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Jenny Lind. 

t 
tel fattas endast några veckor i ett 

halft sekel sedan på vår kungliga 
operascen en ung sångerska och skåde
spelerska lade grunden till ett konstnärs
rykte, som sedan blef e tt verldsrykte. Det 
var d. 9 Dec. 1837 som man der gaf 
4:de akten af »Robert» och i Alices roi 
debuterade då en sjuttonårig Hicka, som 
i den scen der Alice tager sin tillflykt till 
korset hänförde hela salongen med sin 
säng och sitt spel. Den unga sångerskan 
hette Jenny Lind, o ch det dröjde ej mänga 
år innan det namnet bars af verldens er-
kändt första dramatiska sångerska, till 
hvars triumfer och snart sagdt dyrkan i 
gamla och nya verlden aldrig skådats nå
got motstycke. Det har gått flere de
cennier hän sedan hon slutat sitt triumf
tåg i konstens verld ; efter dess slut flydde 
hon till korset såsom trons symbol, och 
nu står detsamma vid hennes verldsbe-
römda namn som ett tecken till att hon 
ej mer finnes bland de lefvandes antal. 

Dödsbudet var icke oväntadt ; redan 
i slutet af September bereddes man derpå 
genom ett telegram om att Jenny Lind-
Goldschrnidt träffats af hjernslag, och te
legrafen bragte oss sedan underrättelsen 
att hon d. 2 November slutat s ina dagar 
på sitt kära landtställe Malvern Hill, några 
mil från Londen. Mer än soin konstnär-
inna — ty såsom sådan strålar hon se
dan länge endast i minnets panteon — 
sörjes den hädangångna nu såsom kär
leksfull maka och moder och a f d e mänga 
som i den ädla qvinnan haft en välgöra-
rinna. Konstens och mensklighetens ge
nier smycka derför med en dubbelkrona 
hennes oförgätliga namn. 

1 hennes hemland och särdeles här i 
hufvudstaden lefva ännu några af hennes 
vänner och kamrater från operascenen 
och mången som haft lyckan att tjusas 
af hennes sång och spel, af detta konst
närskap som aldrig blifvil öfverträffadt, 
och deras saknad yttrar sig säkert i en 
lyst och varm tacksägelse vid h ennes bär 
för den skatt af sköna minnen hon lem-
nat dem i arf. 

Sedan dödsfallet blef bekant hos oss 
hafva våra större tidningar dag efter dag 
haft spaltlänga nekrologer öfver henne 
och anfört en mängd drag ur hennes lif 
som menniska och konstnär; det torde 
derför vara öfverflödigt att här upprepa 
dessa, ocli de skulle ej heller kunna rym
mas i ett nummer af denna tidning, men 
då Svensk Musiktidning som en skyldig 
gård åt den stora sångerskans minne här 
meddelar hennes bild,* måste vi äfven 

* De porträtt af Jenny Lind, livilka efter 
hennes död varit synliga i en mängd in- och 
utländska illustrerade tidningar, äro antingen 
tagna efter en fotografi från äldre dagar eller 
efter litografier och målningar (Södermarks) mer 
eller mindre idea Usera nde den stora konstnärin-
nans bild. Värt porträtt är skuret efter en da-
guerreotyp-bild således fullt naturtrogen — frän 
henues bästa konstnärstid, hvilket väl lvckade 
porträtt välvilligt stälts till vårt förfogande af 
dess egare. jx>e(j 

låta den följas af en levnadsteckning, en 
bild i ord af livad hon verkat och upp-
lefvat företrädesvis som konstnärinna. 

Jenny Lind löddes i Stockholm den 
ti Oktober 1820. Hennes moder, dotter 
al en bagare Fellborg, hade fätt en god 
uppfostran och var först gift med en, så
som det säges, gardeskapten Rådberg, men 
skildes från denne och knöt derefter för
bindelse med handelsagenten Lind, hvilken 
säges lia varit begåfvad med godt hufvud 
och mycket musikalisk. Med denne in
gick fru Fellborg, såsom hon kallade sig 
efter skilsmessan från Rådberg, nytt äk
tenskap och en frukt af deras förbindelse 
var dottern Jenny Maria. Dennas första 
barndom var allt utom lycklig, ty modern 
behandlade henne rätt och strängt. Så 
förflöt hennes första årtionde. Dagiiin
gen till en ny lid inbröt för den unga 
flickan dä hon d. 1 Sept. 1830 intogs 
som elev vid Kgl. teatern, der hon redan 
d. 29 Nov. samma är lick uppträda som 
Angela i skådespelet »Edvinsky och Flo-
reska eller Polska grufvan». Denna första 
debut beskrifves af Aug. Blanche i lians 
»Bilder ur verkligheten» på ett sätt som 
gifver oss en så lefvande bild a f det unga 
konstnärsämnet, att vi icke kunna under
låta att med hans ord presentera henne 
i hennes entré pâ de »bräder som före
ställa verlden», och från livilka hon sedan 
eröfrade en verld. »En afton», berättar 
Blanche, »gaf man 'Polska grufvan'. Jag 
säg en tioårig flicka, klädd i polsk ko
stym, hoppa ned hån en klädloge. Långt 
ifrån vacker och mycket mager och blek, 
hade hon likväl ett par ögon livilka s pe
lade öfver allt med underbar glans under 
det hon smågnolade för sig sjelf, men 
det der smågnolandet susade fram soin 
ljudet frän en eolsharpa. Jag helsade på 
henne, hon nickade bekant och gladt emot 

ly jag hade sett och talat med henne 
några gånger på teatern. '1 afton har 
jag min första rol', sade hon muntert. — 
Lycka till, får jag inte bjuda Jenny på 

en karamell', frågade jag och räckte henne 
uägta sådana. En karamell? Nej tack, 
men ack om det vore en smörgås i st al
let- — 'Således hungrig?' — 'Rysligt!' — 
Jag skyndade ned på operakällaren, tän
kande för mig sjelf: 'Hon måtte inte lia 
det för fett i pensionen, stackars barn! 
1 vå saker lär man sig grundligast i en 
pension: att svälta och ljuga.' Snart var-
jag bakom kulisserna igen och räckte den 
unga flickan en duglig smörgås, hvilken 
hon slukade med glupskhet. — 'Det är 
bara en lapprirol jag nu har', yttrade 
hon, men vänta, jag får snart en större, 
ocli^ då skall man få se pä annat, lofvar 
j^S- Hon sade sant. Hon svalt, men 
ljög icke. Jenny Lind höll till och med 
vida mer än hon lofvat.» 

Den unga lofvande eleven uppträdde 
sedan i flera talroler till dess hennes 
näinda operadebut i »Robert» gaf henne 
plats på den lyriska scenen, der hennes 
första stora rol var Agathas i Friskytten 
1838, b vari hon väckte oerhörd entusi
asm, och härmed börjar hennes storhetstid. 

Det kan vara intressant nog att blicka 

tillbaka på Jenny Linds första ungdoms
tid fi ån det första uppträdandet på scenen 
till hennes första stora succès. Vi ha 
förut nämt att hon i hemmet behandla
des som en riktig »askunge». 1 detta 
hem fick hon vid i nträdet i teaterelevsko
lan till sällskap tre kamrater frän denna, 
livilka jemte henne sjelf af direktören an
förtroddes ät fru Fellborgs vård. Dessa 
voro Mathilda Fickor (nu fru Gelhaar), 
Charlotta Ficker (sedan fru Nils Ahnlöf) 
och Fanny Westerdahl (sedan fru Hjorts-
berg). Kosthållet och ordningen i den 
Fellborgska pensionen befunnos emellertid 
oj motsvara billiga fordringar, efter livad 
andre direktören vid Kgl. te atern, krigsrå
det G. D. Forsberg, hade utforskat, hvarför 
de främmande pensionärerna i slutet af 
1833 eller början af 1834 öfverflyttades till 
en fröken Bayard, der de på bästa sätt om
huldades. Den stackars Jenny, som efter 
delta säkert fick det ännu sämre i hem
met, uppmuntrade sig ofta nog med be
sök hos kamraterna i deras nya hem och 
stannade der slutligen under förklaring 
all hon på inga vilkor återvände till mo
dern. Denna dröjde emellertid ej atl upp
söka och återfordra dottern och tillstälde 
dervid bullersamma scener i de n Bayard-
ska pensionen. Jenny tog vid d essa upp-
träden sin tillflykt till sin gynnare krigs
rådet Forsberg, soin bodde "i sam ma hus. 
Fru Fellborg stämde emellertid teaterdi
rektionen för atl återfå sin dotter, och 
dä vittnen intygade hennes börd såsom 
dotter af fru Fellborg och nämde Lind, 
sä måste hon återvända till m odern. Men 
hon stannade ej längre i hemmet; hon 
flyktade derifrån och fann dä skydd af 
den bekante pianoläraren och tonsättaren 
Adolf Fredrik Lindblad. Denna behand
ling i h emmet alstrade emellertid ej något 
hat i hjertat hos dottern, såsom nian fin
ner deraf alt hon, blifven en »storhet», 
med rikligt penningebidrag underhöll sina 
föräldrar. 

