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Hector Berlioz och hans Faust-
musik. 

Af II .  Perdus. * 

>&àsoni Hector Berlioz' läroår kan nian 
Sjr-s betrakta tiden för lians första vistelse 
i Paris, från 1822 till 1830. År 1830 
erhöll han stora priset vid Institutet och 
begaf sig då såsotn lauréat till Italien. 
Inom den niimda tiden ligger fröna till 
tvenne mästerverk: Sinfonie fanta
stique och La Damnation de Faust, 
det en gång i Frankri ke så mycket försmä-
dade, men nu så högt uppburna verket, 
efter hvilket man nu med stolthet näm
ner Berlioz »1'auteur de la Damnation de 
Faust». Första utkastet till denna är 
komponistens »Huit scènes de Faust», 
och det är detta verk som vi, ur den 
dubbla synpunkten af dess sammanhang 
med den dramatiska legenden Dam na
tion de Faust och med Sinfonie fanta
stique, här skola sysselsätta oss m ed och 
såmedelst lemna ett bidrag till det vig
tiga kapitlet^ om inflytandet af Goethes 
Faust på Berlioz' skapareverksamhet. 

Vid slutet af 1820-talet var den lite
rära, teatraliska och musikaliska atmosfe-
ren i Paris så att säga mättad af Faust-
stoff. Goethes verk hade blifvit en rik 
grufva, ur hvilken man riktade sig från 
alla håll. Det måste tjena till ä mne för 
operor, melodramer, dramer och till och 
med för balletten och vaudevillen. Vi 
vilja endast anföra tre exempel härpå 
från den tiden. På hösten 1827 upp
fördes på Théâtre des Nouveautés en 
melodram »Faust» af Thdaulon och Gon-
delier med musik af Béaucourt. Från 
Berlioz' memoarer (kap XII) ä r bekant a tt 
han vid denna teater var engagerad som 
korist med månatlig lön af 50 francs. 
(Teatern öppnades d. 1 Mars 1827.) 
Berlioz' i ett bref till hans far lemnade 
notis att på Nouveautées uppfördes »des 
vaudevilles ou des morceaux tirés des 
partitions étrangères» eger en förträfflig 
illustration i Théaulons »Faust». Fétis 
meddelar innehållet af detta kuriösa niach-
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verk och resumerar sin kritik sålunda: 
Författarne hade skickligt nog förstått at t 
göra urval af det som för framgången 
hos en pariserpublik var vigtigast: qu'une 
pièce se termine heureusement», och så
lunda hade de bragt i dagen någonting 
som gjorde samma angenäma intryck som 
en saga ur »tusen och en natt». Och 
musiken? Med undantag af en kör, en 
balla,d och några helt obetydliga styc ken, 
som Béaucourt (teaterns kapellmästare) 
sjelf komponerat, var resten tagen ur åt
skilliga franska och tyska operor: ur »Eury-
anthe» (overturen), »Friskytten» (bönen) 
»Joseph» (en kör), deremellan den af 
Spontini till Salieris »Danaiderna» kompo
nerade bacchanal och stycken af Hérold 
(aria ur »Rosières») och BoVeldieu (trio 
ur »Chaperon rouge»). I san ning en pa
sticcio, såsom Fétis uttrycker sig. 

Från år 1828 behöfver man blott an
teckna den fast otroliga Faustframställ- j 

ningen på Théâtre de la porte S:t Martin. 
Den famösa bilagan till Goethes bref till 
Zelter af 6 Jan. 1829 meddelar närmare 
beskrifning på detta »Drama efter Goethe», 
alias storartade spektakelstycke me d mer 
än 20 briljanta dekorationer, såsom t. ex. 
schavotten för Margaretas afrättning eller 
Mephistos uppenbarelse på en väldig piede
stal af odjur och or mar, från hvilken han 
utslungar sin förbannelse öfver den fram
för Mariabilden knäböjande Margareta; att 
Martha och Mephisto dansa en yrande 
cancan, att Margareta undergår tortyr 
o. s. v. gifver i alla fall e tt märkvärdigt 
vittnesbörd om »hur långt upplysningen 
i Frankrikes hufvudstad stigit» (Zelter). 
»Det gudlösa plågodramat» upplefde för 
öfrigt i Mars 1829 en ny upplaga på 
Théâtre de la Gaité; här framträdde vår 
enchanteur maladroit såsom »Cousin 
de Faust», åter ett stort paradfeeri. 

Från år 1829 har man den första 
notisen om den mera bekanta operan 
»Faust» af M:lle Bertin, dotter till redak
tören af Débats: i Decem ber utfördes styc
ken ur denna i privatkretsar; tonsättar-
innan sjelf sjöng Faust — hans parti var 
nämligen skrifvet för kontraalt. 

Dessa exempel intyga tillräckligt livad 
den franske diktaren Gérard de Nerval 
säger i företalet till sin Faustöfversätt-
ning: »Faust går så småningom öfver alla 
teatrar i Paris; och om teatrarne af 
Goethes dikt också endast taga livad som 
för dramatisk eller r ättare teatralisk effekt 
är dem bäst passande, så uppväckes dock 
af h vad man å dem får se hos många 
en önskan att sjelf lära känna den tyske 
diktarens mästerverk.» Man hade här 
förut1 två öfversättningar, en af Saint-
Aulaire, som dock utelemnat de svårare 
ställena, och en af A. Stapfer, hvilken 
trognare öfversatt allt bå de livad ha n för
stod och icke förstod. Båda voro dock 
såsom delar af dyra och omfångsrika sam
lingar svåra att åtkomma. Det var der-
för en lycklig tanke af Gérard 1828 att 
utgifva en beqväm Faustöfversättning. 
Denna är det berömda arbete af den 
unge författaren, hvilket prisades af »demi
di eu de Weimar», med de orden: »Je 
ne me suis jamais mieux compris 
qu'en vous lisant.» Att detta ej endast 
var en artig fras af Goethe kan man se 
af yttrandet till Eckermann : »På tyska 
vill jag ej vidare läsa 'Faust', men i 
denna franska öfversättning finner ja g allt 
ungdomsfriskt, nytt och själfullt.» Hvil
ket intryck detta verk vid dess framträ
dande gjorde på unga sinnen märka vi 
hos den tjugufemårige Berlioz. — »Jag 
måste» — skrifver han i memoarerna 
kap. XXVI — »betrakta såsom en af de 
anmärkningsvärdaste händelserna i mitt 
lif första läsningen af Goethes 'Faust' 
i den Gérard'ska öfversättningen ocli med
dela hvilket ovanligt djupt intryck detta 
verk gjort på mig. Från de första sce
nerna kände jag mig förtrollad af denna 
underbara dikt, och nu kunde jag ej mera 
skilja mig från d ensamma; utan rast läste 
jag 'Faust', vid bordet, på teatern, un
der mina promenader, alltid och öfver-
allt.» — Och h är talar Berlioz bokstafligen 
sant: den Gérard'ska »Faust» är en liten 
bok i minsta fickformat och likväl med 
vackert och tydligt tryck, 317 sidor och 
prydd ined en plansch, framställande Faust 
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i sitt arbetsrum i det ögonblick då lian 
undertecknar kontraktet med Mephisto-
pheles. Äfven på den tre veckors re
kreationsresa, som han efter den an
strängande täflan om kompositionspriset 
i slutet af 1828 anträdde till sitt hem 
i la Côte-Saint-André, tog han »Faust» 
med. Dit inbjöd han sin intime vän 
Humbert Ferrand : »Hamlet» och »Faust» 
skola vi läsa tillsammans i Shakespeare 
och Goethe! — de tysta, med mina hjerte-
qval förtrogna, »les explicateurs de 
ma vie». — Från den fanatiskahängifven-
heten för de stora verk, som skapats af 
Shakespeare, Goethe, Byron, Lamartine 
och Victor Hugo likasom af Gluck, Spon-
tini, Weber och Beethoven, hans med 
sydländsk glöd afgudade mästare, kan 
mycket som förefaller besynnerligt hos 
Berlioz finna sin förklaring; äfven det 
bizarra i hans väsen, synnerligast under 
hans »Sturm- und Drangperiod» på tjugu
talet, låter förklara sig ur hans egendom
liga sjelf-identificering med personerna i 
hans älsklingsdikter: »il est René, Wer
ther, Faust, Harold, Manfred, Ober
in ann, Roll a», säger Hippeau sa träf
fande, »il souffre de la grande mala
die du siècle». Dubbelt längtade då 
B. elter sin vän, ty han stod så ensam, 
ingen förstod hon om i han s Goethe-Shake-
spear-entusiasm ; man fann bizarrt hvad 
man icke förstod, — och hur skulle »man» 
också ha kunnat fatta »cette rage de 
génie». »Le soleil les aveugle», ut
ropar Berlioz. I sin biografiska skizz för 
Petersburg-tidningarna (1847)skrifver han: 
»La Damnation de Faust est dû 
tout entier à 1 inspiration alle
mande», och hans biograf Hippeau yttrar 
träffande om Goethes inflytande på ho
nom: C'est chez Goethe qu'il a ap
pris pour la première fois lagran
de poesie, la science profonde des 
hommes et des choses, de l'être 
et du devenir, de la nature et de 
l'humanité, la haute speculation 
philosophique.» 

