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frisk folkton. John Jacobsson har un
der en lång följd af år utsändt till 
allmänheten sina »Ljungblommor» och 
andra sånghäften, hvari flere sånger 
förekomma som vunnit popularitet och 
med bifall blifvit utförda af våra för
nämsta sångerskor å konserter, såsom 
»Jag är en nordisk flicka», »Under 
rönn och syrén», »Jungfrun i det 
gröna», »Vårvisa», »En glad visa» m. 
fl. Utom dessa solosånger, hvilka 
egentligen varit de som gjort kompo
nistens namn kändt i större kretsar, 
har man af honom äfven större kör
verk och instrumentalkompositioner, 

som längre fram skola om
nämnas, samt flere andeliga 
tonsättningar och psalmer, 
skrifna för den judiska sy
nagogan, hvars dirigent och 
organist hr Jacobsson varit 
i snart två decennier. 

John Jacobsson föddes d2 
Äng. 1835 i närheten af Stock
holm å Löfholmen, der hans 
fader innehade en klädes
fabrik. Den första under
visningen i musik erhöll 
han vid 8 års ålder af s in 
moder, född Assur, en fram
stående sångerska, som stu
derat sång vid Musikaliska 
akademien och under sång-
läraren Crœlius. Redan ti
digt röjdes hans anlag för 
musik, i det han ofta kunde 
afbryta sina lekar för att 
lyssna till moderns sång 
och innan han ännu nådde 
upp till pianots klaviatur, 
uppklifven på en pall sökte 
taga ut på instrumentet 
hörda melodier, åt hvilka 
han med venstra handen 
gerna ville trefva sig till 
ett ackompangement. I hem
met fick han höra god musik, 
och bland dem som ofta mu
sicerade der var den utmärk
te violoncellinisten Andreas 

John Jacobsson. 

Klet är på sångens vingar som vår 
agpl svenska tonkonst flugit ut i den 
stora vida verlden. Våra »nordiska näk
tergalar», en Jenny Lind, Kristina 
Nilsson, har gifvit musikalisk klang 
åt svenska namnet och af våra tonsät
tare är det triumviratet Geijer, Lind
blad och Josephson, sångens mästare, 
som först och mest gjort detta namn 
kändt i utlandets konstverk!. Ända 
till denna dag synes det ock, som om 
sångdiktningen i första rummet låge 
våra tonsättare om hjertat, ty sång
komponisternas antal är hos 
oss öfvervägantle, likasom 
deras kompositioner, då vi 
nämligen fästa afseende vid 
deras värde och ej medräkna 
en mängd pianomusik af 
underordnad beskaffenhet. 

Af nu lefvande tonsät
tare på sångens område, 
hvilka kunna räknas bland 
dem som längst verkat på 
detta fält och der vunnit 
ett aktadt namn, är den 
man hvars bild vi i dag 
presentera våra läsare och 
livars personlighet är en 
gammal bekant inom huf-
vudstadens musikverld. En 
särskild anledning att nu 
fästa uppmärksamheten vid 
honom och hans verksam
het som tondiktare har gif-
vits oss deraf att den bi
laga som åtföljer detta num
mer upptager en ny sång 
af honom och att vi der-
jemte lia att anmäla en an
nan, som nyligen af Musi
kaliska konstföreningens 
prisdomare tilldelats priset 
såsom värdig att utgifvas 
bland de saker af större 
omfång och mera framstå
ende värde, hvilka utdelas 
bland dess medlemmar. 

John Jacobsson har som sångkom-
ponist trädt i våra äldre mästares fot
spår och bland dessa har synnerligast 
J. A. Josephsson tjenat honom till fö
rebild om än icke dennes svärmiska 
glöd och rika inspiration i samma grad 
spåras hos hans efterföljare. Men 
Jacobssons tondiktning har likasom 
Josephsons framflutit ur melodiens na
turliga källsprång ocli framträder utan 
förkonstling i en form som röjer god 
musikalisk underbyggnad och en för
måga att gifva en smakfull harmonisk 
färgläggning åt tonmålningen. I flera 
af sina sånger > har han anslagit en 

John Jacobsson. 
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Gehrman, som spelade due tter med hans 
mor. Samtidigt med skolundervisnin
gen fortsattes den musikaliska ; emel
lertid blef, i strid med den unge mu
sikerns och hans moders önskan, pa 
inrådan af anförvandter bestämdt att 
han skulle egna sig åt handelsbanan, 
och han insattes att börja med såsom 
volontär i en vinaffär, en plats som 
lian dock snart lyckades att få lemna, 
då han erhöll anställning i Edv. Jo
sephsons musikhandel. Här var den 
unge musikaliske handelseleven mera 
i sitt element. Hans principal fick 
kännedom om hans musikaliska anlag 
genom brodern J. A. Josephson, da 
director musices vid Upsala akademi, 
sedan denne en gång fått reda på hans 
under lediga stunder företagna kompo
nistförsök, som dock tillkommit utan 
någon grund af harmoniska studier. 
Principalen vidtalade då Ludvig Nor
man, som nyss kommit hem från Lei
pzig, att taga hand om den ange kom
ponisten, hvilken också lyckades af 
honom erhålla lektioner i harmoni, 
komposition och pianospel. Moderns 
önskan att få in sonen som elev i 
Musikaliska akademien kunde dock ej 
realiseras i följd af hans anställning 
i musikhandeln. Några år förgingo 
nu, under hvilka några smärre sång-
och pianokompositioner af honom sågo 
dagen och utgåfvos, hvarjemte lian af 
Gustaf Mankell erhöll orgellektioner, 
egentligen i det praktiska och merkan
tila syftet att dermed bättre reda sig 
i principalens affär, som tillökats med 
piano- och orgelmagasin. Sedan Jacobs
son öfvertagit dennes musikhandel 1865, 
och pianoaffär 1870 kunde han med 
mera frihet egna sig åt musikkompo
sition, och under sina årliga affärsresor 
i utlandet blef han i tillfälle att för 
kapellmästare G. Schmidt, då i Leipzig 
sedan i Darmstadt, studera komposition, 
och instrumentation, hvarjemte infor
mationerna här hemma fortsattes under 
ledning af Norman och äfven af Frans 
Bervald. Från denna tid datera sig 
följande arbeten af Jacobsson : En ka
tolsk messa för solostämmor, kör och 
orgel, uppförd i härv. katolska kapell," 
en piano-quartett, en piano-trio och en 
violinquartett, bland hvilka pianoquar-
tetten af Musikaliska konstföreningen 
erhöll mention honorable. Jemte sist
nämnda kompositioner och solosångerna 
ha vi ytterligare att nämna: »Agnus 
dei» för sopran och orkester, utfördt i 
Jakobs kyrka af fru Michaeli och hof-
kapellet, »Sommarminnen», ouverture 
för orkester, och Serenad samt Menu
ett gifna af Meissners kapell, operetten 
»Ungmors kusin», med bifall uppförd 
på Stora teatern 1868, »En dröm», 
sång för bariton och orkester, af hr 

' Lundqvist föredragen å en symfoni
konsert derstädes 1881, »Sveriges fana» 
(från samma år) kantat för manskör 
och soli med orkester, utförd af säll
skapet P.-B., »Kantat för soli, kör och 
orgel», komponerad med anledning 

af synagogans invigning härstädes, 
»Marsch» för orkester, komp. till vårt 
konungapars silfverbröllop och uppförd 
på Stora teatern, Cavatina för tenor 
och orkester, nyss utkommen, af Musi 
kaliska konstföreningen tilldelad pris, 
Sångquartett, tilldelad pris af Förenin
gen för quartettsångens befrämjande, 
Sånger för blandad kör m. m. Såsom 
vi förut omnämndt blef han nyligen 
invald till ledamot af Musikaliska aka
demien. 

# 

"Musikaliska uppsatser och kri
tiker af Ludvig Norman"*. 
Så lyder titeln på en af J. Bagge 

utgifven samling artiklar från åren 
1880—85, de flesta hemtade ur Post
tidningen, en ur Normans efterlemnade 
skrifter. De utgöras af u tländska rese
intryck från 1880 och 1883, analyser 
af operorna »Aida», »Cora och Alonzo», 
»Drottningens vallfart», »Estrella de 
Soria» och »Vattendragaren», redogö
relser för konserter af m:me Héritte-
Viardot, A. Andersen och A. Rubin
stein, samt kritiker öfver diverse utgif
ven svensk musik. Deremot saknar 
man Normans små förträffliga konst
närsporträtt ur denna tidning, hvilka 
våra läsare torde erinra sig från de 
första årgångarne. Måhända ämnar 
utg. framdeles samla dem jämte något 
af hvad Norman skref före 1880. Äf
ven derifrån finnes nog åtskilligt an-
märkningsvärdt, såsom man kan se af 
Kjerulfs pikanta kritik öfver Normans 
kritik af Kjerulfs sånger, anförd i 
Grönvolds »Norske musikere» sidorna 
44—48. 