Om upptäckten af' h ennes underbara 
sångbegäfning yttrar hon sjelf att hon 
dei för har att tacka hofsekreteraren Gme-
lius, dåvarande sangläraren vid Kgl. te
atern. »Det var han», säger hon i ett 
bref från Eins 1865 till Red. af Sv. Bi
ograf. Lexicon, »som när grefve Puke (te
aterdirektören) ej ville se ål mig — som 
var en liten ful, brednosig, skygg, tafatt, 
alldeles i växten tillhopaslagen barnunge 

yttrade: 'Godt! om grefven ej vill hö ra 
henne, så vill jag ge henne undervisning 
i sång för intet och hon skall en dag 
komina att förvåna grefven!' Grefve Puke 
hörde mig genast och bad min mor alt 
låta mig bli engagerad som teaterelev. 
Grefve Puke och Gra-lius äro således de 
jag har att tacka för min talangs upp
täckande ; af några andra personer vet 
jaS pj- Mesta delen af livad jag i min 
konst kan har jag genom otroligt arbete 
och förunderliga svårigheter sjelf förvärf-
\at, ocli lärt liar jag blott af Garcia några 
få, vigtiga saker. Gud hade till den grad 
skrifvit inom mig hvad jag hade att stu
dera. Mitt ideal var, och är, så högt, 
att ingen dödlig fans, som ens i minsta 
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mån kunde tillfredsställa mina fordringar. 
Derför sjunger jag efter ingens metod 
blott efter foglarnes, så godt jag förmår; 
ty deras mästare var den ende, som mot
svarade mitt begär efter sanning, klarhet 
och uttryck.» Upptäckten af hennes talang 
och den naturliga begåfningen samt stu
dierna i Paris synas i detta bref endast 
föresväfva hennes tankar. Besynnerligt 
nog nämner bon ingenting om den led
ning hon åtnjöt af operans senare sång
lärare Isak Albert Berg, ehuruväl hon, så
som vi i biografien öfver honom i b örjan 
af detta år nämde, alltid erkänt den tack
samhetsskuld, h vari hon stod till denne 
sin förste egentlige lärare, om hvars för
måga såsom sådan det läses i Heimdall 
1802: »Mamsell Math. Ficker och Jenny 
Lind äro, fastän i olika mening, lyckliga 
representanter af hr Bergs elevskola vid 
teatern. Det bör vara en tillfredsställelse 
för hr Berg att ega två sådana elever, 
liksom det är för dem att ega en sådan 

lärare.» 
Efter den storartade framgången som 

Agatha tillhörde Jenny Lind vår operascen 
till d. 1 Juli 1844. men var frånvarande 
spelåret 1841—42, då hon företog sin 
studieresa till Paris. Hon lät dock sedan 
höra sig å Kgl. teatern som Marie i »Re
gementets dotter» 1845 och som Adina 
i »Kärleksdrycken» samt Susanna i »l'i-
garos bröllop» och Agatha 1848. 

De sångroler Jenny Lind innehaft vid 
vår opera äro, utom de redan omtalade, 

följande : 
Georgette i »Frondörema» (1835), en 

Hicka i Sa cchinis »Oedip i Athen» (1836), 
andra Genien i »Trollflöjten», Lovisa i 
»Kronofogdarne», Anna i »Hvita frun», 
titelrolen i »Marie» af Hérold, Rosa i 
»Örnnästet» af Gläser, Lovisa i »De löj
liga mötena», Amazili i »Ferdinand Göl
te/.», Enimelina i »Den schweiziska famil
jen» af Weigl, titelrolen i Webers »Eury-
anthe», Pamina i »Trollflöjten» 1838; 
Laura i »Slottet Montenero», Alice i »Ro
bert» (i sin helhet), Julia i »V estalen» 
Constance i »Vattendragaren» (1839); 
Anna i »Don Juan», titelrolen i »Lucie» 
(1840); Adelaide i »Den okända» af Bel
lini, titelrolen i »Norma» (1841); Ainina 
i »S ömngångerskan», Vingåkersflicka i »Ett 
nationaldivertissement», Grefvinnan i »Fi
garos bröllop», Valentine i »Hugenotterna», 
Ninetta i »Skatan» af Rossini, Martha i 
»En majdag i Värend», Julie uti »Jag gar 
i kloster» af Franz Berwald (1843); titel
rolen i »Armide» af Gluck, Thy ra i »Nec
ken» af van Boom, Fiorilla i »Turken i 
Italien» af Rossini, titelrolen i » Anna Bo-

leyn» af Donizetti 1844. 
Utom hufvudstaden hade äfven lands

ortens städer tillfälle att få höra den fi
rade och hänförande sångerskan på kon
serter, och på sådana besök i U psala, der 
hon först lät höra sig 1839 var hon al l
tid en kär gäst hos Erik Gustaf Geijer 
och den gästvänlige landshöfdingen Kra

mer. 
År 1841 företog hon sig en resa till 

Paris för att studera för Garcia. Man 
har påstått att Garcia vid profsjungningen 

för honom förklarat det hon icke hade 
någon röst, men så är icke händelsen. 
Den berömde sångläraren förstod nog att 
uppskatta hennes talang, men hon var 
vid ankomsten till Paris öfveransträngd 
och han rådde henne . till hirila. Hon 
studerade emellertid för honom, och 1842 
föranstaltades på stora operan en »audi
tion», hvarvid hon uppträdde inför en krets 
af parisiska konstdomare. En fransk för
fattare de Pontmartin omtalar huru hon 
här på den matt upplysta teatern fram
trädde och sjöng Alcestes aria »Divinités 
du styx», derefter en romans ur »Rohei t» 
saint Agathas aria ur »Friskytten». »Ju 
längre hon sjöng», säger han, »dess mer 
greps jag af en egendomlig känsla. Det 
var såsom hade en ljuf lycksalighet, vidt 
skild från allt jordiskt, så småningom ge
nomträngt hela min varelse och gifvit mig 
en uttydning af den gamla utnötta frasen : 
»Det är så man sjunger i himlen.» Hon 
fann emellertid ej nåd för sina domare och 
lick ej engagement. De funno förmod
ligen hennes personlighet för obetydlig 
och rösten ej stor nog. Sångerskan lem-
nade verldsstaden och återvände ej dit. 
Då hon 1847 erbjöds engagement der-
städes afslog hon anbudet, förhindrad af 
»personliga angelägenheter» och Paris lick 
aldrig höra henne offentligen. Som vi 
sett återvände hon sedan till hemlandet. 
Från 1844 daterar sig egentligen hennes 
verldsrykte, då hon kom till Berlin och 
der, gynnad af Meyerbeer, som redan i 
Paris gjort hennes bekantskap, samma år 
uppträdde som Norma samt följande året 
som Vielka i dennes opera »Fältlägret i 
Schlesien», livari Vielkas parti särskild t 
var skrifvet för h enne. Hennes framgång 
bär var exempellös, och dä hon elter ett 
besök i Stockholm 1845 återvände till Tysk
land och lät höra sig i Hamburg, Köln, Ko-
blentz, Wien etc. skördade hon i dessa 
städer ej mindre stora triumfer. »Den 
svenska näktergalen» firades i d e förnäm
sta aristokratiska, literära och artistiska 
kretsar. I Tiecks, Steffens', Meyerbeers 
salonger var hon föremål för allas upp
märksamhet. Man utgaf biografier med 
dikt och sanning, poem och dedikationer 
ströddes för hennes fötter, medaljer slo-
gos öfver henne och tonkonstens stormän, 
en Spohr, Schumann, Mendelssohn m. fl. 
uttalade sin beundran öfver konstnärinnan. 
Mendelssohn sade sig aldrig liafva mött 
en så ädel och äkta konstnärsnatur som 
hennes, och Meyerbeer yttrade om henne: 
»Jenny Lind hade ingen föregångerska, 
hon kominer ej heller att få någon efter-