Slutligen må erinras att året 1828 
var den första tiden för hans lidelsefulla 
kärlek till miss Smithson. Berlioz' själs
tillstånd under denna tid är af Hippeau 
mästerligt skildradt. Den högsta glädje, 
den djupaste sorg och förtviflan* vexlade 
hos honom med hastig öfvergång, den 
allra obetydligaste omständighet å stadkom 
verkliga stormar i detta sensibla nerv
system. Under ett sådant tillstånd måste 
Goethes verk särdeles kraftigt och djupt 
ha verkat på den unge musikern, och 
huru skaffa utbrott för alla dessa tankar 
och känslor på annat sätt än genom 
tonskapelse? 

Gérards öfversättning är till större 
delen affattad i obunden form, endast 
sångerna och hvad som annars kunde 
tänkas som sjunget, i bunden stil — åt
minstone så i första upplagan (1828). 
Dessa ställen, h vilka, helst som de hvar 
för sig visa en egendomlig kolorit, lem-
nade tillfällen att i mindre omfång göra 
utkast till en rad karakteristiska bilder, 
gåfvo först genljud hos Berlioz: »Jag 

kunde ej motstå frestelsen att sätta dem 
i musik», skrifver han i sina memoarer. 
Med stor raskhet under det omedelbara 
intrycket af dikten utskrefvos dessa scener. 
Företrädesvis tyckes Berlioz lia arbetat 
derpå under den nämda förströelseresan 
i Sept. 1828; så är den berömda balla
den om konungen i Thüle, »en style 
gothique», tillkommen i resvagnen på vä
gen till Grenoble d. 14 Sept. Äfven ut
arbetningen och instrumenteringen måtte 
ha följt strax derpå. Berlioz sökte då i 
en feberaktig verksamhet en afiedare för 
sin allt mer växande lidelse. Miss Smitli-
sons afresa till Bordeaux vid slutet af 
Oktober gjorde honom sjuk och dag ef
ter dag håglös för allt arbete. Slutligen 
ryckte han upp sig, öfvertog sina funk
tioner såsom premier commissaire 
de la Société du Gy m n ase - Lyri
que, begynte ett oratorium för kör och 
orkester samt fulländade derjemte under 
året 1828 partituret till de å tta scenerna, 
ehuru verket hade antagit större omfång 
än det ursprungligen afsedda. Knappt 
var partituret färdigt förr än Berlioz lät, 
utan att förut ha fått höra en enda not 
deraf, gravera det på sin egen bekostnad 
— hans opus 1. Med otålighet väntade 
han redan i Februari på sitt verk, men 
först d. 9 April kunde han sända ett 
exemplar till Ferrand. Och det vill ej 
säga så litet att Berlioz med sin alltid 
och då isynnerhet knappa penningetill
gång kunde utgifva detta efter Goethes 
utsago »mycket vackert graverade parti
tur». Men den modige komponisten er
höll en oförväntad hjelp; redan d . 3 Juni' 
kunde han berätta för Ferrand, till hvil
ken han vändt sig för erhållande af 100 
francs till betalning af trycket : »J'ai payé 
ce que je devais à l'imprimeur, une élève 
m'étant survenue. » Huit Scènes de Faust, 
tragédie de Goethe, traduites par Gé
rard, composées par Hector Berlioz. Op. 1. 
Grande partition. Prix 30 Frcs. Chez 
M. Schlesinger, Paris rue Richelieu n. 97. 
Verket var tillegnadt hans höge gynnare, 
Vicomte Sostènes de Larochefoucault, 
surindentant des Beaux Arts. 

Några ord om musiken i 
allmänhet. 

p^i/'in de mörka skuggorna i en tafia 
tjena att ge de mera framstående 

partierna en klarare relief, så är äfven i 
musiken det sinnligas bestämmelse att 
genom sin motsats gifva det andliga mo
mentet dess belysning och öfvervägande 
betydelse. Der det sinnliga elementet blir 
mål och icke mede l, de r är tonernas sköna 
konst i vanhelgd. Ur detta missförhål
lande har i en senare tid u ppstått en före
teelse, — hvilkens intentioner äro af det 
syfte och den beskaffenhet, att de utöfva 
ett högst skadligt och förderfligt inflytande 
på smaken för god och gedigen musik : 
— det är den frivola opa-etten. Sorg
ligt nog eger den en mer än tacksam 
jordmån i en tidsanda, hvars s. k. skön-
hetsliteratur, under skenet af att göra sig 

till det sannas och ädlas tolk, i sjelfva 
verket endast ockrar på en osedlig och 
förslappad moral. Allt heligt dragés af 
den ner i smutsen samt i och med det
samma allt högre och ädlare känslolif. 
All känslighet är för dens amma icke anna t 
än sent imentalitet och synonym med »fina 
nerver». Derför är ock nämda musik
art ett värdigt organ för den anda, hvars 
halt är af det slag, att det förbränner 
hjertats rena värme och sålunda verkli
gen endast blifver ett irriterande, ett sti
mulerande medel för nervsystemet. Det 
är ett upprörande faktum för hvarje mu
sikvän, konstnär eller dilettant, som äl
skar och aktar högt den sanna konsten, 
att se hvilken terräng denna operettmu-
sik vinner på teatrarne, kaféerna och i 
form af klaverutdrag på pianot i månget 
bildad t hem, under det man der sak
nar en Mendelssohns, en Schumanns, en 
Johan Svendsens eller en Edvard Griegs 
värdefulla sång- och pianoliteratur. 

En annan omständighet, som äfven 
inverkar menligt på god musiks populari
tet, är den ensidighet, hvarmed en prak
tisk a uktoritet vill förfäkta sitt ideal och 
dess efterföljd såsom det enda rätta, för
dömande allt annat, dervid i sin ifver 
förglömmande, att allt menskligt är och 
förblir bristfälligt och ofullständigt. Det 
sköna är icke hänvisadt till en enda be
stämd riktning, musiken al lra minst, hvil
kens mångfald är för stor för att i hela 
sin universalitet kunna koncentreras hos 
en ande. Det är mer än menskligt. In
gen af dessa tonkonstens mest mångsi
diga reformatorer förmådde ju, från Pa-
lestrina, Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven 
ända till Richard Wagner, aft samla de 
spridda momenten till en konstnärlig to
talbild af ideal fullkomlighet. Den ene af 
dessa koryféer lade alltid något nytt till det 
gamla, som den förre icke liade u pptäckt, 
emedan tonkonsten, såväl som alla andra 
företeelser, i hufvudsak äfven är underka
stad utvecklingens lagar. Allt hvad som 
sålunda är estetiskt sannt och skönt samt 
bär snillets pregel, är erkännans- och beun-
dransvärdt, om ock uttrycket för detsamma 
är olika. Den som derför dyrkar mu
siken för dess egen skull, kan icke undg å 
att känna sig djupt berörd af det sköna 
t. ex. i Mozarts hymn »Ave verum corpus», 
Mendelssohns »Lieder ohne Worte» eller 
Edvard Griegs A-moll-konsert, ehuru dessa 
tonalster hvart för sig representera de 
skarpaste motsatser, såväl till form som 
sinnesart, och om äfven uttrycket i den 
ena eller andra af dessa kompositioner 
mer eller mindre öfverensstämmer med 
hans individualitet. Det ensidiga nitet 
alstrar ofta orättvisa och småsinne, hvar-
vid mången gång principer få umgälla 
hvad som egentligen varit dikterad t af 
personlighet, vare sig det nu gäller be-
ifrandet af klassicitet eller det modernas 
företräden. Det gamlas värde är ju ett 
obestridligt faktum, och »den som tram
par sin framtid under fötterna, är ej Heller 
någon framtid värd», säger Paul Heyse, 
och lika visst som det ta är sannt, är äfven 
den ensidighet klandervärd, som för nekar 
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det nyas lorljcnster. Den musikaliskt obil
dade allmänheten, som hos auktoriteten sö
ker ledning för sin musikaliska instinkt, 
smittas af dessa ortodoxa idéer, och dels 
af pietet föi' fackkunskapens domslut eller 
ock dels af en fördomsfull och lättrörd 
oppositionsandas benägenhet att göra sin 
åsigt gällande utan närmare öfvervägande 
af dess befogenhet, gör sig derför denna 
allmänhet icke ens besvär ined att taga 
kännedom om den musik, som sålunda 
blifvit föremål för dess ovilja. Det hän
der derför af nämda skäl, att man t. ex. 
kan fä höra personer på det skarpaste 
klandra Richard Wagners musik ulan att 
kanske ens hafva hört en enda ton af 
denne mästare. Sålunda blir musiken 
i många fall endast en modesak i stället 
för ett själens och hjertats innerliga behof, 
till stort men för en gedigen och vörd-
nadsfull tonlitera tur. Dessa och andra för
lamande band vore i h ög grad att beklaga, 
om man icke hade den lugnande vissheten, 
alt känslans adel, Guds eget u rsprung, 
ger allt förr eller senare den rätt, det er
kännande, som tillkommer musiken i dess 
naturliga, dess verkliga och sanna värde. 
Med en bättre tidsanda skall ock säkert 
framgå ett mera allmänt, ädlare och re
nare känslolif, och med delta skall äfven 
säkert försvinna de fördomar och omora 
liska tenden ser, livilkå vanhelga och oskära 
tonkonstens höga syfte att vara till upp-
byggelse och vederqvickelse för anda och 
sinne. Måtte isynnerhet dessa lyckligt 
lottade, hvilka en välvillig natur för
länat snillets gåfva, verka för detta mål. 
Författaren af dessa rader kan endast 
skänka det sin obetydliga och anspråks
lösa sträfvan, om ock ej mindre än nå
gon annan den djupaste och varmaste 
hängifvenhet. Gösta Geijer. 