Här vilja vi icke skrifva någon kri
tik öfver kritiker, utan låta Normans 
artiklar tala för sig sjelfva och han 
är vältalig nog genom sin fina och 
bildade smak, sin öfver all t framlysande 
välvilja och sin sakkunniga och lugna, 
stundom torroligt humoristiska stil. 

Blott i ett afseende måste vi göra 
ett litet undantag, näml. beträffande 
artiklarne om Cora och Alonzo, hvilka 
skilja sig från de öfriga, dels genom 
några vågade musikhistoriska konjek-
turer, dels genom en märkbart vresig 
och mot hela pressen ovänlig ton. 
Båda delarne belystes utförligt på sin 
tid i en till Aftonbladet insänd pro
test, den vi här anse oss böra repro
ducera, såsom motvigt mot den ensi
diga uppfattning läsaren af Normans 
artiklar nu lätt kan få, derigenom att 
utgifvaren intagit dem utan kommen
tarier och utan att låtsa om tillvaron 
af nämda protest. Norman hade efter 
operajubileet 1882 författat två artik
lar om Cora och Alonzo i Posttidnin
gen och undertecknat dem »Musiker». 

* Först sedan nedanstående var uppsatt, 
fick förf. kännedom om den i förra uumret 
insända artikeln af L'inconnu, som delvis går 
i sarania riktning. 

Protesten, ehuru ytterst artigt affattad, 
vägrades plats i Posttidningen och in
fördes då i Aftonbladet. Densamma 
lyder väsentligen sålunda: 

»Af hjertat instämmande i den syn
barligen mycket väl bevandrade »mu
sikerns» förtjusning öfver de milda, 
harmoniska skönheter, som finnas i 
Cora och Alonzos musik, äfvensom i 
hans beklagande öfver publikens vi
sade kallsinnighet för de samma, samt 
lika hjertligt tackande honom för hans 
fina analys af denna musik i och för 
sig, vågar undertecknad likväl tro, att 
förf:s historiska belysning af Naumanns 
konstnärskap icke är riktig. Mot förf:s 
påstående, att »Naumann förhåller sig 
till Gluck ungefär som sedermera Mar
schner till Weber», måste invändas, 
att Marschner helt och hållet utgick 
från Weber, under det deremot Nau-
man utgick, icke från Gluck, utan tvärt 
om från den italienska smakriktning 
(representerad förnämligast af Naumanns 
idol, Hasse), mot hvilken Gluck vände 
spetsen af sin reform. De inflytelser 
från Gluck, hvilka hos Naumann kunna 
spåras, voro en l ångt senare tillsats och 
ännu i »Cora» knappast af den om
fattning, »Musiker» synes vilja till-
skrifva dem, i det han säger, att »den, 
som i grund och botten känner Gluck, 
den känner på sätt och vis äfven Nau
mann, fastän icke så alldeles i botten». 
För vår del betvifla vi, att Naumann 
vid tiden för » Coras » komposition ens 
kände till Gluck synnerligen nära. I 
Sverige kunde han under sin första 
härvaro af Glucks reformationsoperör 
endast hafva hört »Orpheus» ; i Tysk
land voro de samma vid den tiden 
ännu föga gifna norr om Fra nkfurt am 
Main; i Dresden, der Naumann var 
anstäld, var smaken afgjordt italiensk; 
endast under sina resor till Italien 
torde han hafva uppsnappat något mera 
nämnvärdt af Gluck. Sant är, att 
Naumanns stil just i de operor, han 
skref för Sverige och Danmark, små
ningom undergick en gripande förän
dring ; men härför lemnar hans bio
graf, A. G. Meissner (Bruchstücke zur 
Biografie J. G. Naumanns, Prag 1803 
—4, II, 158,) en helt annan förkla
ring än bekantskapen med Gluck, näm
ligen nödvändigheten att sätta sig in 
i andra språk än det italienska och 
dermed ock att utbyta det ytliga kling-
klang, hvartill de Metastasiska verserna 
frestade, mot den uttrycksfullare de
klamation och orkesterledsa gning, hvar-
igenom de nordiska språkens ringare 
välljud måste ersättas. Säkert är i 
alla händelser, att det icke är hos Nau
mann, utan hos Kraus och Hteffner, 
som Glucks inflytande här i Sverige 
först fullt ohöljdt framträder. 

Ännu mindre kunna vi biträda arti
kelförfattarens intressanta och allena-
stående gissning angående Naumann 
såsom modell för Mozart, nämligen i 
öfversteprestens aria i f-dur. »Tonart 
och taktart» — säger förf. — »den 
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jämna fjerdedelsrörelsen i melodien, 
instrumentationen med delade altvioler, 
basar och blåsinstrument, utan samver
kan af violiner, alt detta är som ett 
förebud till Sarastros »O, Isis och 
Osiris». Körens omqväde felas ej häl
ler, fastän transponeradt till öfverqvar-
ten. Man vet, att »Cora och Alonzo », 
innan denna opera blef introducerad 
hos oss, redan var uppförd och bekant 
i Tyskland, och otroligt är ej, att Mo
zart kunnat taga notis oin den och 
omedvetet i sig upptagit stommen till 
det musikstycke, som under redan 
nämudt namn hänryckt en verld». — 
Jo, svara vi, detta är af flere skäl 
otroligt. I Wien uppfördes under hela 
tiden mellan 1767—90 öfver hufvud 
ingen opera af Naumann utom »Ar
mida» (C. F. Pohl, Joseph Haydn, II, 
378), hvilket redan bevisar, huru föga 
allmänt Naumanns operor voro upp
burna. »Cora» ut gafs visserligen i Tysk
land 1780, men endast i klavérutdrag, 
enligt Meissner, hvilken äfven under
rättar oss, att dess omtalade »uppfö
rande» omkring samma tid endast 
skedde i form af lösryckta stycken på 
de Bassemannska konserterna i Dres
den. Men då var Mozart icke i Dres
den, ej häller var han veterligen nå
gonsin i Schwedt, det enda ställe i 
Tyskland, der »Cora» verkligen upp
fördes på scenen (enligt Meissner, II, 
187). Hvarifrån skulle då Mozart fått 
reda på instrumentationen i »Cora» — 
hvars föga betydliga likhet med »O, 
Isis» ju kan vara alldeles tillfällig? * 
Än mer: det är icke troligt, att Mo
zart skulle lånat några idéer från en 
man, som han ringaktade. »Kapell
mästaren Naumann» — säger Jahn 
(W. A. Mozart, O. Strandbergs öfvers., 
II, 468) — »af hvilken han hörde en 
mässa," som förekom honom » ganska me
delmåttig», synes lika litet hafva fal
lit Mozart på läppen, som denne fann 
behag i Mozart. » Det sista styrkes 
också af Meissner, som förråder, att 
Naumann bland vänner plägade kalla 
Mozart »einen musikalischen Sanskülot, 
der sich selbst von solchen Gesetzen 
der Tonkunst und Harmonie losspräche, 
die unerlaslich wären» (a. st., II. 384). 
— Förf.:s observation öfver de delade 
altviolerna utan violiner är nog beak-
tansvärd, men saken eger dock flere 
motstycken från förra seklet: så om
talas i Marx' kompositionslära (IV, 285, 
3: te Auf.) ett miserere af Sarti med 
tre altar, men inga violiner, äfvensom 
en opera af Lesueur eller Méhul lika
ledes utan viol'ner. 

* Äfven om Mozart fött se ofvannämda 
klavérutdrag (eller »förkortade partitur», så
som en insändare —gg— i Aftonbladet kal
lade det), så hade han deraf ingenting säkert 
kunnat sluta, då instrumentationen der icke 
öfverallt är fullständigt antydd, kvarom en-
hvar kan öfvertyga sig genom ett besök i k. 
operans bibliotek härstädes. Instrumenterin
gens likhet i de åsyftade styckena inskränker sig 
for öfrigt uteslutand e till den violiner saknande 
stråkkören, hvaremot Huskuren är helt olika. 

