do dock vara 
melodiska, i Schuberls stil och skrifna 
med elegans. 

Paris. Stora operans nyhet »Patrie» 
af Paladilho med text af Sardou gick 
första gången öfver scenen d. IG Dec. 
och vann storartad framgång. Don gafs 
då som generalrepetition till förmån för 
do genom öfversvämningar lidande i södra 
Frankrike. 

— Opéra comiques senaste nyhet, 
»Egmont» med musik af Salvayre, har 
ej haft samma lycka, hvilket tillskrifvos 
texten, författad af Alb. Wolff och Alb. 
Millaud. 

Eutin. Webers minnesvård i denna 
hans födelsestad hade man tänkt få.af-
täcka på hans 100-åriga födelsedag; emel
lertid har detta måst uppskjutas. Teck
ningarna härtill hafva hittills endast upp
gått till 16,000 mark. 

Hamburg. En ny operett, »FaTinelli», 
med musik af f. d. kapellmästaren Zumpe 
vid Stadtteatern, liar gifvits härstädes med 
stort bifall. Musiken är melodisk och 
karakteristisk, som det säges, samt är ej 
utan vederbörligt »operett-chic». 

Musikalisk bokstafsgåta. 

Följande orddolar bilda 13 ord, livil
kas begynnelsebokstäver tillsammans ut
göra namnet på en bekant komponist ocli 
slutbokstäfver nauinet på en af hans för
nämsta operor: 
lo, dam, (lon, de, a, liai, ch, arc, le,, ho, 
rho, al, ec, o, (jer, oh, u, la, oj, ch, sal, 
hu, org, tia, e, ni, or, na. 

Orden beteckna: 

Ett namn på samlad sångarhop. 
Ett nu for tiden vanligt rop. 
Ett fadersnamn, bekant for visst 
som namn ock pä en komponist. 
Ett dito på en violist. 
En gammal musiker, hvars nanm 
forr fördes vidt i ryktets famn, 
<let påfvar burit, men o ve! 
nu plär man det åt hundar ge. 
En sångare som jemt är stum, 
oni ej han har ett lämpligt rum 
och dertill något medium. 
Musikterm — uti sammandrag — 
som bryter sammanhangets lag. 
En sångerska bäd' svensk och dansk 
oeh till sitt förnamn äfven fransk. 
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Ett utrop, som till sjös man hör 
när »gasten» vinna vill gehör. 
Tyskt namn på ett befjädradt djur, 
ej sångare till sin natur; 

det stundom skådas far i bur. 
En egenskap i snusarns tal 
soin dock for sången iir fatal. 
En primadonna, som en gång 

i Stockholm tjusat med sin sang, 
fast vistelsen ej här blef lang. 
Ett ord som på afiischen står 
När »Don Juan» öfver scenen gar. 

I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
I 
I 

J. G. Malmsjös i Göteborg 
välkända och berömda 

Pianinos, Tafflar och Salong-Flyglar, 
fullt jemförliga med, om ej öfverträffande de bästa 

instrument af utländsk tillverkning 

k» 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

stort urval. 

( E n d a  f ö r s ä l j a r e  h ä r s t ä d e s  a f  

J. G. Malmsjös Instrumenter 
Bernhard Fexer, 

Musikdirektör. 
Adress: Mäster-Samuelsgatan 62 (ing. fr. Östra Jernvägsgatan 8.) 

OBS. Försäljningslokalen öppen från kl. 11 f.—4 e. ni. \ 
••••MaiHiatiaiMi» • 4 

1 Svensk Musiktidning 1887, 
• 7:e ârg., utgifves såsom fornt med porträtter, notillustrationer och 
8 bilaga: Musikalbum af piano- och sångstycken (omkr. 16 sid.), biogra-
2 fier, populära uppsatser, notiser och anekdoter, följetong etc. Pris endast 

5 kr. pr år, 3 kr. pr halfär, lösnummer 25 öre, bilaga 50 öre. Annonspris 
endast lO öre petitrad. Prenumeration sker å tidningens Expedition, 
Klara V. Kyrkogata 19 (derifrån den hemsändes), i musik- och bok
handeln samt å tidningskontoren; lör landsorten direkt hos Expeditio
nen, annars helst å posten eller i bokhandeln. Tidningen utkommer med 
20 n:r 2 gånger i månaden (utom Juli, Aug.) 