FÖLJETONG.  
En uppgående stjerna. 

Af Eugen Simson. 

Œ&'aydns »Skapelsen» uppfördes första 
cRpa gången i Wien den 19 Mars 1799. 
Bifallsstormen och de otaliga hyllningarna 
af den talrika publiken ville aldrig taga 
slut. Pappa Haydn sjelf, redan en inan 
om 67 år, den menniskovänlige, blyg
samme mannen, skulle vid konsertens s lut 
i all välmening ha blifvit utröttad till 
döds af alla ovationer om icke en vänlig 
hand skyddat honom och bragt honom i 
säkerhet. På en bakväg förde man ho
nom till hans vagn. Men äfven omkring 
denna hade en stor menniskomassa för
samlat sig, genom hvilken Josef Haydn 
måste tränga sig fram. Efter att ha ta
git några steg på gatan stannade han 
ofrivilligt, ty en häftig snyftning jemte lju
det af en grälande fruntimmersröst nådde 
hans öra. Vid skenet af lyktan såg han 
ansigtet af en ännu helt ung flicka, hvil
ket ur ramen af en mörk pelskappa vände 
sig emot honom. Hennes kinder voro 
öfvergjutna af tårar, vid de mörka ögon
håren hängde skimrande droppar, de friska 

läpparne skälfde af gråten och bröstet ar
betade under krampaktiga snyftningar. 

»Hvad felas dig, mitt barn?» frågade 
pappa Haydn med sin milda stämma. 

»Ack, mar,una säger att jag aldrig skall 
kunna lära mig så mycket atl jag kan 
sjunga något och vill hellre skicka mig 
till en dansmästare än till en sånglärare. 
Men jag vill intet dansa. Sjunga vill jag 
till dess jag kan lära mig sjunga sådana 
arior som dem jag nyss hört.» 

Dessa ord framstammades med en be
synnerlig blandning af tyska, franska och 
italienska. 

»Har du röst då?» frågade vidare 
»Skapelsens» mästare. 

»Ja. jag tror det!» 
»Nå, så bed din mor att hon för dig 

till mig i morgon förmiddag, så att jag 
kan få pröfva det.» 

»Förstår ni er då på musik?» frågade 
nu den storväxta frun, misstroget blickande 
ned på honom. 

»Jag hoppas det!» svarade han leende, 
men det är en lång väg till min villa i 
Leopoldstadt — om ni kanske bo här i 
närheten — .» 

»Hvem skola vi då fråga efter?» 
»Efter Josef Ilaydn.» 
— Ett skri, och fader Haydn kände 

två unga läppar tryckas mot hans hand 
med lidelsefull innerlighet. 

»O, hvilken lycka!» utropade flickan. 
»Ni är då den som gjort denna den skö
naste musik, som jag någonsin h ört! Nu 
blir allt godt! Vi skola komma, om ni 
än bodde vid verldens ände.» 

Ett solsken af den innerligaste glädje 
förklarade plötsligen det unga anletet, som 
om en Rubens' pensel med ett streck för
vandlat det gråtande barnet till ett le ende. 
Det var verkligen en liten förtjusande 
entusiast, som kommit i hans väg. Hon 
såg också ej vidare så barnslig ut, och 
han kände sig smått generad öfver att 
han kallat henne för »du». 

»Hur heter ni?» frågade han henne nu. 
»Anna Milder.» 
»Vi se hvarandra åter således!» 
Josef Haydn bugade sig för de båda 

fruntimren och steg i vagnen. 
* * 

* 

Dagen derpå finna vi verkligen mo
dern och dottern hos Haydn. Hans mest 
omtyckte lärjunge, den unge Neukomm, 
sitter vid klaveret och Anna Milder står 
bredvid honom för att sjunga en enkel 
skala. I sin länstol sitter pappa Haydn 
tillbakalutad och lyssnande med spänd upp
märksamhet till sången. Då hon slutat, 
reste han sig upp och lade med en viss 
högtidlighet sin hand på den unga flic
kans axel, sägande: 

»Mitt barn, ni har en stämma som 
ett helt hus. Det vore en synd emot 
konstens gudomlighet om edra föräldrar 
skulle hindra att ni utbildade er till sån
gerska. Jag tänker att min käre unge 
vän Neukoinni gerna antager er till lär
junge, och ni skall under en sådan led
ning snart sjunga de der ariorna, som 
gjort er så mycken glädje, och dermed 

sedan förnöja m itt gamla hjerta. — Alltså, 
modigt till verket!» 

Anna Milder bief nu verkligen Neu-
komms elev. — Hon var dotter af en 
konditor* saint född och uppfödd i Kon
stantinopel; efter f öräldrarnes flyttning till 
Wien måste hon studera tyska språket, 
men detta blef henne att börja med ett 
ganska svårt studium. Endast hennes 
brinnande begär att blifva sångerska gaf 
henne mod att underkasta sig detta plåg
samma arbete. 

Neukomm uppmuntrade henne på allt 
sätt, var på en gång den tålmodigaste och 
strängaste lärare, understödde henne i hen
nes språkstudier och upplyfte så små
ningom i dagen den gyllne skatten af en 
stämma, hvartill verlden sällan hört ma
ken. Tre år räckte denna undervisning, 
och under denna lid vårdade den t rogne 
mästaren sin unga elev såsom sin bästa 
klenod; ingen fick höra henne ända till 
dess han en dag sade till henne: 

»Vi skola gå till Josef Haydn och in
för honom och några af hans vänner af-
lägga prof på hvad vi lärt. Var nu mo
dig, k ära Anna, ty på denna examen beror 
mycket! Jag tänker teaterdirektör Schika-
neder är med bland åhörarne; han har 
i första rummet er framtid i sina hän
der . . . Om ni sjunger så som ni nu 
har sjungit hos mig, så skall ni vinna 
honom för er; alltså lugn och tapper!» 

Hon darrade ändå den unga eleven 
när hon på aftonen samma dag tillsam
mans med modren och sin lärare inträdde 
i musikrummet hos sin ryktbare beskyd
dare. En liten krets af Haydns manliga 
vänner väntade Tiär på henne. 

»Hvar är Scliikaneder?» hviskade hon 
ångestfull till sin lärare. 

»Jag ser honom inte här.» 
»Gud ske lof!» tänkte Anna och lät

tade sitt bröst med ett djupt andetag. 
Hur hade hon ej vuxit under dessa 

tre år, den lilla entusiasten, hur präktig 
var ej hela gestalten, hur ädelt och ut
trycksfullt hennes hufvud, hur förtjusande 
halsens och skuldrornas linier! Pappa 
Haydn betraktade henne helt förvånad. 
Den enkla, hvita klädningen räckte ända 
ned till fötterna och efter d en tidens mode 
voro den stolla halsen och de undersköna 
axlarna och armarna bara. Omkring det 
efter grekiskt mönster uppfästa håret slöt 
sig ett blått band, alla hennes rörelser 
voro fulla af ädelt behag; »Skapelsens» 
kompenist hade svårt för att igenkänna 
sin skyddsling. Modren, som hade styrt ut 
sig i en toalett, som syntes vara anlagd 
på effekt, råkade genast i dåligt lynne, 
då man på hennes upprepade, otaliga frå
gor alltjemt gaf till svar, att den mäk
tige beherskaren öfver Theater an der 
Wien icke var närvarande. 

• Man tog ändtligen plats. Med spänd 
väntan riktade alla sina blickar på den 
unga sångerskan, som nu följde s in lär
mästare till klaveret. Ingen märkte så
lunda inträdandet af en vårdslöst klädd 
man med hög tupé och nedskrynkladt 

* Enligt andra af en österrikisk kurir. 
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bröstkrås, och som nu helt obesvärad! 
slog sig ned på en ledig stol alldeles bred 
vid den der fru Milder satt och parade
rade. Anna gjorde en bugning för den 
lilla publiken, tydligen litet rädd, drog 
ett djupt andetag och vände sig om för 
att börja Zingarellis berömda aria »om-
bra adorata aspetta» ur »Romeo och Ju
lia». Under ritornellen tilldrog det sig 
att hennes mor helt uppbragt vände sig 
till mannen i det väldiga kråset och sade: 

»Min vän, ga han in i rummet bred
vid; hans herre vill no g inte att han skym
mer utsigten ät sångerskan för lians gäster». 

»Na, hennes skicklighet har man 
då inte fått beundra så mycket ännu», 
ljöd svaret, »och är det lika litet bevänd t 
med rösten, så torde platsen i rummet 
här bredvid vara den bästa!» 

Efter att ha sagt detta försvann han 
bakom det mörka förhänge som skilde 
musikrummet från Haydns arbetskabinett. 

»En sådan oförskämd betjent !» åter
tog frun förtörnad i de t hon vä nde sig till 
sin andra granne. 

»Menar ni den herrn som nu gick 
bort, madame?» 