följerska.» 
Samma eller om möjligt än större 

entusiasm uppväckte hon i London, dei 
hon uppträdde pä scenen första gången 
«1. 4 Maj 1847 och sista gången d. 18 
Maj 1819, hvarefter hon för alltid lem-
nade teatern. En engelsk författare (Mar
shall) karakteriserar konstnärinnan från 
denna tid sålunda: »Sångerskans röst, som 
då just i sitt flor visade några tecken till 
tidig trötthet, var en sopran af klar, klin
gande och märkligt sympatisk karakter, 
från d1 till ds med ännu ett par högre 

tillfälligtvis användbara toner. Öfre re
gistret var rikt och lysande, öfverlägset 
det lägre både i styrka och renhet. Hon 
modererade likväl skickligt det ena till 
öfverensstämmelse med det andra. Hon 
hade ock en underbar andedrägtsuthål-
lighet, som lät henne med lätthet utföia 
långa, svåra passager och utdraga sina 
toner till ljufvaste pianissimo, allt under 
bibehållande af karakteren. Hennes exe
kution var ganska stor, hennes drill säker 
och briljant, hennes smak i utsmycknin
gar helt originel och hon uppfann vanli

gen sina egna kadenser.» 
Man har mycket undrat hvarför Jenny 

Lind så tidigt öfvergaf scenen. Sir Be
nedict, hennes vän och ledsagare på den 
amerikanska tourné som hon, engagerad 
af Barnum, företog 1850, låter förstå att 
religiösa betänkligheter, närda undei en 
hennes förlofning med en ung engelsman, 
en förbindelse som sedan blef uppslagen, 
varit orsaken dertill. Kanske dock rätta 
förklaringen dertill är den soni anföres 
i d:r Mackenzies nyss här utgifna bok 
om röstorganens värd. Det heter näm
ligen i denna: »Det är sant att Jenny 
Lind drog sig tillbaka från operan vid en 
så tidig ålder, som 28 år, inen. detta 
skedde af allmänna helsoskäl. De anfall 
af svår nervös hufvudvärk, af hvilken 
denna sångerska lidit under nästan hela 
sin lefnad, ökades betydligt af operaföre
ställningarnas långvarigliet och de ansträng
ningar de föranledde. Jenny Lind har 
emellertid fortfarande sjungit på konserter 
och hennes röst har bevarat sin sköna 
timbre och nästan hela sitt omfång.» 

De triumfer Jenny Lind skördade på 
sina konsertresor i F örenta Staterna trotsa 
all beskrifning. Ingen drottning liar kunnat 
firats så som hon vid sin ankomst till 
New-york och under hela sin vistelse i 
Amerika. Också hemförde hon oaktadt 
sin stora välgörenhet en förmögenhet, då 
hon derifrån återvände till Europa; men 
icke blott guld vann hon der, utan äfven 
sin framtidslycka genom den äktenskapliga 
förening hon i Boston knöt 1852 med 
den unge (nio år yngre) tyske pianisten 
Otto Goldschmidt. Härmed slöts Jenny 
Linds stora konstnärsbana. Efter återkom
sten till E uropa nästan hela sin tid bosatt i 
London och dess närhet, har fru Lind-Gold-
schmidt endast låtit höra sig på en och 
annan konsert, hufvudsakligen för välgö
rande ändamål, likväl åtnjutande alltjemt 
och högt anseende i England så väl för 
sitt stora konstnärsskap som sin rikliga 
välgörenhet. Vi hafva förut nämt huru 
hon genom prinsen af Wales bekläddes 
med hedersposten som professor i sång 
vid »Boyal academy af music», från hvil
ken befattning hon dock snart drog sig 

undan. 
Ehuru efter sitt äktenskap icke b osatt 

i fäderneslandet — hon besökte det se
nast, som vi minnas,'i början at 1860-
lalet, då hon tillbragte en tid af sommaren 
nära Stockholm pä Lilla Nyckelviken utan
för Blockhusudden —, har hon dock m ed 
stor frikostighet ihågkommit det med pen-
ningegåfvor. Så gaf hon 185 i till skydds



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

föreningen för sinnessjuka konvalescenter 
10,(300 kr. samt 1858 — 75 öfver 25,000 
kr. till Malmqvistska uppfostringsanstalten 
i Stockholm och 40,000 kr. till Diak oniss
inrättningen. En del af sina inkomster 
från operan under gästbesöket här 1848 — 
hon sjöng då d. 18 Mars i »Friskytten» 
till förmån för Institutet för blinda och 
döfstumma samma afton som upploppet 
utbröt — anslog hon till en fond, hvari-
från utgingo resestipendier, och 1876, då 
denna fond uppgick till öfver 83,000 kr., 
donerade hon ena hälften åt Musikaliska 
akademien, andra hälften till konstaka
demien, med föreskrift att räntan skulle 
läggas till kapitalet tills detta utgjorde 
00,000 kr., då afkastningen bildar ett 
stipendium på 3,000 kr. (»Jenny Linds-
stipendiet»), som hvardera akademien ut
delar. 

Jenny Lind blef redan 1840 vid 20 
ars ålder utnämd till hofsångerska och 
ledamot af Musikaliska akademien och öf
ver henne äro. ej mindre än 4 medaljer 
slagna: i Wien, Nürnberg, Manchester 
och Stockholm. Hennes porträtt i kr opps
storlek såsom Norma, måladt af Söder
mark d. ä. pryder Stora teaterns foyer; 
man eger vidare ett annat porträtt af 
henne, måladt af samme mästare och se
dan litografierad t samt en större litografi 
gjord i B erlin. Säkert hafva många andra 
afbildningar af henne, dem vi icke känna, 
utkommit i konsthandeln. 

Den sjukdom, som lade Jenny Lind 
i grafven var kräftan. Hon hade alltid 
haft mesta fruktan för just denna sjukdom 
jenite lungsot, och man dolde också i d et 
längsta verkliga förhållandet för henne. 
Hon bar emellertid med stor själsstyrka 
sina lidanden och var beredd och nöjd 
att gå bort. 

Jenny Lind-tioldsclunidts jordfästning 
egde rum vid Great Malvern i närvaro 
af tusentals åskådare och under alla tec
ken af allmän sorg. Bland de sörjande 
såg man i första rummet hennes make, 
två söner samt dotter och måg. Bland 
de många kransarne som öfverhöljde ki
stan märktes äfven sådana från kronprin
sen af Sverige-Norge, från musikaliska 
akademien och kgl. operan i Stockholm. 

En något så när fullständig minnes
teckning öfver Jenny Lind skulle, hur kort 
hennes konstnärsbana än var, fordra utrym
met af en hel bok; endast anekdoterna 
om »Jenny-Lindsfebern», om den entusi
asm hon uppväckte livar helst hon visade 
sig och lät höra sig, skulle fylla ett häfte 
för sig. Här lia vi endast kunnat lemna 
ett kort utkast till teckning af hennes lif 
och konst. 

Med nästan helig tjusning minnas 
henne ännu de som haft lyckan höra denna 
i konstens liäfder allenastående sångerska, 
och vårt land kan vara stolt öfver att 
kalla henne sitt barn, ty hon var icke blott 
född och uppväxt hos oss, samt utbildade 
sig bos oss till k onstens tempeltjenst, utan 
nordens rena, friska och klara natur al-
speglade sig ock så väl i hennes konst 
som i hennes personlighet. 

\ i afsluta vår minnesteckning med 

slutet af en dikt, hvilken inledde ett fru 
Jenny Lind-Goldschmidt tillegnadt musik-
lmfte »Perlbandet», innehållande folkvisor 
och romanser sjungna af Jenny Lind, 
Mathilda Enequist och Signe Hebbe och 
utgifna af. \V. Del är en diktare från 
hennes tid, den varmhjertade skalden 
Herman Sätherberg, som ännu en gång 
sänder Jenny Lind en skaldehelsning i 
dessa vackra och uttrycksfulla ord, som 
väl lämpa sig till ett allmänt uttryck af 
tacksamhet, beundran och saknad vid 
hennes graf: 

Tonernas lif, tonernas själ — 
Ingen som du känt »lem sa väl. 
Toner som klinga man hör ännu, 
Toner som glöda, dem lick blott «lu. 

Länder och folk hyllade dig, 
Ara och guld krönte din stig. 
Aran behöll du; med guldets skatt 
Lvste du armodets mörka natt. 

Ar efter ar komma och gå; 
Snillets triumf lefver ändå. 
Troget, som perlan i djupets hamn, 
H vilar ditt minne i Sveas famn. 

Jenny Lind i Köpenhamn. 
Ett litet reseminne af Av fl. Siifxtröm. 