Presentkort å tidningen finnas att tillgå. 

9 

V 

i 

Obs. ! Billigt annonspris, som tillåter Musikförläggare, 

Musikhandlare, Instrument-handlare och Fabrikanter, Musiklärare in. (1. 
att allra billigast och med största fördel annonsera i d enna inom vår 

musikverld spridda facktidning. Kontant liqvid. Rabatt då liqvid 
erlägges för upprepad annonsering. 

Eleganta permar till Sv. Musiktidning kunna pr kontant er
hållas hos P. Herzog, Malmskillnadsgatan 54, à 2 kronor. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS årgångar 1884, 1885 • 
oeh 1886 säljas till nedsatt pris af 4 kronor pr. årgång, • 
7 kronor för två årgångar, 10 kronor för alla tre, då kontant • 
liqvid med beställning efter noggrann adress sändes direkt till 2 
Svensk Musiktidnings Expedition, Stockholm. • 

Arg. 1884 innehåller porträtter af Agathe Backer-Gröndahl, Fröberg, Hullen, 2 
Hallström, Hebbe, Holmboe-Sehenström, Höijer, Kraus, Otto, Padua, Rubinstein, Sato- J 
man, Sjögren, Tua samt Musikbilaga: 7 Melodiska Tonstycken af C. W. Rendahl. q 

Arg1. 1885: porträtter af J. S. Bach, Björksten, Cherubini, d'Albert, frk. lik, • 
Hartmann, Hiller, Händel, Norman, Paehmann, Willman, Fug. Ysaye. Musikbilaga: S 
»Skuggor och dagrar», 5 pianostycken af Rieh. Andersson. 8 

Arg. 1886: porträtier af Kon. Oscar II, Conr. Nordquist, Czapek, Chopin, J 
Vendela Andersson, I. P. Cronliamn, Liszt, Öländer, Pauline Lucca, Mierzwinski, % 
Beethoven jemte Schwarzspanierhaus (hans sista bostad); musik: Svensk Läkaremarsch af ® 
J. A. Huss, Begrafningshymn af Is. Dannström (båda flerstäm.) 

Musikbilaga: Albumblad, 5 melod. pianostycken af Adr. Dahl. 

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

Serenad; Du är min ro; O dröj 
qrar!; 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. 

Richard Anderssons 
M u s i k s k o l a  

öppnades åter den 3 Januari. Undervisningsämnen 
och lärare äro: Uti Piano och Enseiublespel H r 
Richard Andersson jemte f. d. elever. Uti Orgel
spel och Teori Hr Emil Sjögren. Upplysningar 
meddelas och anmälningar emottagas Onsdagar 
och Lördagar kl. 1—2 uti skolans lokal 

Brunnsgatan 28, 2 tr. upp. 
(G. 10139 x 1.) 

liNINNI ••••••••••••••••••••• • i 

J. LUDV. OHLSON 
f. d. /. Dannström & C:o 

STOCKHOLM 

16 Regeringsgatan 16. 
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 för Bliithners 
verldsberömda Flyglar, samt Rö-
nischs & Steinweg Nachfol
gers utmärkta Pianinos. 

I Pianospelnlng, 
Harmoni och Orgel undervisar underteck
nad, exam, vid Musik-Konservatorium. 

Adr.: Grefgatan 26 B, 3 tr., kl. 11—12, 4—-5. 
Gustaf Roman, 

Adrian D ahls  

A l b u m b l a d ,  
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 Käkning (25 % 
prov.—33 % '/e) emottagas.) 

Till H rr Tonsättare ocl teci! 
Musikaliska arbeten utföras bäst och 

billigast af litografon 

Llndtolom, 
Stora B adstugatan 9, (no rr) n. b. 

I N N E H Å L L :  Ar v i d  Ö d m a n n  ( m e d  p o r t r ä t t ) . —  
Ur ett samtal med Karl Maria von \Vel>er. — De kgl. 
teatrarne. — Följetong: En Julklappsönskan. — An-
miUan. — F rån Upsala. — Bref Iran Norrköping — Mu
sikpressen. — F rån Scenen oc h Konsertsalen. — F rån 
in- och utlandet. — Musikalisk bokstafsgåta. — An-

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRA L-TRYCKERIET, 1 8 87. 