Hvarje direkt sammanhang mellan 
Naumann och Mozart måste således be-
stämdt betviflas såso m alldeles osanno
likt (de »mozartiska vändningar», som 
mången tror sig finna i Naumanns me-
lodik, äro ingenting egendomligt för 
Mozart, utan ett commune bonum för 
hela den tiden; hos Hasse äro de ännu 
talrikare). Deremot skulle man kunna 
säga, att Naumann i sina senare operor 
intager en mellanställning mellan den 
absolut musikaliska och den strängare 
dramatiska riktningen, ungefär liknande 
den, som Mozart innehar. Detta fram
går ock af Naumanns åsigter om den 
Gluck-Picciniska striden (citerade af 
Meissner, II, 220): »Wenn es Jeman
dem gelänge, das Erhabne und Grosse 
der Französischen musik mit dem Rein -
Melodischen der Italienischen zu ver
binden, so würde er dadurch das Schön
ste und Vollkommenste bewürken, was 
nur immer der Kunst hervorzubringen 
möglich sei. Doch weder Gluck noch 
Piccini hätten diese erhabne Aufgabe 
bisher gelösst; denn bei jenein blicke 
alzusichtlich der Franzose, so wie bei 
diesem allaugenblicklich der Italiener 
hervor.» — Det behöfver väl ej till
läggas, att Naumann icke blef den, som 
löste problemet. 

Sedan vi nu sökt framställa Nau
manns rätta förhållande till Mozart och 
Gluck, torde inan inedgifva, att »Mu
sikers» fruktan, att publiken skulle 
komma att visa sig likgiltig mot Gluck, 
åtminstone icke vinner något ökadt 
stöd deruti, att publiken visat likgil
tighet mot »Cora och Alonzo». Och 
hvad denna opera till sist beträffar, 
så kunna vi väl ändå komma öfver 
ens om, att hon i trots af sina en
skilda skönheter icke i sin helhet eger 
den snillets oförgängliga lifskraft, som 
skulle berättiga henne till att numera 
varda en repertoaropera, om hon än 
varit förtjent af att gå några flere gån
ger än två. Det är väl dock obestrid
ligt, att hon lider af ålderdomssvaga 
longörer, och att texten saknar dra
matisk spänning, hvilket estetiska fel 
naturligen icke upphjelpes af den in
direkta förtjensten, att dess kärleks
historia är moraliskt »ren och kysk». 
Huru vida förf.:s anklagelse mot kri
tiken för att hafva »med sällsynt öf-
verensstämmelse förhjelpt operan till 
sista hvilan», är rättvis, ämna vi här 
icke undersöka, utan blott konstatera, 
att kritiken nu icke sagt stort mera, 
än hvad som sades redan af » Coras » 
samtida, och detta icke af Naumanns 
fiender, utan af ha ns beundrare. Sjelfve 
Meissner finner, att Adlerbeth »sei mit 
diesem, zwar an sich fruchtbaren, aber 
auch in verschidnen Punkten schürigen 
und manche Klippe verbergenden Stof 
höchst nachlässig umgegangen » ; och i 
Stockholmposten måste ju till och med 
Naumanns försvarare medgifva, »at 
Cora har några fel, att Piecen är för 
lång, stora Prestens böner för vidlyf
tiga och stycket derigenom förlorar». 

Så långt den insända uppsatsen, som 
undertecknades »Musikvän» och seder
mera fullständigades genom ett svar 
till —gg— af hufvudsakligen samma 
innehåll som den not, vi ofvan tillfo
gat. — Men då vi nu anfört anmärk
ningar mot en af Normans mindre lyck
liga recensioner, fordrar rättvisan att 
vi äfven fullständigt citera en af de 
mest lyckade sådana, och välja vi då 
Normans ypperligt skrifna kritik öfver 
Wagners Walküre, som han hörde i 
Wien 1883. Den är af följande ly
delse : 

»Die Walküre» tillhör, som bekant, 
den trilogi, som under det gemensamma 
namnet »der Ring des Nibelungen» för 
första gången gafs i Bayreuth. Med 
förspelet »das Rheingold» och seder
mera de efter hvarandra följande »Wal
küre», »Siegfrid» och »Götterdämme
rung» spelar hela verket fyra aftnar, 
och bör i sammanhang höras. Man 
har sålunda gått emot Wagners uttryck
liga föreskrift, då man, som nu i Wien, 
lösryckt en länk ur kedjan, och deri
genom försvagat det intryck »die Wal
küre» som del i ett stort helt möjli
gen kan göra. Jag säger möjligen, ty 
det förefaller mig nästan otroligt, att 
någon individ med ringaste grad af 
moralisk finkänslighet kan försona sig 
med det, rent ut taladt, vedervärdiga 
stoff till text hvartill denna »Walküre» 
blifvit komponerad. Innehållet af styc
ket är nemligen af den beskaffenhet 
att det här icke kan omtalas. Till 
detta innehåll har Wagner nu levere
rat en slags forntyska, full af onatur, 
sökt, uppstyltad och krystad, och hvil
ken understundom ej ens af en infödd 
tysk i första ögonblicket kan begripas. 
Frestelsen vore stor att meddela något 
derur, ty saken har äfven sin komiska 
sida, men utrymmet saknas. Operan 
är, som hos Wagner i allmänhet, in
delad i trenne akter. Deri uppträda 
sex hufvudpersoneï, hvilka aldrig sam
manträffa i en ensemble, utan aflösa 
hvarandra två och två, utan att någon
sin sjunga på samma gång, och hvad 
de sjunga är för det allra mesta en 
deklamation till motiver, som äro för
lagda i Orchestern. Någon omvexling 
i denna påfallande enformighet beredes 
ingalunda genom tillvaron af åtta Val-
kyrior, hvilka inträffa i tredje akten 
och någongång bilda en åttastämmig 
sats. En del af hvad de hafva att 
förkunna var för öfrigt i Wien uteslu
tet. Att nu i tre runda timmar hålla 
ut med dessa musikaliska monologer 
eller dialoger, under hvilka sällan nå
got händer, dertill måste man ha ett 
tålamod som icke är allom gifvet, och 
liufvudintresset stannar i behandlingen 
af Orchestern, der, som man v et, Wag
ner är en mästare som få. Mycket 
begär han visserligen, och då han, som 
sagdt, är en stor mästare, ligger egent
ligen icke något underligt deri att han, 
med en apparat, som utom honom blott 
Berlioz använder, kan åstadkomma så 
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många öfverraskande effekter. Men 
man måste känna hvarje orchesterin-
struments starka och svaga sidor för 
att ej missräkna sig, och det senare 
gör Wagner aldrig. Hvad beträffar 
de ledmotiver, hvarpå Wagner stöder 
en' del af det karakteristiska elementet 
i sina operor, så vet läsaren genom 
flera förut fälda yttranden, att jag för 
min del ej är någon .synnerligen vän 
af dem, trots allt det som till deras 
försvar skulle kunna anföras. Åtmin
stone fordras, för att de ej allt för 
mycket må likna hvarandra, en upp
finningsförmåga som Wagner enligt min 
åsigt icke besitter. Wagners ledmoti
ver hafva, om jag så får uttrycka mig, 
alldeles för enahanda fysiognomi för 
att skildra särskilda iudividualiteter, 
Wagners melodibildning är för mycket 
maniererad för att den i längden skall 
kunna intressera, och på detta sätt 
blifva dessa ledmotiver tröttande. Den 
mordentfabrik W. i sina cantabla sat
ser förr så flitigt kultiverade (se »Ri-
enzi», »Flygande Holländaren» samt 
äfven Tannhäuser» och »Lohengrin») 
träder i »Nibelungen» mera i bakgrun
den, men liar lemnat rum för ett an
nat manér, det som italienaren kallar 
rosalier. Det roar Wagner att under 
konstpauser på scenen låta Orchestern 
i ganska lättköpta sequenser omtugga 
ett motiv, som understundom icke är 
något annat än Wagnersk fraseologi. 
Det kan måhända kallas djerft att ut
tala: men jag för min del anser Wag
ner vara mest betydande, när han nå
gon gång blifver inkonseqvent, för 
några ögonblick glömmer hela sitt an
tagna system och sålunda på sätt och 
vis förnekar detsamma. Då qväller 
hans melodiska ådra fritt och obehin-
dradt fram, den olycksaliga reflexionen 
är ej med, och då företer Wagners 
sångmö en värme, sjudande och pas
sionerad som hos få tonsättare. Sådana 
vederqvickande distraktioner förekomma 
dessvärre i »die Walküre» så sällan, 
att de utan vidare omständigheter kunna 
uppräknas. Man tage då Klindworths 
klavérutdrag och slår upp första akten 
sidan 47. Der möter man Siegmunds 
kärlekssång och skall, utan att tänka 
på åt livein den rigtas, finna en fort
löpande cantilena, som sångaren sjelf 
får vara med om. Utan att vara af 
särdeles stor originalitet fängslar detta 
musikstycke ovilkorligen. Det är en 
oas i öknen. Nästan allt hvad Fricka 
(Frigga) i andra akten har att sjunga 
är äfven af melodiös natur, i motsats 
till hvad Wo tan (Odin) har att förkunna. 
Grått i grått alltigenom är detta bas
parti. Slutscenen i operan, en visser
ligen alltför långt uttänjd dialog mel 
lan Brünnhilde och Wotan, kan, till 
fromma för verket, äfven framhäfvas 
som något af det bästa det innehåller. 
Att för öfrigt många detaljer af stor 
skönhet och slående verkan förefinnes 
är utom all fråga, men de kunna icke 
förtaga den känsla af oerhörd mono