östen 1845 gjorde jag ett längre 
uppehåll i K öpenhamn. Denna »Kon-

gens sinukke By» har ock så mycket 
»sniukt» att bjuda pä, att man stundom 
dröjer der längre än man ernat. Dess 
nmséer, gallerier och folklif i Tivoli skän
ka ständiga förströelser, och då jag der
till h ade lyckan att få göra sådana bekant
skaper som med skalden Andersen, kom-
positörerne Hartmann och Horneman — 
författaren till »d en tappre Landsoldat» — 
märkte jag knappt huru tiden flög sin k os. 
Slutligen, då jag ämnade att bryta upp, 
yttrade en af mina danske vänner: 

— Inte är det värdt att resa nu; vi 
vänta i dessa dagar hit den gudomliga 
Jenny Lind, som för närvarande sätter 
tyskarne i eld och lågor. Mån tro hon 
också här skall göra det'? 

— Det är jag säker på — svarade jag. 
— Jag har i Stockholm sjelf så många 
gånger varit hänryckt utaf hennes sång, 
at ' jaS gissar att hon nog skall knipa kö
penhamnarne. 

— Vi få väl se — mumlade min vän, 
något tviflande. — Köpenhamnarne kni
per man ej sä lätl, det är ett knipslugt 
folk. 

Emellertid anlände »den gudomliga» 
inom kort och nu blef det ett jägtande 
och (aktande alt kunna knipa sig biljet
ter till den kung], teatern, der hon skulle 
uppträda. Jag vidtalade »madamen», hos 
hvilken jag bodde, att få skicka hennes 
tjenstedicka till K ungens Nytorg och ställa 
sig i köen, som der skulle tillbringa nat
ten utanför biljettkontoret. Ane, tjenste-
flickan, var en stor och grof Amagertös, 
en sådan en som jag tyckte inte skulle 
vara »bang» för att taga en karl i kra
gen, och jag tviflade således icke pä att 
hon skulle reda sig med ifrågavarande 
affär. Följande morgonen stod Ane också 

ganska riktigt vid min säng, och på mitt 
spörsmål: Nå, hur gick det med biljetten? 
svarade hon : 

— »Balletten fik jeg ej, men jeg fik 
»ineget Bank». Jag tröstade henne med 
en liten ersättning för »banket», och lyc
kades sedan sjelf att skaffa mig en »bal
lett». 

På aftonen visade sig Jenny Lind i 
Norma och entusiasmen blef, som jag 
hade förutsett, »overordentlig». Efter ope
rans slut, då jag på ett kafé stötte på 
min skeptiske vän, yttrade jag: 

— Nå, den gudomliga . . . 
— Hon är en »Aabenharing» — ut

ropade han och nedsjönk på en stol, sväl
jande, utmattad af förtjusning, i ett an
detag en sejdel öl. 

Efter att flera gånger hafva uppträdt 
både på den kungl. och på hofteatern, 
gaf »Aabenbaringen» slutligen några kon
serter i det så kallade ridhuset. Denna 
lokal var då den största i den danska huf-
vudstaden och begagnades derföre vid d y
lika tillfällen. Här lät sångerskan för sista 
gången höra sig. Hennes sång var som 
alltid charmant, men om konsertlokalen 
kunde man just ej säga detsamma. På 
ett jordgolf utan bräder voro omkring 
4,000 personer ihoppackade, och upplys
ningen utgjordes af träkransar med ljus 
i här och der i taket. Midt under eft 
af musiknumren fattade en af dessa pro
visoriska ljuskronor eld, och nu blef i 
den täta menniskomassan en hiskelig upp
ståndelse. En stråle från en spruta släckte 
visserligen faran inom kort, men åtskilliga 
herrar och damer fingo sig emot s in vilja 
en dusch, rätt oangenäm. Min danske vän, 
som satt i närheten och applåderade, fick 
äfven smaka strålen, hvarför jag, då vi 
tillsammans lemnade konserten, till hon om 
yttrade : 

— Det var ett obehagligt äfventyr 
med den der ljuskronan och duschen se'n. 

— Ja, ja, jag glömmer inte den! 
— Och inte heller Jenny Lind — in

föll jag leende. 

— Ali, henne glömmer jag visst al
drig, aldrig! — utropade han, och härvid 
framtog han ur fickan ett papper och 
började vid skenet af en lykta alt med 
hög röst deklamera: 

»Toner kunne ikke fastholdes; de 
udaande sig i Luffen og doe i d en; men 
den liaiere Aand, der aabenbarer sig gjen-
nem dem, foster en dyb, en uoprykkelig 
Rod i H jerterne, og derfor vil Jenny Linds 
Sang mindes blandt os gjennem mange 
Tider, medens glimrende Virtuoser med 
forhausende Kunstfa'rdighed ville pirre os 
for e t Oieblik og doe bort igjen i Glemsel.» 

Jag tryckte sympatetiskt entusiastens 
hand och sade honom derefler ett varmt 
farväl. 

Följande morgonen lemnade jag Kö
penhamn, ocli entusiasten återsåg jag al
drig mera. 

i 
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(1839) 
af Herman Siitherberg. 

Mädchen, sprich! Ich fra^e, gib mir Kunde; 
Stehst mit höhern Geistern d u im Hunde? 

S( HII.I.KR. 

4|ag stod framför en källas vâg 
I Och i dess djup jag himlen säg 

Med englabilder frän det höga — 
Den källan var en flickas öga. 

Och flickan? ... Jenny! det var du, 
Hvars lof min lyra klingar nu. 
O, hade jag din sångartunga, 
Jag skulle bättre dig besjunga! 

Du täcka tjuserska, hvars röst 
I lågor tändt hvar ynglings bröst, 
Hvars oskuldsbild, hvars känslors värma 
Lärt sjelfva ålderdomen svärma! — 

I lunden förr jag fann min ro 
Vid turturdufvans gröna bo; 
För mina älsklingar i dalen 
Jag glömde då teatersalen. 

Men dufvan nu ur lunden flytt 
Och till en qvinna sig förbytt, 
Som lockar mig alltjemt betagen 
Bland diktens barn och bland behagen. 

Förlåt mig, Jenny! smickrarns ton. 
Jag står vid blygsamhetens tron; — 
Men sanning bor på sångarns tunga 
Och sanning får han äfven sjunga: 

Ack hörde du en enda gång 
Din stämma i Agathas sång, 
När hon sin dröjda älskling kallar 
Från mörkrets svek bland skogens tallar! 

Och såg du framför korsets fot 
Alice vid afgrundsfurstens hot, 
När jorden darrar under skriken, 
Som höjas ur de fallnas riken! 

Du skulle då ej fråga mig, 
H varför hvart öga söker dig! 
Olympens strålar, hvar de falla, 
De locka, de förtjusa alla. 

Men källan, som mot himlen 1er, 
Sin egen himmel icke ser, 
Och blvgsamheten ej betänker 
Hur dubbel fägring hon sig skänker. 

Lef lycklig i din oskuldsverld, 
Der giftet uti tidens flärd 
Till denna stund ej vågat blandas 
Med luften, som ditt väsen andas! 

Och tjusa med Paminas dygd, 
Beständigt skön, din fosterby gd — 
En dufvopost åt konsten vorden 
Emellan himmelen och jorden. 

O, ljuf är konstnärns lott ännu 
När han bland rosor går, som du, 
Der ärans nektarkällor brusa! 
Men akta — drycken kan berusa. 

Hur lockande är Härdens makt 
Med sina smycken, med sin prakt! 
O, vill du fram till målet hinna, 
Så blunda — Jenny är dock qvinna. 

Och vandra vid naturens hand, 
Som tände dina känslors brand 
Och sände dig med sångens toner 
Att värma våra frusna zoner. 

Då skall i ofördunklad glans 
Du binda på din äras krans, 
Och Nordens tacksamhet dig kröna 
E n  g å n g  t i l l  D r o t t n i n g  i  d e t  sk ö n a .  

(Ur F«»rf:s Samlade dikter.> 

Från scenen och konsertsalen. 
Xov. Stora teatern. 

1. AVeber: Friskytten. 
Vals. 

3, f», 13. Mozart: Tahiti, »Don Juan« (per
sonalen : se Sv. Musikt. n:o 17). 

4. Flotow: Martha. 
5. l:a Symfonikonserten. (Cherubini : ouv. 

tili »l'Hôtellerie portugaise»; Max Bruch: 
Violinkons., solostäm. spelad af h r T. Aulin; 
Wagner: Siegfried-Idyll; Beethoven: Sym
foni n:o 7 A-dur.) 