»Ja, hvem annars?» 
»Det var teaterdirektör Schikaneder.» 
Det var väl att stolen hade ryggstöd, 

annars skulle fru Milder otvifvelaktigt ha 
fallit baklänges af stolen; nu föll hennes 
liufvud tungt emot ryggstödet. Som ett 
åskslag dånade det fruktansvärda namnet 
i hennes öron! Hvilket olycksöde! Allt 
var förloradt, om också hennes dotter 
sjöng som en engel. Hon skulle vilja h a 
gömt sig i jordens innajidöme. Hennes 
hjerta sjöd af harm emot henne sjelf, 
emot Haydn, emot hennes granne, emot 
dottern och framför allt emot teaterdirek
tören sjelf. H varför såg han också ut 
som en teatertjenare och inte som en 
teaterkung ! Hon hörde ingenting af hvad 
dottern sjöng, visste inte att den präk
tiga rösten lik en bred guldström flöt 
genom rummen, såg ingenting af den för
våning och glada öfverraskning som må
lade sig i allas ansigten och märkte ej 
pappa Haydns leende; hon kom först 
till besinning när hon förnam en bland
ning af röster från de män som nu om
ringade dottern, och förstod at t Anna firat 
sin första triumf. Men hvad förmådde 
alla dessa, som nu stodo omkring den 
unga sångerskan och utgjöto sig i beröm
mande ord; en enda nick af Schikaneder 
uppvägde dem alla! 

Med en blick af häpnad skådade hon 
föi stulet in bakom det mörka förhänget; 
ack, lian rörde sig ej : teaterdirektören 
hade ingenting hört och hon sjelf var 
skuld dertill. 

»Hvar är Schikaneder?» frågade Neu-
komin. »Han har gett 111ig sitt ord på 
att han skulle komma hit!» 

Den unga flickans st ora och strålande 
ögon fördunklades plötsligen och tycktes 
bekymradt upprepa frågan. 

»Han stod att börja m ed der borta vid 
förhänget», sade Haydn ; »kanske han har 
blifvit bortkallad, eller sitter han i mitt 
arbetsrum. Vi skola se efter.» 

Man inträdde i rummet bredvid, Anna 
blek och dröjande. Hvad betydde detta 
hastiga försvinnande? Hade hon missha
gat honom? Ingen syntes till, men på 
Haydns skrifbord låg ett papper, på hvil
ket med blyerts voro skrifna följande ord , 
hvilka Haydrt uppläste högt: 

»Vi vilja försöka me d sångerskan. Hon 
kan oin åtta dagar få up pträda som Juno 
i Sfissmeyers 'Arkadiens spegel'. Hen
nes debut blir afgörande. Kanske kan hon 
användas för Iphigenia och dylika stolta 
qvinnor. Vi få se. — En a nnan gång, 
min kârç vän Haydn, bör ni emellertid 
se till att inte edra gäster kasta hvarann 
på dörren. Schikaneder.D 

Anna kastade en blick på sin mor 
och gaf till ett rop; fru Milder stödde sig 

I emot väggen, färdig att falla i v anmakt af 
vrede och blygsel. Så fick man dä ändt-
ligen lösning på gåtan. 

* * 
* 

Åtta dagar derefter uppträdde verk
ligen Anna som Juno. Förmiddagen efter 
första uppträdandet leinnade den unga 
sångerskan sin första audiens; men ännu 
med jungfrulig skygghet, ännu icke med 
hållning af en primadonna assoluta, i 
hela sîn förtrollande ungdomsfriskhet gick 
hon emot den inträdande teaterdirektören 
Schikaneder, hvilken ej mera uppträdde 
som tyrann, utan som slaf. 1 den sorg-
fälligaste toalett, med otadligt krås, med 
den beundransvärdaste tupé och de pryd
ligaste sidolockar samt med en stor blom
bukett i handen kysste han artigt, såsom 
den elegantaste gamle kavaljer och ung
karl man kan tänka sig, de sköna hän
der som öfverlemnat sig åt honom, och 
gaf sin fullaste högaktning och ärebety-
gelse för hennes lyckliga debut ett ut
tryck i nedanstående verser: 

Jag hör dig än — ett haf af harmonier 
Min glädjedruckna själ i vagsvall bringar, 
Din stiinmia ljuf som näktergalens klingar, 
Som englaskarors sköna symfonier; 

Jag ser dig än din anblick mig berusar — 
Oemotståndlig, allt din makt betvingar — 
l r form sa skön mer skön din själ sig svingar 
^Iot höjden upp och med sin strålglans tjusar. 

En trolJdomsande i din tjenst sig stälde, 
»Som hvaije hjerta till din hyllning tvungit; 
Att komma ses och segra — är din la«'! 
Ty allt hvad skönt som ur din sang framqviilde, 
Och allt det ljufva som din stämma sjungit 
Star tecknad t lefvande i dina drag! 

* * 
* 

Det faller af sig sjelft att Anna Mil
der från denna stund tillhörde scenen. 
Hon öfverflyttadc sedan till hofoperan i 
Wien och blef genom sin kolossala röst 
en mycket uppburen sångerska. För henne 
skref Cherubini sin Fa niska och Beethoven 
sin Fidelio. Hon blef 1810 gift me d den 
rike juveleraren Hanptman och firade sina 
största triumfer i Berlin 1816—29. Hon 
företog äfven flere konstresor och gästad e 
vid andra större teatrar, samt afled år 
1838 i Berlin. 

Bref frän Norrköping. 

^jjfåusikaliska sällskapet i Norrköping 
uppförde lördagsafton d. 23 April 

1 S:t Olai kyrka härstädes Vcnnerbergs 
oratorium »Jesu födelse». Det våren stor 
uppgift. Musikaliska sällskapet härmed 
sökte lösa, en uppgift, hvarpâ detsamma 
nedlagt stor möda, ej allenast att anskaffa 
skickliga biträden, utan ock att inöfva 
det hela. För uppgiftens lösande hade 
man ej allenast anlitat alla samhällets mu
sikaliska krafter, så väl i vokalt som in
strumentalt hänseende, ulan också för 
orkesterns förstärkande framstående lnu-
sici frän grannstaden Linköping, hvar-
jemte man som biträden i solopartierna, 
som sopran engagerat den för sin musi
kaliska talang för norrköpingspubliken sä 
väl kända och högt uppburna fröken 
Sofie Lindegren, elev vid konservatoriet 
i hufvudstaden, äfvensom såsom bas — 
herr Almroth, folkskollärare från Linkö
pingstrakten, en amatör begåfvad med en 
mjuk, fyllig och vacker bas. Öfriga solo
partier sköttes af medlemmar inom säll
skapet och leddes detta, orkesterafdel-
ningen inberäknad (30 kapellister), upp
gående ända till 130 personer, af säll
skapets musikdirigent herr Edvard Dü
ring. 

* # 
* 

Hvad återgifvandet vidkommer gick 
det hela på ett förtjonstfullt sätt. Frö
ken Sofie Lindegrdn, hvars prestationer 
onekligen voro konsertens glanspuukter, 
utförde sitt parti med varm känsla, god 
uppfattning och musikalisk smak. Änge
lens aria i l:a afdelningen, der hon om 
Julnatten tillropar herdarne: »Våren icke 
förfärade, si jag bådar eder stor fröjd!» 
återgaf hon ett sätt, som verkade att 
denna aria, onekligen oratoriets skönaste 
perla, på ett gripande och hänförande 
sätt gjorde sig gällande. 

Don sköna melodien, uppburen af en 
skön stämma och stödd på den origiuela 
och mästerliga instrumenteringen af flöj
ternas sång, stränginstrumenternas pizzi
cato och harpans flytande och flygande 
arpeggiosatser, blef på detta sätt ännu skö
nare och gjorde på åhörarne ett oemot
ståndligt intagande intryck. 

Vidare bör ihågkommas herr Alin-
roths basaria i 2:a afdelningen, i Simons 
lofsång: »Herre, nu låter du din tjenare 
fara i frid», en aria af stor skönhet, 
livari också röstens mjukhet, fyllighet 
och klang gjorde sig väl gällande. Sån
gen skulle dock säkert gjort ett ännu 
djupare intryck på åhörarne, 0111 s ånga
rens föredrag med större kraft framträdt. 
Men dervid bör man besinna att det ej 
alltid är så lätt för en amatör att öfver^ 
vinna sin rädsla samt, ovan som han är, 
starkt forcera rösten, något som, då man 
skall fylla en stor kyrka, ofta är af nö
den. De öfriga solopartierna gåfvos af 
trenne medlemmar inom sällskapet. och 
detta på ett särdeles förtjenstfullt sätt. 

Körerna klingade i allmänhet vä l o ch 
gåfvos med god sammanhållning, deri för-
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triiffligt understödda af orkestern. På 
ett framstående sätt utfördes l:a afdel-
ningens sista kör Allegro Pomposo med 
orden »Fröjden eder I himlar». Det var 
i dessa toner lüde jubel och fröjd. Af-
ven den i sista afdelningen förekommande 
kören af de heliga i Tempo di Marcia 
med orden: »För honom skola buga de, 
som i öknen iiro» utfördes väl. Den »e-
gervissliet och segerkraft, som ligger i 
dessa toner, gjorde sig här väl gällande. 
Slutligen må framhållas de Heliges kör : 
»Min själ längtar och trängtar efter 
Herrens gärdar», der i Adagiosatsen sjelfya 
själens djupa och innerliga längtan till 
det eviga i toner gifver sig ett gripande 
uttryck, något som vid utförandet här 

också kom till sin fulla rätt. 
Den kör, som deremot alls icke slog 

an, var den i 2:a afdelningen förekom
mande i fugastil hållna manskören af de 
skriftlärde med orden: »I Betlehem i 

Judiska landet». 
Kören, som är mycket lång, livilar 

på ett mycket enformigt, hela kören ge
nomgående motiv, hvars behandling för 
den i tonkonstens teori rätt invigde torde 
erbjuda mycket af intresse, men som der
emot på d en oinvigde verkar mycket tröt
tande. Svår, som kören också är, stäl
ler den mycket stora fordringar på de 
utförande, fordringar, som här alls ej upp-
fyldes, då utförandet stördes ej allenast 
af svåra slitningar och ojemnlieter, utan 
hvad värre var af märkbara detoneringar. 