toni som hvilar öfver det hela. Utfö
randet var så förträffligt., så fullän dadt, 
att jag knappast hört något dermed 
jemförligt. Hofoperateatern i Wien för
fogar öfver en Orchester, som är en af 
de allra bästa i verlden. Hvad tek
nisk glans vidkommer, besegrar den 
nästan alla medtäflare, ty virtuoser af 
prima rang finnas i al la stämmor. Der-
jemte bredvid intensiv kraft en den 
utsöktaste nuancering man kan tänka 
sig. Numerären är också högst betyd
lig. Då, som redan är bemärkt, i 
»die Walküre» Orchestern nästan är 
att betrakta som hufvudsak, finner man 
att om utförandet blott det bästa är 
att säga. Men äfven solisterna voro 
alla utmärkta. Hr Niemann, Berlins 
»hjeltetenor», har jag förr hört som 
Vasco di Gama, Lohengrin och Rinaldo 
i Glucks »Armida» ; men i intetdera 
af dessa partier syntes han mig så 
mägtig som nu i »Walküre». Redan 
hans atletiska gestalt gör, som Sieg-
mund, ett imponerande intryck. Hans 
kolossala röstmedel, liksom hela arten 
af hans sångsätt qvalificerar honom till 
rôlen. Då han kominer i extas, såsom 
i slutet af första akten, är han nära 
110g oförliknelig. Atta inropningar 
följde efter denna kraftyttring. Frö
ken Brandt (Briinnliilde) är en berömd
het, och äfven hon hemma i Berlin, 
eller har åtminstone en längre tid va
rit det. Fru Kupfer utförde sin, lin
drigast sagdt, osmakliga rôle med myc
ken heroism och kraft, var för resten 
en af de skönaste sceniska qvinnofigu-
rer jag någonsin skådat. Wotan gafs 
af hr Scaria, en för mig alltsedan 
Dresden förr välbekant bassist, med 
präktig stämma. Här i »Walküre» 
förefaller denne Wotan, till hvilken 
man annars är van att med tillförsigt 
blicka upp, som en villrådig och van
kelmodig stackare, hvilken litet emel
lanåt tager tillbaka sitt ord och för 
den gudomliga husfridens skull i stri
den leinnar den han lofvat bistånd i 
sticket. Hr Scarias sångparti är idel 
deklamation från början till slut, men 
återgafs med mycket förstånd. Fric-
kas och Hundings partier äro, i jem-
förelse med de redan nämnda, af min
dre betydenhet, men tolkades äfven de 
med öfverlägsen talent. Om de åtta 
valkyriorna är föga annat att meddela, 
än att de bjödo till att vara så furie
lika, som författaren tänkt sig dem. 
Chörer förekomma icke, till stor sak
nad för mig och säkerligen mången. 
Wiens chörpersonal vid Operan tillhör 
det förnämligaste som existerar». 

$ * 
* 

Så skref »Musiker» under ett af 
sina lyckligare ögonblick som kri tiker ; 
och det har här med nöje citerats af 
hans forne motståndare : 

Musikvän. 

# 

Vår förste bariton, 
svar till N. N. 

Då ni opponerat er mot vårt ytt
rande — i näst sista numret af Sv. 
M. T. — att vi med spelårets början 
förlorat vår operas förste bariton (med 
herr Forsténs afgång), ett yttrande 
hvari ni finner en stor orättvisa mot 
hr Lundqvist, som onekligen bör an
ses intaga första rummet såsom sådan 
vid vår opera, vill jag endast säga, 
att yttrandet alls icke. innebar den me
ning att herr Forstén skulle vara vår 
främste bariton. Vi ha tvärtom, kan
ske mer än någon annan recensent, på
pekat hr F:s chevrottering, stundom 
mindre rena intonation och hyperpate-
tiska framställning äfvensom vi fram
hållit herr Lundqvists öfverlägsna egen
skaper såsom sångare, men det är ett 
faktum att herr Forstén under sitt en
gagement här fick uppbära första ran
gens baritonpartier i en mängd operor, 
såsom »Don Juan», »Carmen», »Trum
petaren från Säkkingen» etc. etc., och 
då en så anlitad och i alla fall med 
ganska goda sceniska egenskaper ut
rustad sångare, hvars framgångar utri
kes våra tidningar haft att omtala, af-
går från vår operascen, så kan väl ej 
nekas att, om jemte hr Lundqvist en 
annan förste bariton är behöflig för 
vår opera, mistandet af herr F. be
redde densamma förlusten af en gan
ska vigtig förmåga. Har vårt yttrande 
varit så stiliseradt, att det kunnat 
missförstås innebära den orättvisa ni 
påbördat oss, så torde genom denna 
vår förklaring ett sådant missförstånd 
vara undanröjdt. Med orden »förste» 
och »första» lia vi icke velat ställa 
de omnämnda konst närerna högst bland 
våra operasolister — n ågon sådan jäm
förelse hade vi ingalunda i sigte — 
utan endast antydt att St. teatern i 
dem förlorat personer, som uppburo 
hufvudpartierna i en mängd operor, 
hvarför deras afgång naturligt nog 
måste lända teatern till en känbar för
lust. 

^ 

Musikpressen. 
Musikaliska konstföreningen har i år 

till sina medlemmar utdelat nedanstå
ende inhemska tonsättningar : 

Au lin, Valborg: Quartett for 2 violiner, 
viola och violoncell. 

Jacobsson, John: Cavatina for tenor mol 
orkester, klavérutdrag med text, tillegnad 
operasångaren Arvid Ödniann. 

På Abr. Lundqvists förlag har ut
kommit : 

För piano och 2 händer: 
Tschaikowsky, Peter: Snöklockan, Bar

carolle, Två karaktersstycken. Pris 1 kr. 
Ika: Tre karaktersstycken (Op. 17. N:o 1 

»Die Lorelei», N:o 2 Rondo, N:o 3 En 
Provence (Chant de Troubadour) à 1 kr. — 
Gavotte et Chansonette, deux morceaux. 
Pr. 1 kr. 
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För piano och violin eller flöjt: 
Hallström, I v. : Adagio ur baletten »En 

dröm». Pris 1 kr. 

För en eller två guitarrer: 
Edgren, Ad. Lätta melodiska stycken (Bi-

Jiang till Lilla Guitarrskolan). Pr. 1 kr. 
5o öre. 

Sånger för en röst vid pi ano: 
Giordan i: Caro tnio ben , 5 0 öre. 
I k a : Tvenne dikter af Emil von Quanten 

(»Rikedom», »Tvä rosenblad»). 1 kr. 
Fock, Gerda: Var det en dröm. Romans 

tillegnad grefvi nnan Mathil da Taube. 75 öre. 

På Carl Warmuths förlag, (Christi
ania) liar utkommit: 

Backer-G röndahl, Agathe, Serenade 
(Dikt af Ernst v. d. Reeke) op. 21. Till
egnad fröken Eva Sars. Pr. 1 kr. 

Olsen, Olaf Paulus: Fire sange: (Mo
dersorg, kr. 0,50; 1 Grauskoven kr. 0,76; 
»O den som kunde», kr. 0,75; Langs e i å, 
kr. 0,50) op. 1. Kompl. kr. 1,50. 