C. Verdi: Ernani (Elvira: fru Ostberg). 
12. Konsert. 1. Weber: Ouverture till »Eury-

anthe»; 2. Beethoven: Violinkons, (hr 
Wesselv); 3. Massenet: Aria ur»Herodias» 
(hr Lomberg); 4. Saint-Saëns: Pianokonsert, 
G-moll (hr Schönberger); 5. Visor (frk. 
Klemming); 6. Sarasate: Faustfantasi (Wes-
sely); 7. Beethoven: Deutsche Tänze; Cho
pin : Assdurpolonaise (hr Schönberger). 

Nya teatern. 

10. Mari nettes små skälmstycken. 

Södra teatern. 

8—14. Millöcker: Tjufven, kom. operett i 1 
akt. (Marquis de Soulanges, Gibelin, Su-
zette, Jean Meauvaismouche : hrr Svedberg, 
Nordlund, fru Jensen, hr Strömberg). 

Vasa-teatern. 
1, 2, 3, 4. Varney: Amor gengångare (4 okt. 

25:te ggn). , 
5  —  1 4 .  Offenbach: Storhertiginnan af (rerot-

stein, operabufta, 4 akter. (Storhertiginnan, 
Fritz, general Brumm, baron Grogg, prins 
Paul: frk. Anna Petterson, hrr Kloed, Grun
der, Lindhagen, Paulson). 

Musikaliska Akademien. 
1. Greffe Ziehys l:a konsert (bitr. frk. Alma 

Hultcrantz). 
4. » » 2:a » " 
8. Prof. Benno Schönbergers pianokonsert. 

Berns' Salong. 

1. Internationella opera- och operettsäll
skapet Willi's l:a uppträdande. 

Om Stora teaterns operaföreställnin
gar är ingenting nytt att förmäla ; de 
äro såsom ofvan synes endast repetitioner 
af nyss gifna saker, deremot hafva ett 
par konserter gifvits här, hvilka varit al 
rätt stort intresse. Den första symfoni-
konserten inleddes med ouverturen till 
en gammal opera af Cherubini, »L'liö-
telleri portugaise», komponerad 1798, efter 
hans Lodoiska (1791) och Medea (179/) 
men före »Vattendragaren» (1800) och 
»Anakreon» (1803), hvilka operors oliver-
turer hafva högre värde än den ifråga
varande. Bekantskapen med denna var 
likväl intressant nog; om än musiken 
till stilen föreföll något gammalmodig, så 

vittnade den likväl om den gamle mästa
rens förmåga såväl af melodisk uppfinnings
förmåga som grundlig konstförfarenhet i 
komposition och instrumentering. I Max 
Bruchs vackra violinkonsert, förut spelad 
här, såsom vi erinra oss, af Sauret och 
Anna Lang, skölle hr Aulin sin violin 
pä ett ganska berömvärdt sätt med ren 
oc.li kraftig ton, smakfullt och briljant 
föredrag, som inbringade honom lilligt 
bifall och framropning. Wagners Siegfried-
Idyll hör till dessa nyare tidens kompo
sitioner, hvilka såsom sådana alltid för-
tjena att höras. Som Wagnerpjes ovan-
ligt litet bullersam af sig var den musi
kaliska behållningen af densamma icke 
synnerligt stor om icke i quantitativ! 
hänseende, ty de båda motiv, hvarpå den 
var byggd, repeteras i en oändlig och 
tröttande längd. Delta orkesterstycke 
komponerades 1870 i Luzern till kom
ponistens hustrus födelsedag kort efter 
hans sons, Siegfrieds, födelse, pä hvars 
namn såväl titeln som det musikaliska 
citatet ur Wagners »Nibelungenring» (Sieg
fried, lyssnande till fogelsången) anspelar. 
Vackrast i stycket synes oss den med vex-
lande flöjter och klarinetter framstälda 
fogelsången, som angenämt afbryter mo
notonien i det sista motivels behandling. 
Utförandet under hofkapelhnästaren Nord-
quists ledning lände hofkapellet till all 
heder och detta visade sig ock publiken 
erkänna. Kronan på aftonens musiknöje 
utgjorde Beethovens välbekanta härliga 
A-dur symfoni med det oförlikneligt sköna 
andantet »Tonernas vågor» och den präk
tiga finalen. Efter dess slut bragtes också 
åt orkestern och dess anförare en varm 
och välförtjent hyllning. Vid konserten 
den 15 Nov. å Stora teatern medverkade 
prof. Benno Schönberger och herr Wes
sel)-, båda på ett sätt som frainstälde 
dessa konstnärers stora förmåga i högst 
fördelaktig dager. Herr Wessely sättes 
af våra violister mycket högt och besitter 
en mycket gedigen talang, såsom hans 
föredrag af klassiska saker mest intygar, 
dock sakna vi hos honom en Laubs eller 
Wilhelmjs slora ton och kunde önska 
mera värme och eld i föredraget. Prof. 
Schönberger, som har väckt mycken för
tjusning hos alla pianister för sitt mäster
liga spel, lät oss på denna konsert åter 
höra den af fru Backer-Qröndahl för två 
år sedan spelade G-mollkonserten af Saint 
Saëns, och i denna högst spirituela allt, 
igenom fängslande komposition med sin 
glänsande orkestrering utfördes principal
stämman af prof. Schönberger på ell i 
sanning öfverlägset sålt; elt mera tek
niskt fulländadt klart mjukt och klang-
skönt föredrag kan man ej gerna tänka 
sig. Också visade de kraftiga applåderna 
och de många inropningarna efter detta 
nummer, liksom efter hans öfriga, hvartill 
utom programmet komBubinsteins bekanta 
konsertvals, att prof. Schönberger här fun
nit en publik, som vet uppskatta hans 
ovanligt anslående pianospel. Detta hade 
han ock tillfälle alt erfara på den piano-
soiré han gaf den 8 Nov. i Musikaliska 
akademien, hvilken gafs på särskild be
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gäran af en mängd bland konstnärens 
beundrare och beundrarinnor. Å sist-
nänida konsert på Stora teatern före
drog fröken Klernniing ett par visor 
«Dyvekes Sange» af Heyse, och en ung 
herr Lomberg, i besittning af en präktig, 
stark och välljudande bariton, sjöng en 
särdeles vacker aria ur Massenets »He-
rodias». Ett litet missöde med orätt ton-
träffning i början af arian upptogs af 
sångaren med lyckligt lugn, och han kom 
snart in i rätta spåret. Vi vänta med 
intresse den unge sångarens uppträdande 
i en operarol. Konserten inleddes med 
den förträffligt utförda vackra och Ulliga 
»Euryanthe-ouverturen af Weber. Det 
återstår oss nu att tala öm Zichy-kon-
serterna å Musikaliska akademien. Endast 
den första af dessa, som bevistades af 
konungen och prins Carl, hade lockat 
något så när talrik publik. Den enarmade 
grefliga artisten väckte här som annor
städes mycken uppmärksamhet för sin 
högt uppdrifna färdighet i venstra han
den, hvarmed han åstadkom effekter af 
styrka och virtuosmessigt spel, för hvil-
kas åstadkommande minst ett par händer 
och armar syntes behöfliga. Hans spel 
var i sanning mirakulöst t. ex. i hans Don 
Juan-, Faust- eller Tannhäuserfantasier 
a la Liszt. Någon större konstnjutning 
skänkte emellertid ej hans föredrag. Grefve 
Z. spelar endast för välgörande ändamål 
och hälften af inkomsterna för konserterna 
var anslagen till Eugeniahemmet, den 
andra tillfaller konservatoriets i Buda-Pesth 
pensionskassa. Fröken Alma Hultkrantz 
biträdde på dessa konserter med sång-
nummer, som mottogos med rätt mycket 
bifall. Fröken H. har onekligen en gan
ska präktig och väl utbildad röst samt 
sjunger rent och vackert. Med bortar-
betande af en viss stundom störande 
skärpa i lonansatsen bör fröken IL blifva 
en ganska framstående konsertsångerska. 

Södra teaterns lilla operett af Mill-
öcker, »Tjufven», lär lia en musik som 
är ett afkok af hans andra operetter. Vi 
ha ej satts i tillfälle alt taga nyheten i 
betraktande. Vasateaterns nyhet »Stor
hertiginnan af Gerolstein» torde vi i ett 
följande nummer fd omtala. 

En erfaren flicka. Scenen är pä hof-
teatern i Stuttgart. Lohengrin sjunger 
till Elsa: »Aldrig du mig skall fråga, ej 
dig med tvifvel plåga 0111 af livad art jag 
är, ej 0111 liva d namn jag här!» En flicka 
på öfversta raden säger till sin väninna: 
»Hör du, Rika, så der säger alltid kar
larna när man frågar dom 0111 di liar reela 
afsigter.» 