Bland de utförda koralerna må här 
päpekas koralen: »Mitt hjärta! Si ho 
lades du i krubban ned?» Don är be
handlad på det sätt, som fordom ofta bru
kades vid koralernas utförande, i det me-
melodien eller cantus firrnus, som det här 
kallas, oberoende af sopran och alt, är 
lagd för den höga mansrösten, så att tenor-
stämmans långdragna fasta toner sekunde
ras af sopran och alt i r hytmiska satser. 

Det är deraf, som ju också den höga 
mansrösten fått namnet tenor, i det den 
utför den stämma, hvari cantus firinus, 
eller de fast bestämda, långa, uthållande 

tonerna förekomma. 

En anmärkniug mot återgifvandet al 
musikverket må här framhållas, den ncm-
ligen, att detsamma dels ej återgafs i 
sin helhet, dels också något ändrades i 
afseendc på körernas följd. Så uteslöts i 
första afdelningen ej allenast kören N:o 
7, utan ock den vackra qvartetten: »O, 
huru ljufliga äro på bergen budbärar-
nes fötter, som frid förkunna!» Hvar-
för densamma skulle uteslutas är svårt 
att fatta, då utförandet deraf ej erbjuder 
nämnbara svårigheter, men densamma der
emot genom sin melodiska skönhet J)ör vara 
de utförande till stor uppmuntran. Vidare 
voro i andra afdelningen de tre vise män
nens trio, en trio, som skall utföras af 
tre basar, samt Horodes parti alldeles 
uteslutna, äfvensom de hvarje afdclning 
afslutande effektfulla responsorierna, och 
slutligen egde en omkastning af körer 
rum, så att kören: »Min själ längtar 

och trängtar efter Herren», som finnes 
i andra afdelningens midt, användes som 

slutkör. 
Det kan vara fråga, om man har 

rätt, då nian uppför ett musikverk, att 
efter behag göra uteslutningar och om
kastningar deruti och 0111 ej musikverket 
dervidlag nödvändigt måste lida. Mu
sikverket, som hvarje annat konst\erk, 
är att betrakta som en organisk enhet, 
som ej utan att taga skada later stympa 
sig och hvars följdrigtighet lider ifall om

kastningar dcri ega rum. 
Det säkra är, att ett åtgörande af 

sådan art åtminstone ej vittnar 0111 det 
som kompositören med fog kan fordra at 
de återgifvande: pietet för konstverket. 

genom lifiiga besök. Ej allenast kon
serten i S:t Olai kyrka i Norrköping 
var talrikt besök (minst 1,200 personer), 
äfven konserten i S:t Lars kyrka i Lin
köping, der oratoriet följande dag, sonda
gen d. 24 April, af sällskapet återupp 

fördes nästan lika 
(minst 1,000 personer). 

talrikt besökt 
W. B. 

Detta oratorium, af Stockholms mu
sikaliska konstförening prisbelönt, skrels 
af kompositören i början af 1800*talet. 
Det sönderfaller i tvenne afdelningar, 
hvarje bestående af 18 nummer arior, 
körer, koraler, recitativ och tankes hand
lingen härvid representerad af profeter, 
cvangelister, engelen, aposteln, Simeon, 
Herodes, de vise männen, de skriftlärda, 
de heliga och församlingen. Textorden-, 
som här användas, är den heliga skrifts 
ord, sådana de vid berättelsen om Jesu 
födelse återfinnas hos evangelisterna Mat
teus och Lukas. Liksom Händel, då han 
skref sin Messias, ej ville veta af a nnan 
text än skriftordet, så äfven här. 

Visserligen kan detta tonverk i mu
sikaliskt värde ej jemföras med hvad i 
denna väg är skrifvet af tonkonstens store 
mästare, men detta hindrar oj att det
samma, då det eger flera ställen af verk
lig och oförgänglig skönhet, är ett myc
ket framstående konstverk. 

Dessutom eger detsamma i nationclt 
hänseende ett alldeles särskildt intresse, 
såsom det enda svenska musikverk i denna 
stil, som hos oss kommit till utförande. 
Oratoriet har uppförts en gång förut på 
70-talet i Upsala under direktör Ivar 
Hcdenblads anförande. Arbetet saknade 
då ännu orkesterackompagnement och må
ste således utföras endast belodsagadt 
af piano — en ofördelaktig omständighet, 
då genom frånvaro af orkestern hvarken 
verkets särskilda skönhetcr kunde full
ständigt framhållas eller det hela som 
fullständig tonskapelse i allt göra sig gäl
lande. Nu deremot, då verket fullständi-
gats med orkesterackompagnement, bort
falla dessa hinder för dess värdiga fram

trädande. 
Det är Norrköpings musikaliska säll

skap, som äran tillkommer att vara den 
första musikförening, soui i denna full
ständiga form bringat verket till utförande. 
Sällskapet har oekså, om man undantager 
dess bristande pietet i afseende på uteslut-
ningarne och ordningsföljden samt det om-
nämda utförandet af en af körerna all he
der af verkets utförande. Allmänhetens 
uppmuntran af företaget visade sig också 

* Stenhammar har skrifvit oratori et »David 
och Saul», hvilket veterligt dock ännu ej kom
mit till utförande. 

Från Scenen och Konsertsalen 

April. stora Teatern-
16 Musikal, dramat, soaré till förman för ar

tisternas och literatörernas pensionskassa. 
17. Wagner: Mästersångarne i Nürnberg. 
18 22 21». Nicolai : Muntra Fruarna 1 \Vind-

~'sor (fru Ström, fru Page; Anna Page: 
fru Edling, frkn. Almati och Karlsohn; 
Falstaff, Ström, Page, Fenton, Spinker, 
d:r Cajus: hrr Janzon, Forsten, Strömberg, 
Strandberg, Dahlgren, Ohlsson). 

Ii). Weber: Oberon (Rezia: fru Ostberg). 
21. » Friskytten. 
2s! Gounod-. Romeo och Julia. 
2-1. Rossini: Wilhelm lell (Mathilda: frk. 

Klemming, l:a debut). 
25. Mozart: Figaros bröllop. — Ballett. 
27. Meyerbeer: Afrikanskan {helika. Ine/., 

Anna: frk. Almati, fruar Edling, W. Strand 
berg» Vasco di Gaina, Nelusko,Don 1 edro, 
Don'Diego, Storinqvisitorn, Don Alvar, 
Brahmas öfversteprest: hrr Selhuan, Sö
derman, Strömberg, Nygren, Sellergren, 
Kundberg, Lundqvist). 

28. Thomas: Mignon (Mignon, I Inline: frkn. 
Vend. Andersson, Karlsohn). 

30. Adam: Konung för en dag. 

Nya Teatern. 

16 22. Strauss: Läderlappen (v.'Eisenstein : 
hr Warberg). 

23 „ » 2:a akten, kon-
sertafdelning: l:a återuppträdandet af 
violinisten Tivadar Racliez, sang al 
frk. Clara Skytt. 

24, 26, 27. Offenbach: hrihetsbroaerna. 

Södra Teatern. 

20. Millöcker: Gasparone (40:de ggn). 
o-», <>5 Hervé: Lilla Helgonet (Denise de t'la-

vigny: fru Stefanie Hedén, l:a debut). 

Vasa-Teatern. 

17. Fru Eugenie af Geijerstams Musik.-dram. 
Mâtiné. 

20,24. Audran: »Vore jag karl.» 
24. Musik.-dramat. Mâtiné. Bitr. frk. Almati, 

hrr Lundqvist, Bentzon-Gyllich m. fl. 
28. Ti vadar Xacliez' soaré m. bitr. af frk. 

Clara Skytt och hr Hj. Meissner. 
29 Rossini: Barberaren J Sevilla (Rosina, 

Figaro: fru Högfelt-Åberg, hr Bentzon-
Gyllich). 

Berns' Salong. 

24. Or fe i Drängars Mâtiné under ledn. af 
Dir. Musices Hedenblad med bitr. af fru 
Julie Montgomery, hr Lejdström och or
kestern i Berns' Salong. Vallentm: l'est-
ouverture; Söderman: Der schwarze Ritter, 
instrumenterad af Carstensen; Mansqvar-
tetter; Bruch: scener ur »Frithiofs saga» 
af Tegnér. 

Vetenskapsakademien. 