Af Musikaliska konstföreningens sist 
utgifna nyheter hafva vi fö rut omnämnt 
fröken Aul ins Quartett, då densamma 
gafs å en kammarmusiksoaré i början 
af Mars. Herr Jacobssons Cavatina, 
som ännu endast föreligger i klavér
utdrag, är ett på en gång effektfullt 
och välklingande stycke, melodiskt, som 
hade det flutit ur mäster Gounods 
penna, och med klassiskt enkelt men 
verkningsfullt ackompagnement. Äfven 
bland nyheterna från Abr. Lundqvists 
hofmusikhandel tinna vi Peter Tschai-
kowskys namn och de tvenue karak-
tersstyckena af honom förtjena lika väl 
soin lians nyligen af oss anmälda »Chan
son sans paroles» att egas af alla pia
nister, som ha smak för det som är 
verkligt vackert, helst som st yckena ej 
äro svåra att utföra. »Barkarollen» 
kan i första rummet rekommenderas. 
— En ny qvinlig komponist uppträ
der under namnet »Ika» med flere sa
ker för sång och piano och med ett 
stycke, som man till och med kan 
räkna både till sång och pianomusik, 
nämligen ett af ka raktersstyckena »Lo-
reley», ett slags deklamatorium för 
piano med öfverlagd text (Nach H. 
Heine). Då dessa karaktersstycken 
bära opustalet 17 synas de ej vara 
några förstlingsverk ; vi bekänna lik
väl att vi icke sett någonting förr ut-
gifvit från samma hand. Tonsättarin-
nan röjer i sina ofvan uppräk nade verk 
att hon icke saknar uppfinningsförmåga 
ej heller skicklighet att sätta sina om-
vexlande tankar på papperet. Samt
liga styckena äro melodiskt och har
moniskt enkla men ackordfydliga, utan 
trivialitet eller harmoniskt effektsökeri ; 
i »Loreley», som bäst torde ha tagit sig 
ut som sång, finner man värme och 
kraft i deklamationen, som stöder sig 
på ett ganska effektfullt ackompagne
ment. I »En Provence» finner man 
9 —10 takten) i basen en qvintföljd, 
som bordt undvikas. — fast man nu 
för tiden ej har samma bäfvan för så
dana som fordom. Till och med Agathe 
Backer-Gröndahl, den framstående nor
ska komponisten, gör i sin vackra, här 

ofvan nämnda Serenad ett steg från 
dess- till ess-dur (sid. 3) som låter li
tet främmande, liksom midten af d etta 
stycke (just på denna sida) synes oss 
litet tillkrångladt. — Ett särdeles godt 
intryck gör Olaf Paulus Oisens Fire 
Sange och man öfverraskas i dem af 
verkligt originela tankar ; ett sådant 
opus 1 är ganska lofvande. Den för
sta sången: »Modersorg» är af ett gri
pande känsligt innehåll och går i ett 
Andante religioso med sina ord »Milde 
Jesu, du var haard!» in på et t nästan 
svedenborskt religiöst område. Den 
sista i samlingen »Langs ei å», på 
folkdialekt af Vinje, är en egendomlig 
recitativiskt hållen sång, liksom de öf-
riga i allvarligare stil. Gerda Focks 
Romance rekommenderas med sin till-
egnan till grefvinnan Mathilda Taube, 
som lär lia offentligen föredragit den
samma härstädes. Sången, hvilken är 
ett förstlingsarbete och väl derför icke 
uppträder med större anspråk, börjar 
med arpeggieradt ackompagnement som 
sedan öfvergår till ackorder, modula-
tionen synes oss i allmänhet litet tvär; 
bäst förekommer oss slutet af stycket. 
— Giordanis »Caro mio ben » torde vara 
väl bekant sedan denna altsång icke 
länge sedan sjöngs af fröken Agnes 
Janson ett par gånger vid hennes sista 
besök här. Hallströms Adagio är lika
ledes ett bekant stycke, som lämpar 
sig väl fir det arrangement som här 
föreligger. Dansmusiken är som sådan 
är mest. — Bihanget till Guitarrskolan 
synes innehålla för instrumentet väl 
valda stycken. En anmälan af insänd 
musikliteratur måste uppskjutas till 
nästa nummer. 

Bref frän Upsala. 
Den 17 Maj. 

Vårkonserten 1888 var en i många 
afseenden ovanlig musiktillställning. I 
Upsala musiklif bildar den hardt när 
epok, särskildt med afseende på de 
årliga vårkonserterna, i hvilkas klas
siska rad denna bildar ett romantiskt 
afbrott. Programmet upptog nemligen 
Robert Schumanns Faust-musik, en pre
mière ej blott i universitetsstaden utan 
ock i Sverge. 

Här är ej platsen att ingå på en 
närmare analys af denna musik. Der-
till fordras mer utrymme än ett mu-
sikbref kan disponera öfver. Vare det 
nog sagdt att allmänheten står i stor 
tacksamhetsskuld till direkt. Hedenblad, 
hvars förkärlek för tysk musik slagit 
särdeles väl ut denna gång. 

Populär musik i ordets vidsträcktare 
mening erbjuder visserligen icke denna 
Faust-transcription, liksom Schumann 
i sin helhet torde vara mer en musiker 
för musici än för profanum vulgus. 
Detta innebär både en styrka och en 
svaghet, egenskaper som också temli-
gen t ydligt återspegla sig i hans arbeten. 

I hvad mån hans Faust-musik mot
svarar Goethes intentioner med sin dikt 
lemnas här osagdt. Så mycket må 
blott sägas att om ock representanter 
för gallisk nation (Berlioz, Gounod) 
ganska lyckligt förmått intränga i den 
store diktarfurstens inspirationer, så 
bör väl detta varit ännu lättare för 
hans egna landsmän (Spohr, Schumann). 
Ta de förra möjligen priset i yttre 
glans och populär effekt, så smyga sig 
de tyska tondiktarnes toner ödmjukare 
och trognare in i de djupare poetiska 
guldschakt, som den väldiga dikten 
upplåter. Goethes mästerdikt är för 
öfrigt så universell att egenskapen att 
vara tysk visst icke är en bjudande 
nödvändighet för att lyckas i toner om
kläda hans poesi, oin det ock kan un
derlätta musikens trohet och stämn ings
fullhet. Wennerbergs Faust-musik, här 
i staden uppförd för ett par år sedan, 
är derpå ett ingalunda förkastligt bevis. 

Af det rika innehållet i Schumanns 
musik må bär i korthet påpekas den 
pompösa, något utdragna ouverturen, 
Margarethas innerliga Maria-scen, Ari
els melodiskt tjusande strofer, delar af 
Fausts parti, som i storslagenhet öf-
verträffar Berlioz, hans Mefisto dere
mot är bättre tillgodosedd, M argarethas 
slutstrofer, de brusande slutkörerna och 
mycket mer, som tid och utrymme ne
kar mig omorda. 

Det svårutförda arbetets utförande 
länder hr Hedenblad till stor heder. 
Visserligen var förhållandet mellan kör 
och orke ster stundom upp ocli nedvändt, 
men detta är ett fel, som vår stads 
musiksällskap delar med inånga andra, 
ehuru jag medger det blir ej bättre 
för det. Orkesterns placering bidrar 
nog också till att göra dess rol alltför 
dominerande. Af solisterna utmärkte 
sig främst fru Edling, hvars sköna 
stämma och naturligt utsökta sång al
drig förfelar att göra god verkan i 
hvad musik det vara må. Dernäst 
må nämnas hr Lejdström, som redbart 
och vackert sjöng Fausts stora parti. 
Hr Smiths stora röst gjorde sig soin 
alltid gällande, men hans andel i ver
ket var mindre betydande. En af vå rt 
lands förnämsta sångerskor för ett tio
tal af år sedan biträdde i »Sorgens» 
parti och en damtrio lände några mu
sikälskarinnor till stor berömmelse. 
Fr. K lemming och hr Strandberg hade 
smärre partier, som egentligen blott 
lemnade den senare tillfälle a tt utmärka 
sig. I slutkören deltogo alla solisterna, 
den klingade också ståtligt och allt
sammans belönades med de starkaste 
bifallsovationer som hittills hörts i kon
sertlokalen, vår lyxuösa Aula, som var 
till större delen fyld af en uppmärk
sam, intresserad publik. Aucun. 

^ 

Musik är luftens poesi. 
Jean Paul. 

# 
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Föl je tong.  

Röfvarbandet 
af 

Jl. Salitzer. 
(Forts). 

Operan begynner efter den gamle 
grefve Moors förmenade död. Corra-
do låter ställa allt i ordning till sin 
förmälning med Amalia. Dansmusik; 
konsterna spatsera omkring, såsom 
gäster, i pelargångarne. Corrado (på 
långt när ej den kanaljen Frans, utan 
af Tamburini, den kokette sångaren, 
utstofferad så präktigt som möjligt) 
sjunger med sin mjuka hänförande ba
riton : 

»Pereho non posso a tutti 
Gli ocelli celarmi .. .» 