+ 

Bara välvilja. En mycket medelmåt
tig sångerska säger till sin ackompagna-
tilr vid pianot: »Men ni ackompagnerar 
111ig ju sä starkt, att ingen menniska hör 
111ig!» — »Ursäkta, min fröken, det sker 
endast till ert eget bästa», svarar denne 
helt lugnt. 

Från in- och utlandet. 

Festföreställningar å Stora teatern. 
Till firande af vår nyligen aflidna berömda 
landsmaninna Jenny Lind-Goldschmidt äm
nar k. teaterdirektionen låta uppföra åt
skilliga af de operor, med hvilka minnet 
af den stora lyrisk-dramatiska konstnär-
innans namn på ett särskildt lysande sätt 
är förbundet, t. ex. »Friskytten», »Nor
ma» och »Regementets dotter». Föreställ
ningarna skola åtföljas af epilog med ta
blåer, orden af hr Frans Hedberg, mu
siken dels komponerad, dels arrangerad 
af 11 o fk apel 1111 äs ta re n Nordquist. Första 
föreställningen är afsedd att gifvas d. 29 
i denna månad, då 57 år äro förflutna 
sedan den dag, då Jenny Lind vid nyss 
fylda 10 år gjorde sin första rol i t reakts-
skådespciet »Edwinski och Floreska, eller 
Den polska grufvan». Denna representa
tion kommer att gifvas såsom det recett-
spektakel, vi förut omnämt, hvilket be
viljats medlemmar af ballett- och körsta-
terna på grund af att pensionsrum för 
dem icke finnas lediga, ehuru de redan 
ärn pensionsberättigade. 

I »Regementets dotter» kouima fru 
Edling och herr Lindblad att utföra Ma
ries och Tonios partier. 

Herr Emil Linden har nu uppgjort 
kontrakt med k. teaterdirektionen om 
engagement, för detta spelår. Hans nästa 
roler efter Don Juans blifver prinsens i 
Hallströms »Per Svinaherde» och Petruc-
ehios i tiötz's »Så tuktas en argbigga». 

+— 
Herr Oskar Lomberg, som utomlands 

i flera år studerat sångkonsten i Paris, 
Berlin och senast i Wien, samt å sista 
konserten å Stora teatern lät höra sig 
med bifall, kommer der att snart debu
tera som grefve Luna i »Trubaduren». 

Kungsholms-Teatern kallas ett nytt, 
mera anspråkslöst Thaliatempel, beläget 
vid Kronobergsgatan 11, hvilket d. 5 Nov. 
öppnade sina portar första gången med 
ett program af tre enaktspjeser. Biljett
priserna äro högst 1 kr. 50 öre, lägst 
50 öre. 

Professor Byström har, fortfarande 
biträdd af frk. Gaston, mellan C och 13 
Nov. hållit musikföredrag (orgelmusik och 
psalmsång) i Bromma, Spånga, Össeby-
Garn och Ångarn. 

De resande teatersällskapen befunno 
sig vid November månads början: Engel-
brechts i Malmö, Herbolds (operasiillskap) 
i Lund, Elffors i Sundsvall, Lindmarks 
i Upsala, Fröbergs i Ge fle, Berndts i Fa
lun, Carlbergs i Uddevalla, Sandbergs i 
Vestervik och Selanders i Norrköping. 
Carlbergs begaf sig sedan till Venersborg 
och Fröbergs till Göteborg (Mindre tea
tern). 

I Berns' Salong vinner Valli'ska ope
rettsällskapet ganska stor framgång, syn-
nerligast baritonen. hr Vineenzo de Pas-

qualis, med en präktig stämma och bril
jant foredrag, men äfven den öfriga per
sonalen, utom hr Yalli sjelf utgörande 
frökn. Susanne Veutz (sopran) och Fanny 
Schegar (alt) samt hrr Antonio Ricardo 
(tenor) och Etore Brancaleoni (bas). Na-
tional-damqvartetten uppträdde der sista 
gången d. 15 November. 

Den svenska damqvartetten, som står 
under hr Brohmans ledning (en del af 
dem som förut sjöngo i Berns' salong), 7 
sångerskor stark, har i Centralhalle i Leip
zig vunnit entusiastiskt bifall för sina 
vackra röster och god sammansjungning. 
Der likasom här väckte särskildt den djupa 
kontraalten mycket uppseende. 

—-+— 

Kgl. teatrarnes stat för 1887—1888, 
som nyligen fastsstälts af finansdeparte
mentet, har följande utseende: 

Inkomster: Bidrag af konungen: för 
Stora teatern 60,000 kr., för Dramat, t. 
7,385 kr., statsanslag 60,000 kr., hyror 
37,550; recettuiedel: å Stora t. (207 re-
pres. à 1,350 kr.) 279,450, å Dram. t. 
(185 repres. å 750) 138,750 kr. — S:a 
Inkomster 585,700 kr. 

Utgifter: Direktören 6,000 kr. — 
Liter, afdeln., kansliet och kas
san: Sekreteraren 2,000 kr., liter, af
deln. 15,000, kansliet 7,000, biljettför
säljning och mottagning m. m. 9,200. 
Summa 33,200 kr. — Artistiska och 
sceniska afdeln.: Scenens byrå 1 0,000, 
sångscericn 8 9,000, talscenen 115,000, or
kestern 87,000. balletten 30,000, kören 
40,000 kr. Bidrag till Musik, akadem. 
för elevskolan 5,500, balettelevskolan 
3,200, tjenstgöringspengar och tillfäll, en
gagement 20,000 kr. Summa 399,700 
kr.— Tekniska afdeln. och materie
len: Aflöning till kontrollanter och ma
terialförvaltare 2,800 kr., reparationer, 
hyror och utskylder 8,000, möbler och 
husgeråd 900, attribut 8,000, kostymer 
30,000, dekorationer 40,000, belysning, 
brandredskap 111. 111. 45,000, städning, 
renhållning, eldning 10,000 kr. Summa 
144,700 kr. — Diverse utgifter 2,100 kr. 
— Summa Utgifter 585,700 kr. Jem-
förd med förra årets stat haren minskning 
i den nu upprättade staten af inkomster 
och utgifter uppstått, utgörande 126,800 
kr. Å inkomstsidan saknas nu det be
gärda bidraget af Stockholms stad, 50,000 
kr. Reeettmedeln äro beräknade 42,550 
kr. lägre å Stora t., 33,750 kr. lägre 
å Dram. t. Äfven hyrcsmedlen äro ned
satta lued 800 kr. På utgiftssidan ha 
derföre följande minskningar egt rum: 
På liter. afd. 5,000, sångscenen 36,000, 
talscenen 17,000, orkestern 8,000, bal
letten 8,000, kören 7,000, ballettelev-
skolan 500, tjenstgöringspengar och tillf, 
engag. 5,000, repar, och utskylder 2,000, 
möbler och husgeråd 100, attribut 2,000, 
kostymer 10,000, dekor. 15,000, belys
ning och brandredskap 3,000, städu., ren-
liälln. och eldning 7,000 kronor. 

Fröken Berna Schuck gifver med bi
träde af frök. Valb. Aulin samt hrr Tor 
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deles glänsande och bifallet var rikt. Ef
ter föreställningens slut helsadcs hon mod 

dånande bravorop. 

Aulin och Emil Sjögren Sönd. d. 20 Nov. 
kl. 8 e. m. konsert i Vetenskaps-akade-

miens hörsal. 

Musikaliska konstföreningen. Till den 
innevarande år utlysta pristäflan ha inom 
föreskrifven tid följande kon1 positioner 
inleinnats: 1. Quintett för 2 Violiner, 
Viola, Violonoell och Piano (Motto: »Vin
na eller icke vinna, det är frågan»), 2. 
Trio för Piano, Violin och Violonoell i 
(Motto: »Fortes fortuna juvat»), o. Fyra 
Tonbilder för soloröster och kör (Motto: 
»Finnbjörn»). 4. »Lotta Lennings Vagg
visa» för en röst med piano (Motto: »Sot 
soiu liljan» etc.). 5 »Norsk Lyrik», sex 
sånger för en röst med piano (Motto: 
»Kärlek till konsten»), 6. Sonat för 
Piano (Motto: »Arti non laudi»), 7. 
»Minnessång» kör med soloquartett för 
mansröster (Motte: »Quse non posuisti, 
nee tollis»), 8. Sonat för Piano (Motto: 
»Seh" ich die Verke der Meister an» etc.). 

De inlemnade kompositionerna hafva 
blifvit till-tälda prisdomarcua: Prof. Niels 
Gade, dir. Alb. Rubenson och kapcllui. 

.T, Svendson. 