30. Franz Nerudas soaré. 

Stora teatern har sedan vår sista an
mälan af förut under året icke gifna sa
ker haft att bjuda på »Muntra fruarna i 
Windsor» af Nicolai, och Meyerbeers »Afri
kanskan», soin senast gafs hår såsom gala
spektakel vidden portugisiskekonungensbe-
sök sistlidna sommar. Vid sidan af Wag
ners  »Mästersångarne» var det intressant nog 
att den af honom så strängt upptuktade 
Meyerbeers effektfulla opera och Nicolais 

mm 
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komiska opera, hvilken såsom sådan upp
fyller sin bestämmelse i högre grad än 
den nämda Wagneroperan. »Muntra fru
arna» måste också erkännas som e lt m ä
sterverk af spirituel och graciös musik och 
handlingen, efter Shakespeares p.jes, gan
ska roande. Utförandet var också pä alla 
händer godt. Hr Janzon har i Falstaff 
elt af sina tacksammaste partier och fru 
Edling och fröken Almati, innehafvarin-
norna af titelrolerna, gjorde sin sak förträlT-
ligt, i all synnerhet fru Edling, hvilken 
såsom fru-Ström hade det mest maktpâ-
liggande partiet och briljerade med en ut
sökt koloratur, hvarjemte hennes sympati
ska, klockrena och jemnstarka röst och den 
behagfulla skalkaktigheten i spelet nu som 
förr gjorde hennes återgifvande af detta 
parti till en stor njutning. Herr For
sten återgaf den svartsjuke hr Ström på 
ett lyckadt sätt och likaså de förälskade 
unga tu, representerade af fröken Karlsohn 
och hr Max Strandberg, som dock visade 
sig som en väl kall och stel älskare. 1 
Spinkers och Cajus'roler voro hrr Dahlgren 
och Ohlsson roliga som alltid, och den 
praktfulla och roande balletten i sista 
akten med sin luftiga musik framkallade 
som vanligt stort bifall. 

I »Afrikanskan» utfördes ett par af 
hufvudrolerna, nämligen Selikas och Ne-
luskos, för första gången af fröken Almati 
och hr Söderman, hvarjärnte hr Lund
qvist som förr sjungit Neluskos parti nu 
öfvertagit brahmaprestens. Fröken Al
mati utförde den något onaturligt teck
nade hufvudrolen med den omsorg och 
dramatiska verve, som alltid karakterise
rar hennes spel och återgaf sångpartiet 
i det hela tillfredsställande. Herr Söder
mans Nelusko var till apparitionen bättre 
än sin föregångare, ehuru hans röst, om 
än stark, dock saknar den välljudande klang 
som utmärker hr Lundqvists stämma, hvil
ken i brahmaprestens rol nu hade mindre 
lätt att göra sig gällande, då partiet icke 
ligger rätt väl för ho nom här. Den prak t
fulla operan med sitt vaggande och sjun
kande skepp, sina lysande dekorationer och 
sin glänsande ballet står fortfarande i pu
blikens gunst, om än den i många delar 
melodiskt vackra musiken i sin helhet 
dock för råder det Meyerbeerska effektsöke-
riet pä bekostnad af ett sannt dramatiskt 
uttryck. Bäst är operans fjerde akt i 
musikaliskt hänseende. Den sista akten 
upptog nu endast Selikas dödsscen. I »Wil
helm Teil» har fröken Klemmingmed fram
gång debuterat såsom Matilda. Då vi 
ej hade tillfälle att bevista denna debut 
fä vi yttra oss om den samma efter hennes 
nästa uppträdande, som lär ske i denna 
vecka. 

Om Nya Teaterns nyhet »Landsvägs-
riddarne» få vi yttra oss i ett följande 
nummer. 

På Södra teatern, som d. 2 Maj g öt-
sista representationen före hösten, liar 
en fru Stefanie Hedén, elev af fru Jean
nette Jacobson, genom sin sång och sin 
behagliga apparition gjort en lycklig de
but som Denise i »Lilla Helgonet». 

Bland konserterna under senaste vec

korna har Orfei Drän gars mâtiné i Bern's 
salong d. 24:de dennes ådragit sig allmän
naste uppmärksamheten. Salongen var 
naturligtvis öfverfull, såsom alltid då Up-
salasången låter höra sig. Programmet 
var också lockande. Konserten inleddes 
med D:r Valentins Festouverture, här 
förut ett par gånger spelad under dir. 
Meissners ledning, nu under komponistens 
egen. Följde så »Der schwarze Ritter» 
Södermans ballad, för or kester instrumen
terad af 1. P. Carstensen. Instrumen
teringen är tydligen verkstäld af en van 
och skicklig h and, ehuru på ett och annat 
ställe litet oklar och väl bullr ande. Sång
föredraget i balladen tycktes oss lida af 
en viss tyngd. Några körsånger, hvilka 
utgjorde konsertens mellanafdelning väckte 
naturligtvis stort bifall och föredrogos 
med vanlig »schwung». Till slut fick 
man höra Max Bruchs »Scener ur Fri-
thiofs Saga» af Tegnér komp. för mans
kör, soli och orkester, ett verk som förut 
här varit gifvet. Fru Julie Montgomery 
och hr Lejdströin innehade Frithiofs och 
Ingeborgs solopartier och utförde dessa 
på ett erkännansvärdt sätt. Det hela 
gick under dir. Hedenblads ledning med 
god precision och af det talangfullt kom
ponerade och väl instrumenterade styc
ket, som dock eger föga af någon nor
disk lokalfärg, anslog mes t Baldersprester-
nas samt Fritliofs kamraters kör, solo-
qvartetten, »Frithiofs afsked», delar af 
»Ingeborgs klagan», samt »vikingabalken» 
och slutkören. Äfven Frithiof har sång
bara satser i sitt parti, som dock är nog 
vekt hållet för den nordiske hjelten. En 
tenorröst med vacker klang och något 
späd timbre skötte körens tenorpartier 
och torde väl utbildad komma att fram
deles ådraga sig än mera bifall. 

På Nya teatern samt vid en andra och 
sista konserten å Vasateatern har man 
fått höra den mycket framstående unger
ske violinisten Tivadar Nacliez, bekant 
sedan sitt uppträdande här i Maj 1883. 
Herr N. excellerar visserligen ej genom 
så stor ton eller passioneradt föredrag, 
men har en ganska högt uppdrifven tek
nik och smakfullt föredrag. Hans egen 
karakteristiska zigenarmusik utfördes af 
honom med stor bravur, likasom Paga-
ninis variationer på G-strängen; i andra 
satsen af Mendelssohns konsert och några 
andra nummer visade han sig äfven kunna 
fängsla åhörarne med ett rent, sångbart 
och varmt föredrag. Hr Nachez eger också 
ett ypperligt instrument och förtjenar sär
skild uppmärksamhet för tsitt vackra spel 
på G-strängen. 

Franz Neruda, den utmärkte Violon

cellisten från Köpenhamn, som ej på ett 
tjugutal år, om vi rätt minnas, låtit höra 
sig här, gaf d. 30 April en konsert i Ve
tenskapsakademiens hörsal, märkvärdigt 
nog inför en föga talrik publik. Herr 
Nerudas violoncellspel hör till det mest 
gedigna; med en kraftig och ädel ton i 
sitt instrument förenar han en ofelbar 
teknik och lider ej alls af det koketteri 
med instrumentet, som ej är ovanligt hos 
violoncellisterna. De saker han föredrog 

voro också alla af värde och särskildt visa
de sig herr Neruda som komponist i för
delaktig dager, synnerligast genom konser
tens slutnummer, »Rhapsodic-hongroisc». 
Konsertgifvaren biträddes af fru Östberg, 
som på ett briljant sätt utförde Recita
tiv och aria ur »Lucie» och äfven med 
några mindre sånger väckte stort bifall, 
samt af en framstående elev vid Musika
liska akademien, en fröken Sidner, soin 
förtjenstfullt skötte ackompagnemcntet un
der hela aftonen. 

Musikpressen. 

På Abr. Lundqvists förlag har ut
kommit följande musikalier: 

För piano-solo: 
H a r m s t o n ,  E d w a r d ,  Murmures 

des Feuill es (Waldes
rauschen) Morceau de 
geure. Pris 1 kr. 
25 öre. 

» Perks de rosée, Im
promptu à la valse. 1 
kr. 25 öre. 

I det blå. Salongsvals för piano. Pris 
1 krona. 

W a l l e n b e r g ,  A u g . ,  S v e n s k  t u l l -
polka (op. 9), Protektionister och Fri-
handlare enkannerligen tillegnad. Pris 
50 öre. 

Mästersångarne i Nürnberg a f  R i c h .  
Wagner, valda melodier för piano. Pris 
1 krona. 

(Af misstag kom d etta musikhafte att 
i förra numret anmälas under rubriken: 
För 4 händer). 

Sånger: 

S a l o m a n ,  S i e g f r i d ,  à  M a d a m e  l a  
Baronne Pauline Wallhoffen nde Lucca: 
1) »Rapelle-toi» (O kom ihåg) d'Alfred 
de Musset. 2a) L'adieu (Afsked) d'après 
Byron, 2b) »L'insouciante» (Sorglöshet) 
d Alfred de Musset, pour chant avec pi
ano. Op 33. Pris 2 kr. 

De ofvannämda pianosakerna af Harm
ston och Salongsvalsen höra till den enk
lare lätta salongsmusiken och äro skrifua 
i komponistens vanliga s til. I Tullpolskan 
künner man igen den bekanta melodien 
»Trindskallar ä" vi allihopa». 