Då uppträder Amalia med sin för
trogna och klagar öfver att hon är 
tvungen träda fram till altaret; hon 
anar att Ermano ännu är i lifvet och 
tillstår slutligen för sin brudgum att 
hon ännu älskar Ermano. 

Han visar henne den slöja, som hon 
gaf Ermano i afskedsstunden, blodig 
och sönderrifven. Hon faller i van
makt. 

På en afsicles gång i parken träder 
henne den förlorade till mötes; jub
lande kärleksduett, mästerligt sjungen 
af Rubini och Grisi. Då framstörtar 
Corrado och utmanar brodern på duell 
till dagen derpå. 

I andra akten skog med svälttornet. 
Röfvarena sjunga: »Sol la vita del 
brigante è la vita di piacer!» 

Under det röfvarena lägga sig till 
hvila framträder en eremit som styr 
kosan mot tornet under det Ermano 
bespejar honom. Nu hör man den 

; gamle Moor med sin sonora stämma 
sjunga i tornet: 

»Oh! Quanto 1'ore son luiighe se la conta il 
pianto!» 

Sei tu?» 

Ermano störtar fram och griper tag i 
eremiten och den gamle Moor synes 
innanför gallerfönstret. 

Ett mummel af fasa och beundran 
hörs från salongen. Man vet hvilket 
gripande tragiskt uttryck, hvilken hög
tidlig värdighet Lablache kunde in
lägga i allvarliga roller. Denne gamle 
Moor, sådan han nu visade sig i torn
fönstret, gjorde ett mäktigt intryck på 
publiken. Man såg egentligen endast 
hufvudet, kroppen var höljd i en mörk 
talar och dold i skuggan. Men ansig-
tet! Så dödsblekt med insjun kna ögon, 
infallna kinder och de glesa hvita loc-
karne hängande ned öfver det skrynk
liga anletet: en trogen bild af h ungern, 
utmerglingen och aftynandet.. . 

Det föll ej någon in att skratta. 
Och detta var den frodige klotrunde 
Lablache ! ? . . . 

Med darrande stämma beklagar gub
ben sitt öde. Hela publiken smälte i 
tårar, och då tornet öppnats och den 

gamle Moor i triumf bars på en bår 
till slottet, då gick en bifallsstonn, 
hvars make man aldrig hört, genom 
salongen och man jublade Lablaches 
namn i alla tonarter! . . . 

»I sanning!» mumlade maëstron nere 
i orkestern under det han torkade ett 
par tårar ur ögonen, »något så spök-
ligt och — uthungra dt som denne 
hexmästare till Lviigi har jag aldrig i 
mitt lif sett! Jag äter i dag en dub
bel portion polle roste . .. 

* * 

Nästa morgon klappade det på dör
ren till den lilla koketta våning som 
den täcka operasångerskan, signora 
Minetti, bebodde — naturligtvis med 
en teatertante — tre trappor upp i 
närheten af operan. 

Teatertanten öppnade; den förälska
de Lablache trädde in och fann den 
lilla Minetti på väg att gå ut, knäp
pande sina handskar, mera vacker, frisk 
och bedårande än vanligt. 

»Nå?!» yttrade Lablache med sin 
djupaste bas, så att man i stället för 
en celadons smäktande flöjtstämma 
tyckte sig förnimma ljudet af fagotte ns 
djupaste toner. 

Minetti sjönk graciöst i hans armar 
och sade med sitt ljufvaste leende: 
»Store Luigi», du har uppfyllt vilko-
ret, mitt hjerta tillhör dig! — Jag 
har väntat dig — för inig nu så fort 
som möjligt till en restaurant för att 
dejeuuera. Minnet af det der spöket 
i svälttornet liar alstrat hos mig en 
ryslig aptit... ! » 

Luigi följde den lilla tjuserskan till 
närmaste restauration. Der stannade 
de så länge att det slutligen var tid 
att gå och dinera hos Véfar, och se dan 
det var slut på teatern drog honom 
den lilla hexan till Tortoni. — 

Åtta dagar derefter infann sig La
blache hos Mercadante — han hade 
märkbart fallit af och sjönk utmattad 
ned i soffan. 

»Nå? du visar då inte den lycklige 
segrarens glada anlete. Och hur är 
det med Minetti?» 

»Nämn ej den förskräckliga perso
nens namn! Under förevändning att 
hon ständigt hade bilden af min ut
hungrade gestalt för ögonen släpade 
hon mig liela sex dagar från den ena 
restauranten, den ena delikatesshand
laren till den andra och lemnade mig 
ej ens så mycken tid att jag kunde 
nypa henne i kinden under pauserna; 
det är hårresande att tänka på hvilka 
massor af tryfferade höns, fasaner, vildt, 
tårtor och geléer detta lilla oting häfde 
i sig, bara för att undgå den förhung
rades öde. Naturligtvis valde hon all
tid de dyraste sakerna och spolade 
ned dem med champag ne och sek t !... 
Jag bar spelat för mycket konstnärligt! 
Och hvad detta rännande från restau
rant till restaurant kostar på! Jag 
är rådbråkad till döds och min börs 

lider nu af tvinsot. I förrgår gjorde 
jag ändtligen slag i saken och gaf 
denna bottenlösa afgrund till sångerska 
sitt afsked, utan att jag en gång fått 
tid att säga henne så mycket som »lo 
t'aino!» . . Och Lablache tystnade ef
ter en kadens af en stönande suck! 

Mercadante var återigen på väg att 
förgås af skratt. Han höll sig i si
dorna och slog ihop benen. »Det der 
kunde jag ha sagt dig förut, Luigi 
inio! Lilla Menetti är ju sedan en 
månad tillbaka — min fästmö ! Men 
vi hålla det hemligt ännu. Jag för
bjöd henne naturligtvis strängeligen 
att låta dig få så mycket som en kyss 
på fingerspetsarne en gång. 'Var lugn!' 
sade mig min lilla rörande trogna unge, 
'Jag skall inte lemna den tjocke ko
lossen tid dertill!» 

Luigi spände ögonen i honom, han 
ville tala men kunde ej få fram ett 
ord, han fäktade på ett betänkligt sätt 
med armarne sträckta i höjden, sprang 
upp och rusade ut genom dörren. — 
Mercadante fanns efter detta ögonblick 
ej mera till för Lablache. 

Frän Scenen och Konsertsalen. 
Stora Teatern. Maj 16, A uber: Den svarta 

dominon (Adèle, frök. Vend. Andersson — 
sista uppträdandet —; Brigitta, Petronella: 
fruar Edling och Strandberg; Don Horace, 
Don Juliano, Lord Elfort, Gil Perez: hrr Sell-
man, Torslow, Ohlsson, Janzon.) — 17. Kgl. 
Dramatiska teaterns hundraårsfest : l)Kraus: 
Ouvert, till »Dido oc h Aenéas», 9) Prolog, 3) 
Tablå, 4) »Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna», 
drain i 3 akter af Gustaf 111. 5) S öderman: 
Svenska folkmelodier, arr. tor orkester, 6) 
»Kapten Putt' eller storprataren», kom. i 1 akt 
af Kexel. - 18. Götz: Hardt emot hårdt. 
— 21. Adam: Konung för en dag (Nemea, 
Zelida: fru Bergman, frk Bergenson) . — 23, 
27. Meyerbeer: Afrikanskan : (Selika: frk 
Almati, Inez: frk Karlsohn, fru Edling; Don 
Pedro, Vasco di Garna, Nelusko, Storinqvisi-
torn, Brahmas öfversteprest: hrr Strömberg, 
Sellman, Lundqvist, Sellergren, Håkansson —. 
25 — Thomas: Mignon (Mignon, Philine: 
fruar Edling, Bergman). — 29. — Mozart: 
Don Juan, (Leporello: hr Conrad Behrens; 
Elvira: fru Östberg). 31, Verdi: Aida 
(Kamphis: hr Behrens; Aida: fru Östberg — 
sista uppträdandet), 

Nya Teatern. 23, Herr Holmqvists soaré, 
1) Konsertafdelning (säng af fru Gründer och 
hr Hagman), 2) »Sabinskornas bortröfvande». 

Vasa-Teatern. Maj 15—22. Offenbach: 
Den sköna Helena (sista repres. 2a/s)-

Södra Teatern. Maj 15. Talexy: Ett äf
ven tyr i Sevilla 47 ggn — sista representa
tion före hösten). 