De kgl. teatrarne. K. M:t bar ny
ligen bemyndigat direktionen för dc k. 
teatrarne att lyfta det kreditiv :i 25,000 
kr., som riksdagen beviljat för spelåret 
1887 — 88. Att detta redan nu tagits i 
anspråk härrör af de kostnader, som för
orsakats genom de af myndigheterna an-
bcfalda säkerhetsåtgärderna till förebyg
gande af eld fa ra, såsom anbringande af 
jernridå etc. Dessa ha kraft en summa 
af 32.450 kr. Upprättande af ritningar, 
kostnadsförslag o. s. v. härtill fordrade 
sin tid, och först d. 19 Aug. kunde åt 
teaterdirektionen meddelas befallning om 
jernridåns anbringande. Beträftandc Dra
mat. teatern afgafs sådan befallning först 
d. 16 Sept. Dröjsmålet med teatrarnes 
öppnande — en månad senare än van
ligt —, förorsakadt af nämda anordnin
gar, har naturligtvis vållat minskning i 
teatrarnes inkomster. Recettnicdlen un
der förra spelåret från säsongens början 
d. 15 Aug. t. o. m. 29 Okt. utgjorde 
101,669 kr., dä de från denna speltermius 
början, d. 18 Sept. t. o. ni. 29 Okt.,endast 
gått till 51,286 kr. Således en minskning 
af öfver 50,000 kr. Äfven om man från-
räknar tiden mellan 15 Aug. och 17 Sept. 
i fjor och' jemför recetterna under tiden 
1 8 Sept.—29 Okt. båda åren — d. v. s. 
den tid under hvilken i år endast spelats 
å Stora teatern —, så är minskningen 
i inkomster betydande. I fjor inspelades 
under 'nämda tid å Stora t. 44,757 kr., 
ä Dramat, t. 24,938 kr., s:a 69,695 kr.: 
i år endast 51,286, alltså 18,400 kr. 
mindre (ören oberäknade). 

Jemföras medelrecetterna under sist 
nämda tidrymder, finner man, att medan i 
fjor å St. t. gåfvos 34 lyriska föreställ
ningar med en medelrecett af 1,300 kr. 
77 öre och 1 dramat, föreställning, in
bringande 531 kr. 65 öre, så ha i ar 
gifvits 19 lyriska och 23 dramat, före
ställningar — dc senare, såsom bekant, 

till nedsatt pris med en medelrecett af 
resp. 1,380 kr. 17 öre ocli 1,089 kr. 

7 1 öre. 
Under 6 veckor har Stora t. således 

i år gifvit 7 föreställningar mer än un
der samma tid i fjor, och medelrecetten 
visar att teatern varit i år mera besökt 
än då. . Likväl har inträffat en minsk

ning i är af 18,400 kr. 
Orsaken härtill är utan tvifvel den, 

att Dram, teatern varit sä länge stängd. 
Men att minskningen kunnat blitva sä 
stor under sä kort tid, dä k. teatern det-
jenite varit mindre än vanligt utsatt för 
konkurrens af privatteatrarne, ii'iicbär 
onekligen ett kraftigt stöd för den åsigten, 
att en sammanslagning af den lyriska och 
den dramatiska sceuen skulle medlöra 
ekonomiskt förderfliga följder för de k. 

teatrarne. 
Efter lnedgifvande af sistnäuida för

hållande, torde väl, då ofvanstäende med
delande härflyter frän Posttidn., regerin
gens organ, något förslag at hr finans
ministern om de båda scenernas samman
slagning icke vara att vänta likasom ej 
heller något afhändandc af Dramatiska 
teatern genom försäljning eller bortarren-

dering. 
— —  

Göteborg. Harmoniska sällskapet gaf 
under d:r Carl Valentins anförande d. 29 
Okt. konsert â Nya realläroverket enl. 
följande program: 1. Liszt: Chor der 
Schnitter u. Schnitterinnen ur Herders 
»Der entfesselte Prometheus». 2. Max 
Bruch: Morgenstunde, sopratisolo (fru E. 
Wahlström)ochdamkör. 3. Saint-Saëns: 
Chanson d'Ancêtre, baiytonsolo (hr Wa-
reing) och manskör. 4. W. Mozart: ur 
»Don Juan»: aria (Zcrlina) »Batti batti», 
aria (donna Anna) »Crudele», duett (Zei
lina, -Don Juan) »La ci daroni la mauo». 
5. Gluck (f 15 Nov. 1787): Altsolo och 
kör ur 2:a akten af »Orpheus». Samtliga 
numren med orkestcrackompaguenient. 

Vid symfonikonserten d. 2 Nov. i 
samiua lokal och under samma dirigent 
utfördes: l. Roinceke: Ouv. till »Dauie 
Kobold». 2. A. Södcrma n: Tannhäuser, 
barytonsolo (hr C. F. Lundquist) med 
orkester. 3. Beethoven: Symfoni n:o 8 
F-dur. 4. A. Hallen: Rhapsodie (N:o 1) 
för orkester. 5 Visor med piano (hr Lund
quist). 6. Rubinstein:a) »Toreador et 
Andalousc», orkestreradt af Max Erduians-
dörfer ; b) Trot de Cavalerie. 

Wenersborgs musiksällskap g af d. 15 
Okt. en soaré, vid hvilken utfördes säll-
skapsquartett (D-moll) af II. Berens, 
Marsch för bland, kör och solo ur »Wil
helm Teil», »Serenad vid strandbredden» 
af Kjerulf, »Vid »solnedgång», kör af 
Gade samt sopransolo och quartetter för 

mansröster. 

Abo. Fru Engdahl, den hos oss 
sedan i vintras bekanta och värderade fin
ska sångerskan, har här nyligen sjungit 
Violettas parti i Verdis »Traviata», då 
hon hade sin egen reeett. Hennes utfö
rande af denna rol beröuimes såsom sär-

Köpenhamn. En ny dansk opera »Lo-
reley», med musik at Joh. Bartholdy, 
gick d. 22 Okt. öfver k. teaterns scen 
för första gångcu. Liksom i Gounods 
»Romeo och Julia» inledcs operan med 
en prolog, hvari en osynlig kör gifver en 
öfverblick af handlingen genom att före
draga deu tyska folkvisan om Lorelcy, 
som under tiden visar sig i tablå, sit
tande på klippan midt i Rhen. Musikens 
styrka säges ej ligga i den melodiska rike
domen eller uppfinningsförmågan, men in
strumentationen berömnies såsom dugtig 
och verkningsfull. Bartholdy har gått i 
skola hos Wagner, som man kan finna. 
Fru Keller och hr Simonsen utförde huf-
vudrolerna. Efter de sista akterna var 
bifallet starkt och ihållande. 

Sigrid Arnoldson har fråu Paris gjort 
en utflykt till Holland, der hon i Haag 
och Amsterdam uppträdt som llosina i 
»Barberarcn». Hennes gästspel liär har 
varit en fullständig triumf. Dc annars 
så lugna holländarne hafva med ändlösa 
applåder och inropningar betygat sin en
tusiasm. Tidningarna ha innehållit spal-
långa berömmande kritiker öfver den för
tjusande svenska sångerskan, hvars por
trätt, taget af Nadar i Paris, i dessa dagar 
sålts i tusentals exemplar i de holländska 
städer der hon uppträdt eller skall upp

träda. + 

Paris. Femhundrade uppförandet at 
»Faust» egde rum å Stora operan d. 4 
Nov. inför fyld salong af en utvald pu
blik och under Gounods eget anförande. 
Vid sitt inträde i orkestern helsades mä-
starcu med en bifallsäska, som räckte i 
flere minuter och som upprepades många 
gånger under aftonens lopp. Efter ope
rans slut, hade uppe pä scenen samlat sig 
en mängd af den åldrige tonsättarens väu-
ner och beundrare, hvilka personligen 
bragte honom sin lifligaste hyllning. Jean 
de lteské sjöng för första gången Fausts 
parti och säges sä väl i sång som spel ha 
öfverträffat alla sina föregångare. 

— LamoureuxsLohengrin-löre-
ställningar å Edenteatern, hvilka i vå
ras förorsakade honom så mycken förar
gelse och uppoffring, då de genast till 
undvikando af tumultuariska uppträden 
måste inställas, hafva nu åter tillskyndat 
honom en dryg utgift. Teaterns aktie
bolag stämde honom nämligen för kon-
traktsbtott, påstående att teaterns stän
gande icke var nödvändigt, och den Wag-
ncrälskande konsertdirektören har nu dömts 
att betala 10,000 fres i skadeersättning. 