Salomans sånger antyda såväl genom 
namnet på komponisten som på den konst-
närinna, åt hvilka de äro tillegnade, att 
desamma äro fortjenta af större uppmärk
samhet. Båda sångerna, af hvilka den 
sista består af två delar, äro anlagda i 
större stil med dramatisk prägel, sä rdeles 
den sistnämda. Melodierna äro anslående 
och uttrycksfulla samt stödjas af enkelt 
men väl utarbetadt och harmoniskt väl-
klingandc ackompagnement. Då dessa 
sånger tillika ligga väl för vanliga röster 
(den första mellan ettstr. c och tvåstr. 
diss; den andra mellan ettstr. h och två
str. fiss), äro de icke svåra att utföra 
och således äfven i detta afseende tack
samma. Skrifna i fransk stil taga de sig 
bäst ut på detta språk men äfven svenska 
texteu är god, öfversatt af den kända sig
naturen A. L. 
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Från in- och utlandet. 

Stora teatern gifvcr under första da
garne af Maj månad »Muntra fruarna i 
Windsor», »Faust», livari fröken Löwen-
adler gör sin debut såsom »Siebel» och 
»Wilhelm Teil» med fröken Klemming 
i Mathildas rol. Om torsdag är första 
Lueca-förcätällningen, dä den berömda sån
gerskan gör sitt inträde på vår första scen 
såsom Carmen. En repris af »Kärleks
drycken» förbcredes med hr Max Strand
berg i Nemorinos parti. 

Enligt en i våra dagliga tidningar syn
lig uppgift skulle våra kgl. teatrar speci-
elt operan vara stadda i upplösningstillstånd 
derigenom att, som de t säges, h r Ödmann 
och fröken E k samt hr Forsten och fröken 
Almati tänkt lemna scenen. Kommer kgl. 
operan att stänga sina portar af brist 
på det understöd, som borde kunna för
väntas af representanter för ett civilise
rade land och dess hufvudstad, så ä r det 
naturligt att dess artister söka verksam
het och utkomst på annat håll, då vår 
lyriska konst blir vräkt ur sin »till fä
derneslandets sånggudinnor» helgade bo
stad, men o m, såsom man ännu vill hoppas, 
behöfligt understöd for lyriska scenen be
viljas, anse vi föga troligt att åtminstone 
de först nämda artisterna, som så liinge 
varit fästade vid vår operascen, och vid 
den samma kunna påräkna en tryggad verk
samhet, skola utbyta densamma mot en
gagement på annat håll. För öfrigt torde 
väl ingen scen vara så beroende af en 
eller ett par af sina konstnärer att dess 
existens med deras frånträdande äfventy-
ras. En sådan favoritdyrkan får man vä l 
knappast påbörda vår musikaliska pub lik. 

Nya Teatern som länge kämpat med 
ekonomiska svårigheter har varit utsatt 
för en kris som hotat dess bestånd, och 
som haft till följd att kapellmästaren hr 
Ilj. Meissner oeh ett par af dess drama
tiska förmågor lemnat densamma. Emel
lertid har den qvar sina bästa operettkraf
ter, frkn. Jonson och Sjöberg samt hrr 
Castcgren och Stenfelt, samt har erhållit 
dir. Fexer till kapellmästare och dir. Aug. 
Warberg som gäst. Detta i förening med 
de nu så billiga priserna samt förlusten 
af konkurrenten vid Vasagatan — den 
lilla teatern i Lundbergska huset som i 
dessa dagar lär stänga sina p ortar — tör 
väl hålla teatern uppe till säsongens slut. 
Med nästa spelår äro fröken Sjöberg och 
hr. Castegren engagerade vid Svenska 
teatern i Helsingfors. 

Nya teatern har med maj månads in
gång en ny operett på sin repertoar, »Lands-
vägsriddarne» (Der Vagabund) som i 
Tyskland rönt stor framgång. Denna ko
miska 3-akts-operett är komponerad af 
Carl Zeller och texten är skrifven af M. 
West och L. Held efter en idé af Souvestre. 
De förnämsta rolerna och deras innehaf-
vare äro: Ivan, polismästare i Tiflis hr 
Gardt, general Gregorowitz hr Aug. War
berg, Alexis hr Stenfelt, Ossip hr Caste
gren, Dadian hr Sjöberg, Maritza frk. 

Jonson, Dyrsa frk. Sjöberg, grefvinnan 
Prascovia Zebuloff fru Bergström. 

Vasa teatarns sujettcr h afva sedan hr 
Berndt frånträdt direktörskapet och skådc-
spelartruppen blifvit upplöst, fått af tea
terns egare lokalen åt sig upplåten till 
några föreställningar och har så ryckt 
fram med ingenting mindre än Rossi
nis »Barberaren i Sevilla». Fru llögfelt-
Aberg som Rosina och hr Bentzon-Gyllich 
som Figaro lyckades ganska bra i dessa 
partier, af dem förut gifna å Kristiania 
Tivoliteater. Hr Nordlunds vackra röst 
gjorde sig fördelaktigt gällande i Aluiavi-
vas parti och hr Hansens likaså i Bazils, 
ehuru rutin och uppdrifven konst för et t 
fullkomligt utförande af partierna saknades. 

Musikföreningen gifvcr sin 14:de kon
sert d. 3 Maj med biträde af f ru Edling, 
frökn. Karlsohn och Almati, hrr Lundqvist, 
Strandberg och Lundvik samt hofkapellet 
under anförande af hofkapellmäst. Nord-
qvist. Vid konserten uppföres Schumanns 
ouverture till »Genoveva» och hans stora 
sångverk »Paradiset och Perin» för soli 
och blandad kör. 

Filharmoniska Sällskapets konsert, vid 
hvilken B rahms storslagna Requi em kom
mer att utföras i sin helhet med biträde 
af hofkapellet, eger rum den 10 Maj. 
Solopartierna i detta utföras nu a f fröken 
Riego och herr Lcjdström. A d enna kon
sert lär man få återhöra fröken Bergen
son. som i dagarne å terkommit f rån Paris, 
och å konserten kommer att sjunga en 
här förut ej hörd aria ur »Profeten». 

Konserten inledes med Beethovens 
körfantasi, op. 80, for piano (hr Rich. 
Andersson), soli, kör och orkester. 

Den Andersenska konserten, livarom 
vi förut talat, kommer icke att gifvas 
förr än till hösten, emedan hofkapellet, 
som skulle medverka vid utförandet af 
herr Andersens nya symfoni, under när
maste tiden icke har tillfälle dertill. 

Fröken Clara Skytt, den danska alt
sångerskan, som väckt sådan uppmärk
samhet å ett par konserter liärstädes för 
sin väldiga stämma, säges komma att de
butera å Kgl. operan som Fidès i »Pro
feten». 

En andelig mâtiné gifves i franska 
kyrkan vid Humlegårdsgatan d. 8 Maj af 
den finska sångerskan fröken Mechelin, 
bosatt härstädes som Sånglärarinna. Hon 
biträdes vid denna soaré af en framstå
ende elev, fröken Anna Paaske samt af 
hrr Lindström och Kihlman. 

Fröken Sigrid Arnoldson, vår unga 
högt begåfvade sångerska, har på senaste 
tiden gasterat i Moskva, der hon uppträdt 
som Rosina i »Barberaren», Adalgisa i 
»Noruia», Zerlina i »Don Ju an», Dinorah 
och Laknié i Delibes operor af samma 
namn. I denna sista roll hade hon den 
svåra uppgifteu att efterträda Van Zandt, 

men icke dess mindre firade hon just hä r 
sin största triumf och hyllades med dyr
bara presenter samt en mängd blombu
ketter. Den 13 dennes afreste sångerskan 
till Paris. 

Gefle. Musiksällskapet »Konknrdia» 
gaf här den 23 April en mycket besökt 
konsert, troligen den sista för säsong n. 
Programmet upptog mest körer och or
kesterstycken, de senare utförda af det 
förstärkta N. T.-kapellet. 

Ilrr Tivadar Nacliez, Hjalmar Meiss
ner och Carl Hagman ha annonserat sig 
komma at t gifva en st or konsert härstädes. 

Pacius' nya opera »Loreley» nppför-
des för första gången d. 28 April å Ale
xanderteatern i Helsingfors. I titelrollen 
(Leonore) uppträdde fru Engdahl på elt 
gripande, varmt och ädelt sätt. Efter 
sista akten skedde stormande ovationer 
för maëstron, som var synlig i avantsce-
nen. »Vårt land» uppspelades, hela pu
bliken instämde och entusiasmen, som äf
ven yttrade sig i hurrarop, var allmän. 
Operan är storslagen och intressant, med 
en musik som berömmes i alla tidningar 
på platsen. Utom fru Engdahl innehades 
solopartierna af följande personer: Pfalz-
grefven O tto: hr Scheitweier, enkom för-
skrifven från Tyskland för utförandet af 
denna roll; grefvinnan Bertha af Stahlcck: 
frök. Math. Lagermarck; Hubert: Leo-
nores far, färjkarl: hr A. Ojanperä. De 
mindre rollerna utfördes af amatörer, och 
kören, bestående af musikvänner och stu
denter, utgjordes af nära 100 personer. 
Musiken har inöfvats och dirigerades af 
universitetsmusikläraren hr B. Faltin, som 
till slut lyckades öfvervinna kompon istens 
motvillighet att offentligen uppföra operan. 

»Piano-orkester-elektro-moteur» är ett 
instrument, uppfunnet af hr J. B. Selial-
kenbach, som man nu under ett par veckor 
kan fô höra å Victoriateatern i Tivoli. In
strumentet, som illusoriskt h ärmar en hel 
orkester, utgöres af ett orgelharmoniuni 
med två större klaviaturer, en mindre för 
militärorkester samt försedt med elektrisk 
mekanik, hvars snabba verkningssätt möj
liggör hittills på orgelinstrumentet oer
hörda staccati och löpningar och stående 
i förbindelse med öfver e tt dussin å olika 
platser i salongen uppsatta elektriska in
strument, allt tillsammans åstadkommande 
musikaliska effekter, hvilka man ieke skulle 
kunna tro vara möjligt a tt frambringa för 
en enda exekutör. 