Musikal. Akademien. 15, Musikföreningens 
17:de konsert, med bitr. af fru Edling, frkn. 
K lemming, Karlsohn, Juel, Esther Sidner; 
hrr M. Strandberg, Lundqvist, Saloin. Smith 
m. fl. samt kgl. hofkapellet. 1) Söderman: 
Konsertouverture, 2) S vedbom: » I rosen
gården» (ur »Prinsessan och Svennen» af Mo
lin) för soli, kör och orkester, 3) Söderman: 
Hjertesorg, for Sopran (fru Edling), kör och 
orkester, 4) Hallström: Blommornas un
dran, för soli, kör och piano, 5) Norman: 
ur »Humleplockningen» af Melin: Signes visa 
(fru Edling), Snöflingornas saga, Kung Ha
kes död, (baritonsolot sjunget af hr Smith.) 

Adolf Fredriks Kyrka. 17. Konsert af fru 
Maria Pettersson f. Konow, med bitr. af frkn 
Winge och Agnes Gillberg, musikälskarinnor 
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och elever samt operasångaren Gust. Holm 
från Stadttheatern i Metz. 

Vetenskaps-Akademien. 26, Herr Henning 
Andersons konsert m. bitr. af frkn Almati, 
Paasche ; hrr Lagergren, W. Rydberg, mans-
qvartett). 

Berns' Salong. Maj 27. Filharmoniska 
Sällskapets Köpenhamnskörs konsert med bitr. 
af fru Edling, hr Lundqvist, 1) Hartman, 
J. P.: Tvenne körer ur Cantaten vid Köpen
hamns universitets jubelfest 1879, 2) Nor
man! i Rosa rörans bonitatemi hymn för solo 
(fru Edling), kör och orkester, 3) G a de: 
Elverskud, ballad för soli (fru Edling hr 
Lundqvist) kör och orkester, 4) Hallström: 
Sensitiva (arr. af A. H ), Hallen: Drömmen, 
Söderman: >När den sköna Maj med sip-
por kommit», visor for blandade röster a ea-
pella. 

I Aubers underhållande opéra comi
que »Den Svarta Dominons tog fröken 
Vendela Andersson såsom Adèle afsked 
af vår operascen och vår publik, tro
ligen också af konstnärslifvet. Denna 
afton såg man operasalongen fyld, ocli 
den älskliga, talangfulla sångerskan 
blef vid detta tillfälle hyllad, på ett 
sätt som otvetydigt visade hur högt 
hon här varit värderad och hur myc
ket hon här kommer att saknas. Re
dan under operans gång började dessa 
hyllningar med en mängd buketter och 
applåder men stegrades efter dennas 
slut till ändlösa inropningar, applåder, 
bravorop och viftningar med näsdu
karne ; af sina kamrater vid k. lyriska 
scenen erhöll fröken Andersson en jette-
lagerkrans med breda sidenband och 
inskription. 

Herr Behrens har fortsatt sitt gäst
spel å operan och låtit höra sig i »Er-
nani» och »Tannhäuser» samt senast 
som Leporello i »Don Juan» Den 
präktiga rösten gjorde sig äfven der 
gällande, men rolen öfverensstämmer 
ej rätt med hr B:s individualitet. Oak-
tadt goda bemödanden om rörlighet i 
spelet samt en viss bonhommie, sak
nade dock hr B:s Leporello det lif och 
den komiska kraft som bör finnas hos 
Don Juans factotum. Den bekanta 
katalogen hade nu blifvit illustrerad 
med porträtter af Don Juans eröfrin-
gar, ett skattande åt tidens smak som 
här är föga på sin plats. 

Kgl. Dramatiska teatern har å den 
scen som förr var hennes hem firat 
sin 100-års-fest. Högtidligheten i sin 
helhet, vittnande om god arranger ings-
förmåga hos den mycket häcklade tea
terstyrelsen, bar dock en viss sorglig 
prägel vid tanken på det öde, som sy
nes förestå Gustaf III:s skapelse, och 
den tillämnade skilsmessan mellan Stora 
teatern och den Dramatiska, hvars kraf
ter, så väl behöfliga för Stora teaterns 
större skådespel med eller utan musik, 
efter all sannolikhet snart komma att 
beröfvas densamma. 

Teatrarne af lägre ordning lia nu 
stängt sina portar for säsongen. Vasa
teaterns gouterade operettscen l iar flyt
tat öfver på dansk botten, och Södra 
teaterns konstanstalt tagit sitt vanliga 
sommarnöje på Djurgården i be sittning. 

Nya teatern afslutade spelterminen med 
en musikal.-dramat, soaré, tillstäld af 
vår omtyckte komiker Victor Holm-
qvist, som i den lu stiga komedien »Sa
binskornas bortröfvande åter fick till
fälle att här roa en fullsatt salong. 

Våra båda körsällskap hafva under 
senare hälften af Maj ånyo bjudit på 
värdefulla musiknöjen, Musikföreningen 
med sin 17:de konsert i Musikaliska 
akademiens sal, Filharmoniska sällska
pet med en extrakonsert i samband 
med den resa till Köpenhamn, som en 
del af dess medlemmar företager för 
att deltaga i den stora nordiska mu
sikfesten under utställningen. Musik
föreningen hade å sitt program en ny
het för oss af rätt mycket intresse, 
nämligen D:r Svedboms »I rosengår
den». Melins vackra dikt i folkvisans 
stil liar af komponisten fått en lyckad 
omklädnad i toner, melodien ä r lätt
flytande, i harnionisering och instru
mentation röjer sig en god smak ocli 
skicklig hand, hvarför denna tondikt 
vann ett väl förtjent bifall, utförd som 
den ock blef med goda krafter i solo
stämmorna och en utmärkt orkester. 
Ett effektfullt ställe deri, som slog 
mycket an, är teckningen af »sommar
nattens frid» med munkarnes kör »Ave 
maris Stella ! » P rogrammets öfriga num
mer voro gamla bekanta. Hallströms 
»Blommornas undran» har dock ej gif-
vits här på länge. Äfven nu visade 
sig dess i många stycken fina, poeti
ska musik mäktig att intressera publi
ken och solopartierna i detta musika
liska konversationsstycke hade kommit 
i goda händer. Pianoaccompagnemen-
tets utförande förtjenar särskildt beröm. 
Södermans »Hjertesorg» förfelade ej 
heller nu sin gripande verkan och må
ste bisseras. Fru Edlings återgifvande 
af solostämman var också berömvärdt, 
likasom hennes utförande af Signes 
visa ur »Humleplockningen», hvars öf
riga nu gifna stycken: »Snöflingornas 
saga», med Normans luftiga och stäm-
liingsrika musik, samt »Kung Hakes 
död», med vanlig talang utförd af hr 
Salomon Smith, väckte lifligt bifall. 

Filharmoniska sällskapets elitkör in
ledde sin mâtiné med ett par körer af 
gamle Hartmann, hvilka innehöllo ett 
och annat af intresse, men i sin hel
het ej slogo så mycket an. De till
höra också det slags musik som fram
kallas af tillfället, och hvarmed inspi
rationen kanske icke alltid kan fram
besvärjas. Normans sköna hymn »Rosa 
rörans» återhör man gerna och den sy
nes vara väl vald för Köpenhamns-
konserten, likaså à capella-sakerna : 
Halléns »Drömmen» och Södermans 
»När den sköna Maj . . .», hvilken se
nare dock togs i för hastigt tempo med 
för starka rytmiska kontraster. Hall
ström synes oss böra ha varit repre
senterad af en original komposition för 
kör hellre än af den nu för sådan ar
rangerade sången »Sensitiva», hur vac
ker denna i sig sjelf än må vaia. 

På fru Maria Petterssons elevupp
visning i Adolf Fredriks kyrka fick 
man tillfälle att höra ett par ganska 
vackra röster, hvaribland synnerligast 
fröken Ag nes Stabergs väckte uppmärk
samhet både genom skönhet och god 
utbildning. Körerna gingo i allmän
het rätt väl. Operasångaren hr Glist. 
Holm tilltalade oss ej synnerligen livar-
ken i afseende på föredraget eller rö
sten, som föreföll väl sträf om än s tark. 

Tillfälle att taga notis om hr An
dersons konsert hade ej erbjudits oss. 

Studentkonserten i Musikal, akade
mien gafs naturligtvis inför full salong 
och estrad. Sångerna klingade, väl och 
utfördes jemnt och med fin ny ansering. 
De vackra basarne väckte synnerligast 
uppmärksamhet. Programmet, i all
mänhet godt, kunde likväl lia varit 
mera svenskt. Nog borde t. ex. Hall
ström med sin vackra dryckessång »Vi
net fradgar ögat glimmar», fått före
träde framför Adam och hans gamla 
champagnerlied, äfven A. F. Lindblad 
och Wennerberg kunnat representeras, 
men kanske detta sker i Köpenhamn, 
och då förfaller anmärkningen. 