— På stora teatern inöfvas för när
varande »Henry VIII» af Saint-Saëns 
och den nya balletten »La Tempête», hvar-
till Auibr. Thomas skrifvit musiken och 
hvari den omtyckta dansösen Rosita Mauri 
skall utföra hufvudrolen. 



146 

Dresden, l'â första syuifonikouscrten 
d. 28 Okt. spolades liar Wagners ung-
donissymfoui. Densamma omtalas såsom 
varande ett förvånansvärdt moget, a rbete 
tor att vara af en nittonårig komponist. 
Diktaren af de senare musikdramerna vi
sar sig här endast i fä öfvergäende mu-
sikmomenter ; dereniot framträder öfver-
allt det djupa Beethoven-studiet, hvari 
Wagner den tiden försänkte sig, utan att 
detta dock fortagit hans egna sjelfstän-
diga idéer. Just denna ungdomliga, ori-
ginela audes underordnande under det 
mogna, härliga snillet ger ett särskildt 
värde och intresse ät detta verk. 

— Don lilla engelska pianisten Pau
line Elice, hvars artistiska mogenhet 
lär vara märkvärdig för henues år, har 
gifvit flere konserter här .och vunnit all
mänt bifall. 

Wien. Do sju schwaberna, Mill-
• öekors senaste operett, gick första gän

gen öfver scenen d. 29 Okt. på Teater 
an der Wien. Operetten kallas »folk
opera» och liar till librettoförfattare Hugo 
Wittmann och Julius Bauer. Melodiri-
kedom, naturlig känsla, lycklig inspira
tion karakterisera musiken, som säges 
vara Millöekors bästa näst »Tiggarstuden
tens». Första akten berömmes såsom 
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särdeles melodiös, och innehåller bl. a. 
ett ståtligt festtåg; i andra akten anslog 
mycket cn kuplett »Um halber Neune», 
och i tredje akten väckte en kommunal-
rådsscen stort bifall. För öfrigt heter 
det i Signale, att operetten just icke är 
någon synnerligt konstnärlig produkt, utan 
håller sig till det vanliga nya operettma
neret och kultiverar som förut valser och 
dansrytmer. Librcttistema hafva emeller
tid i stället för det vanliga oporettsche-
mat hållit sig till naturfriska folktyper. 

Berlin. På Walhallateatern framför
des d. 27 Okt. en ny operett »llikiki» 
af Joseph Hellmesbcrger jun., text. af B. 
Genée och W. Mannstädt, och rönte rätt 
god framgång. Operetten gick under 
Sept. månad allra första gången öfver 
scenen på Carlteatcrn i Wieu, der kom
ponisten är bosatt, och gjorde dor ganska 
stor lycka. 

—+— 

Hamburg, Den unga amerikanska 
saugerskan fröken Niki t a har uppträdt 
här med stor framgång. Vid hennes tre 
konserter på Thaliateatcrn sjöng hon för 
utsåldt hus livarje gång. 

Dödsfall. 

Lind-Goldschmidt, Jenny, don verlds-
berömda svenska sångerskan, f. i Stock
holm d. 6 Okt. 1820, "(• i Kngland d. 
2 Nov. på sin villa Malvern Hill på grän
sen till Wales. (Se biografien sid. 140.) 

Macfarren, George Alexander, en af 
Englands förnämste musiker i vår tid, f. 
dcu 2 Mars 1813 i London, f derst. d. 31 
Okt. Han blef 1829 elev i Boyal Aca
demy of music och redan 1834 lärare 
derstädes, verkande der under flera år 
trots en allt mer tilltagande blindhet. Ef
ter Bannets död utnämdos han 1875 till 
musikprofessor vid universitetet i Cam
bridge, men fortfor att verka vid don 
kgl. musikakadomion, hvars direktör han 
blef. M. har komponerat flore operor: 
»Devils opera» (1838), »Don Quixote» 
(1846), »Charles II» (1849), »Bobin Ilood» 
(1860), »Jessy Lea» (1863), »Hcllvellyn» 
(1864) m. fl., vidare flere oratorier och 
kyrkliga sångverk, ouvcrturer, kammar
musik, piauosaker etc. Han har dess
utom utgifvit flera gaiula verk af Purcell, 
Iländcl o. a., utgifvit on harmonilära och 
varit medarbetare i »Musical World». 

x — 

F ru Lhom biio-Sohettstro m 
från Paris, 

som i 16 ar varit opcrasåugerska och sånglärarinna, cmottager elever (nybegynnare så 
väl sum mera försigkomna) och utbildar dem, på mycket kort tid, så väl för privat-
salongeu som operan och kousertsalcn. Undervisningen, liksom konversationen, kan 
ske på svenska, italienska, iranska, tyska eller engelska. Anmälningar, äfven skrift
liga, mottagas från den 1 uästkommandc Oktober i Kristinehamn. 

•••••••»•••••»••»••••••M iMHt ••I 

Svensk Musiktidning 1887. 
7:e årg., utgifves såsom förut ined porträtter, notillustrationer och 
bilaga: Musikalbum al piano- ocli sångstycken (oinkr. 16 sid.), biogra
fier, populära uppsatser, notiser och anekdoter, följetong etc. Pris endast 
5 kr. pr år, 3 kr. pr halfår, lösnummer 25 öre, b ilaga 25—50 öre. Annonspris 
endast lO öre pelitrad. Prenumeration sker å tidningens Expedition, 
Hötorget 6, 1 tr. upp ölver gården (derifrän den hemsändes), i m usik- och 
bokhandeln samtå tidningskontoren; Jör landsorten direkt hos Expedi
tionen, annars helst å posten eller i bokhandeln. Tidningen utkommer 
med 20 n:r 2 gånger i månaden (utom Juli, Aug.). 

SVENSK MUSIKTIDNINGS årgångar 1884, 1885 
OCh 1886 säljas till nedsatt pris af 4 kronor pr årgång, 
7 kronor för två årgångar, 10 kronor f ör alla fre, då kontant 
liqvid ined beställning efter noggrann adress sändes direkt till 
Svensk Musiktidnings Expedition, Stockholm. 

Årg. 1884 innehåller porträtter af Agathe Backer-Gröndahl, Fröben/, Hallin, 
Hallström, Hebbe, Holmboe-Schenström, Höijer, Kraus, Otto, 1'acius, Rubinstein, Sah-
man, Sjögren, Jun samt Musikbilaga: 7 Melodiska Tonstycken af C. W. Rendahl. 

Arg. 1885: porträtter af J. S. Bach, Björksten, Cherubini, d'Albert, frk. Ek, 
Hartmann, Hilter, Händel, Norman, Fachmann, Willmun, Eni/. Ysaye. Musikbilatia-
»Skuggor och dagrar», 5 pianostycken af Kich. Andersson. 

Arg. 1886: porträtter af Kon. Oscar II, Conr. Xordquist, Czapek, Chopin, 
Vendela Andersson, I. I'. Cronhamn, Liszt, Öländer, Pauline Lucca, Mierzwinski 
Beethoven jenite Schwarzspanierhaus (hans sista bostad i; musik: Svensk Läkaremarsch af 
J. A. Huss, Begrafningshymn af Ts. Dannström (båda Herstäni.). 

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

iHNIMIMNIHII 
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I Pianomagasin. ! 
If Flyglar, Pianinos, Tafflar och Orglar ; 
it från in- och utländska utmärkta Fabriker », 
j? till de bill igaste priser. För instrumentens p 
(j, bes tånd ansvaras. 

Äldre Pianos tagas i utbyte. % 
OBS. Ständigt lager af Flyglar från 

I Bliithuer och Pianinos från G. Schwechtens | 
<si berömda fabriker. 

Gust.Petterson & Komp.,I 
US Regeringsgatan 38. 

•' Flyglar, Taffiar och Pianinos % 
från J. U. Malmsjö. 

Svensk Musiktidnings byrä 
Och Expedition har flyttats till 
Hötorget N:o 6, 1 tr. upp öfver går
den, ingång frän Olofsgatan. 

Redaktionen. 
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Adrian Dahls 

A I  b u m  b l  a d  
5 melodiska tonstycken för piano 

finnas att köpa för 1 kr ona 

â Svensk M usiktidnings E xpedition, 
Hötorget 6, 1 tr. upp öfv. gård. 

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

Kongl. Myntet. 

INNEHÅLL: Jenny Lind, porträtt och bio
grafi. — J enny Lind i Köpenhamn. Till Jenny Lind. 
Skaldestycke af Herman Siitherbcry. Fran scenen och 
konsertsalen. — Från in- och utlandet. — Dödsfall. — 
Annonser. 
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STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 18 87. 