Paris. Lamoreaux s »Lohengrin»-före-
ställningar å Eden-teatern äro nu af re
geringen tills vidare förbjudna af fru ktan 
för tysk ficndtliga demonstrationer, hvilka 
med anledning af »Pagny affären», eller 
den franske spionen poliskommissarien 
Schnäbeles häktande af tyskarne, mer än 
förut kunnat befaras. Lamoreaux, som 
redan lär ha uppoffrat mer än 200,000 
fres för operans uppförande, lär lia for
drat ersättning af staten med anledning 
af nämda förbud. Äfven frän pressens 
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sida har han varit föremål för mycket 
hätska angrepp, sä att han till och med 
funnit sig föranlåten att väcka process 
mot redaktionen för »La Revanche» och 
yrka pä 25,000 frcs i ersättning. »La 
France», Le Mot d ordre» ocli musiktid
ningen »Le Menestrel» hafva också y ttrat 
sig strängt mot orkesterchefen vid Ed en-
teatern, hvarjemte han bland Paris' för
nämsta musiker äfven har flere motstån
dare. Hvad den ekonomiska sidan af 
saken angår, Sir emellertid hr Lamoreaux 
i den lyckliga ställningen a tt vara en för
mögen man. Kommer operan till uppfö
rande, lär emellertid herr Behrens såsom 
tysk ej komma att uppträda åtminstone 
vid första representationerna; han qvar-
står emellertid vid sitt engagement och 
kommer att på Eden-teatern medverka 
vid ett par konserter, då han bland an
nat ämnar föredraga några svenska sånger, 
som kanske kunna höja hans aktier hos 
de parisiske tyskhatarne. Den franska 
texten har undergått flere omarbetningar 
till undanrödjaude af allt som kunde såra 
fransmännen, och »Henrik Fogelfängaren, 
konung af Tyskland», gom annars står 
först på affischen, har å det franska opera-
programmet fått en af de sista platserna 
under den enkla benämningen »Henri 
1'oiseleur». 

— Charles Lecocq har nyligen full
bordat en fderi-opcra i 4 akter och 12 
tablåer, »Ali Baba och de 40 röfvarena», 
med text af Busnach och Yanloo. Styc
ket, som först skall uppföras på Alham-
bra-teatern i Brüssel, kommer att upp
sättas med stor lyx och med en ork ester 
af CO man, med 80 personer i kören, 5 0 
dansöser, 100 statister, en karavan af 40 

hästar och dromedarer. Musiken säges 
vara särdeles vacker; isynnerhet beröm
mes »de 40 röfvarenas kör», som tros 
vinna samma popularitet som sammanSvärj-
ningskören i »Madame Angots dotter». 

— Bouffes-teaterns nyhet »La gamine 
de Paris», med musik af Gaston Serpette 
till text af Leterrier och Vanloo, har tack 
vare sin roande text och behagliga musik 
gjort ganska stor lycka. 

— Till firande af fru Marchesis fö
delsedag d. 14 Mars gafs i hennes salong 
en mâtiné, hvarvid hennes förnämsta lär
jungar, frökn. Horwitz, Voss, Stoddard, 
Ilibbard, Eames, Kriebel och Melba läto 
höra sig äfvensom pianisten herr Lewita 
och Violoncellisten Bürger. Dessa båda 
sistnämda i Paris mycket o mtyckta konst
närer sägas snart skola göra en större 
skandinavisk konsertturné. 

Rom. Wagners »Flygande Hollända
ren» gafs här å Apolloteatern d. 5 April 
för första gången och rönte ett nästan 
entusiastiskt emottagande. 

Leipzig. Offenbachs sista verk, »Hoff
manns sagor», uppfördes här för första 
gången d. 15 April på Neues Stadtteater 
och vann för sin musik ganska mycket, 
bifall trots texten, som föreföll temligen 
enfaldig, hvarför operan anses ej kunna 
hålla sig länge uppe på scenen. 

Düsseldorf. Programmet till den 04:de 
nederrheinska musikfesten, som i år eger 
rum här vid pingsttiden, är nu be stämdt. 
Dirigenter blifva Hans Richter från Wien 
och Julius Tausch i Düsseldorf. Som 
solister uppträda: Rosa Sucher, konsert

sångerskan Hermine Spioss, herrar d Al
bert, Gudehus och Plank. Första dagen 
gifves ITändels oratorium »Jonas», andra 
dagen förspelet till »Mästersångarne» af 
Wagner, kantat af J. S. Bach: »Lobet 
Gott in seinen Reichen», Brahms »Aka
demisk ouverture», en kantat af Weber, 
»In seiner Ordnung schafft, der Herr», 
och Beethovens »Eroica symfoni» ; tredje 
dagens konsert börjar med en ouverture 
af Berlioz, hvarefter följer soloföredrag 
af de biträdande artisterna. 

Odessa. Ett nytt operahus kommer 
att invigas här i höst, troligen under m:r 
Maplesons ledning. Detta kommer troli
gen att blifva ett af d e präktigaste i E u
ropa och kostar också den nätta summan 
af 3l/2 million. 

Farinclli, Otto Zumpcs operett, som 
rönt så stor framgång i Hamburg, har 
nu äfven i München och på tyska tea
tern i Petersburg gått öfver scenen un
der lifligt bifall. 

Dödsfall. 

Michaelis, Gustav, sedan år 1877 ka
pellmästare vid Wallnertcatern i Berlin, 
t derst. d. 23 April. M. har kompone
rat musik till en mängd lustspel såsom 
»flin ondos niöcer», »Hvet.ebröd och Råg
bröd» (»Ehrliche Arbeit»), »Mannen i må
nan» m. fl. Hans sista musikaliska a rbete 
var »En rangerad karl» (»Ein gemachter 
mann»). 

•••••••••••••••••••••••••• IMINiNMiaNMNattHIMH 

Svensk M usiktidning 1887, i 

\ 

7:e årg., utgifves såsom förut med porträtter, notillustrationer och 
bilaga: Musikalbum af piano- och s ång-stycken (omkr. 16 sid.), biogra
fier, populära uppsatser, notiser och anekdoter, följetong etc. Pris endast 
5 kr. pr år, 3 kr. pr halfår, lösnummer 25 öre, bilaga 50 öre. Annonspris 
endast lO öre petitrad. Prenumeration sker å tidningens Expedition, 
Klara V. Kyrkogata 21 (derifrån den hemsändes), i musik- och bok
handeln samt å tidningskontoren; för 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.). 

• ww SVENSK MUSIKTIDNINGS årgångar 1884, 1885 
S och 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 bändes direkt till 
0 Svensk Musiktidnings Expedition, Stockholm. 

• Arg:. 1884 innehåller porträtter af Agathe Backer-Gröndalil, Fröberg, Hallén, 
• Hallström, Hcbbc, Holmboe-Schenström, Häijer, Kraus, Otto, I'acins, Rubinstein, Salo-
0 man, Sjögren, Tua samt Musikbilaga: 7 Melodiska Tonstycken af C. W. Rendahl. 
S Arg. 1885: porträtter af J. S. Bach, Björksten, Cherubini, d'Albert, frk. Ek, 
Z Hartmann, Hilter, Händel, Norman, Fachmann, Willman, Eug. Ysaye. Musikbilaga: 
w "Skuggor och dagrar», 5 pianostycken af Kich. Andersson. 

Arg. 1886: porträtter af Kon. Oscar II, Conr. Nordquist, Czapek, Chopin, 
T endcla Andersson, I. P. Grönhamn, Liszt, Öländer, Pauline Lucca, Mierzwinshi, 

= Beethoven jemte Schicarzspanierhans (hans sista bostad); musik: Svensk Läkaremarsch af 
S J. A. IIuss, Begrafningshymn af Is. Dannströin (bada flerstäm.). jj 
J Musikbilaga: Albumblad, 5 melod. pianostycken af Adr. Dahl. • 

•MNNNNNNIIIIMHNIIMNIIIIIMIIIIHHMIHIIlS 

: : 

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

STOCKHOLM 

16  Reger ingsgatan  16.  
Flyglar, Pianinos och O rgelharmo-
nier af de biista Tyska & Amerikanska 
fabriker i största lager till billigaste 
priser under fullkomligt ansvar for Instru
mentens bestånd. 
Obs.: Hufvuddepot för Blüthners 

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

AAAAAAAA AAAAAAAA I A AAAAAAAB 
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I SY. Musiktidning 1886 N:o iö | 
t med £ 

SPaul i i i e  Lu ccas l  
î b i o g r a f i  < •  P o r t r a t t  o c h  

t sitljes till nedsatt pris af endast • 

10 öre. 
<• " « 
•»»»»»»»»i»»»»»»»» »»»»*»»»• 

I N N E H Å L L :  Hector Berlioz och hans Faust-
musik. — Några ord om musiken i allmänhet. — 
Följetong : En uppgående s tjerna. — Bref från Norr
köping. — Från Scenen och K onsertsalen. — Musik-
pressen. — Från in- och utlandet. — Dödsfall — 
Annonser. 

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERTET, 18 87. 