Från in- och utlandet. 
De kgl. teafrarnes kommande öden 

äro ännu ovissa. Om hr Nordqvists 
anbud att öfvertaga Stora teatern och 
den lyriska scenen lär ej något kunna 
bestämmas förr än efter konungens 
hemkomst. Dramatiska teatern är fö
remål för liflig spekulation. Hr Fre
driksson, som lemnade denna scen då 
frågan om ett artistkonsortiums öfver-
tagande af densamma förföll för ett år 
sedan, har nu återkommit och satt sig 
i spetsen för ett nytt sådant. Detta 
fordrar emellertid att hyresfritt få be
gagna teatern, men har, då finansmi
nistern fordrat en hyra af 15,000 kr. 
för teatern, ingått på erläggandet af 
denna hyressumma. Hyresfrihet har 
en annan spekulant, hr Aug. Lindberg, 
påyrkat för sitt öfvertagande af för
månen och skyldigbeten att der »upp
rätthålla konsten på ett värdigt» sätt 
med hufvudsakligen nuvarande perso
nalen, men af honom uppstäldes ock 
ett alternativ: att betala 27,000 kro
nor i årlig hyra mot frihet att bilda 
ett nytt sällskap ocli sköta t eatern utan 
kontroll. Huruvida den för konsten 
ömsinta riksdagens vilkor angående 
det der »värdiga sättet» då kommer 
att uppfyllas, lemnas derliän — och 
livem skulle öfvervaka detta? 

Gent emot dessa spekulationer och 
skilsmessan mellan teatrarne har kgl, 
teaterdirektionen, med påvisande af fa
ran att öfverlemna nationalscenerna åt 
den enskilda spekulationen, riktat till 
Kgl. Maj:t en bön med begäran att 
K. M. skall återtaga de k. teatrarne 
under sitt hägn, h varigenom teaterdi
rektionen anser att teatrarne kunna 
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komma att mera g\'mias af riksdagen 
och Stockholms stad. 

Beträffande operan lär hofkapellm. 
Nordqvist ha underhandlat med hr Öd-
mann om att återgå till densamma, 
men enligt en nyare underrättelse skall 
hr O. å nyo ha fäst sig vid Köpen
hamns opera och detta för längre tid. 
Nya teatern lär ej heller nu mera vara 
disponibel att hyra för kgl. operan, 
sedan hrr Josephson, Holmqvist och 
Frans Hedberg ingått bolag för drif-
vande af teaterverksamhet derstädes. 
Utsigterna för de kgl. teatrarne och 
erhållandet af ett nytt operahus äro 
således allt utom lofvande. 

— På Stora teatern kominer Gou-
nods »Romeo och Julia» att återupp
tagas med herr Lundmark som Romeo. 

Sällskapet för svenska qvartettsångens 
befrämjande inbjuder till ny täffan med 
ett första pris å 300 kronor, e tt andra 
å 150 och ett tredje å 75 kr.; det 
första utdelas endast för en större kör-
komposition. Kompositionerna skola 
före 1 Dec. under adress : Seki etera
ren i Sällskapet för Svenska qvartett
sångens befrämjande inlemnas i herr 
Julius Bagges Musikhandel, Stockholm 
(se närmare annons i föregående num
mer). 

Fröken Vendela Andersson vigsel med 
den dansko tandläkaren Sophus Sören-
sen egde rum pingstaftonen i Öster
malms kyrka, hvars chor och altare 
voro smakfullt dekorerade med växter. 
Högtidligheten inleddes med Mendels
sohns bröllopsmarsch ur »Midsommar
nattsdrömmen». Af en blandad qvar-
tett från k. teaterns kör sjöngs sedan 
en vacker bröllopshymn af den danske 
tonsättaren Hartmann och efter vigseln 
en amerikansk bröllopsmelodi, väl och 
stämningsfullt arrangerad af di r. Dann-
ström. Brudparet reste samma afton 
till sitt hem i Köpenhamn och ett 

stort antal af kgl. teatrarnes artister 
samt vänner till den älskvärda braden-
konstnärinnan sade henne farväl vid 
bangården. 

Filharmoniska sällskapets Köpen
hamn skör består af 14 sopraner, 10 
altar, 8 tenorer och 10 basar och står 
under dir. Hallens anförande. Säll
skapets af resa skedde den 31 Maj ; 
Dir. Hallen hade rest några dagar förut 
i och för konsertanordningar. 

Nordiska musikfesten i Köpenhamn. 
Prologen till festen är författad af Chr. 
Richardt och kommer att framsägas af 
skådespelaren Emil Poulsen. Vid den 
svenska kammarmusikkonserten skall 
fröken Öhrström uppträda. Hr Odinann 
utför vid samma tillfälle sånger af 
Hallström, A. F. Lindblad och Söder
man. De tre liufvudkonserterna hållas 
d. 4, 6, och 8 Juni i den nya salen 
i konsertpalatset som rymmer omkr. 
2,000 personer. Kören går till 5— 
600 personer, orkestern består af 100 
man. Biljettpriset till hvardera kon
serten är 5 kronor, till alla tre blott 
10 kr. 

Bassångaren Joh. Elmblad är på 5 
år engagerad vid kejserliga operan i 
Berlin. 

Göteborg. Fröken Robertine Bevscn 
gaf d. 10 maj en mycket besökt mâ
tiné å Reallä overkets sal. Hon spe
lade dervid med biträde af Gellrichska 
kapellet första satsen af Beethovens 
stora Essdur-konsert och Adagiot ur 
Griegs pianokonsert op. Iß samt saker 
af Schumann. Tidningarne på platsen 
berömma hennes betydande teknik, 
kraft, verv och klarhet i spelet jemte 
mjukhet och elegans i anslaget. Lif-
liga applåder och inropningar följde 
efter hvarje af henne utfördt nummer. 

Wien. På Teater a. d. Wien gafs d. 
28 April en ny operett »Pagenstreiche» 
med text efter Kotzebue af Hugo Witt-
man, musik af en ung komponist Carl 
Weinberger, som tille rkännes rätt myc
ken talang; operetten vann mycket bifall. 

Köln. Verdis »Othello» har äfven 
här vid första uppförande rönt afgjord 
framgång. 

Svensk Musiktidnings 

| M u s i k a l b u m J  
i. . issr i In inneh . Pianostycken af Em. Sjögren, Sto M 

B plien Heller, Th. Kirchner, F. H. samt K 
I sånger af Gösta Geijer, A. M. Myrberg, | 
I™ A. L. — kan köpas i musik- och bok- in 
0 handeln samt å tidningens expedition för S 

I' 1 

Piano- ocli Sång-
lektioner erhållas af god beskaffenhet 

till moderat pris. Närmare upplysning 

lemnas å Svensk Musiktidnings byrå, 

Hötorget 6, 1 tr. upp från Olofsgatan 

kl. 12—1 midd. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS årgångar 1884, 1885 
och 1886 säljas till nedsatt pris af 4 kronor pr år
gång, 7 kronor för två årgångar, lO kronor för alla tre, 
då kontant liQVid med beställning efter noggrann adress 
sändes direkt till Svensk Musiktidnings Expedition, 
Stockholm. 

J. LUDY. OHLSON 
STOCKHOLM 

16 Regeringsgatan 16 

Flyglar, Pianinos och Orgelharmo
nier af de bästa Tyska & Amerikanska 
fabriker i största lager till billigaste 
priser under fullkomligt ansvar fiir In
strumentens bestånd. 

Obs.! Hufvuddepot for Bltiithners 
verldsberömda Flyglar, samt Rö-
nischs & Steinweg Nachfol
gers utmärkta Pianinos. 

Paris Opéra comique kommer, efter 
hvad nu säges, icke att återuppbyg
gas på siu gamla plats utan inrymmas 
uti Italienska operans förra lokal Salle 
Ventadour (i hörnet af Rue de 4 Sep
tember och Avenue de 1'Opera). Pla
nen härför är uppgjord af ministern 
för undervisningen och de sköna kon
sterna — finansministern har der ej 
med teatrarne att skaffa — och genom 
dess antagande besparas 6 millioner 
fres för byggnaden och den nya ope-
kan hinna att blifva färdig till verlds-
ntställningen i Paris och invigas 1 Maj. 

Brüssel. »Drottningens dragoner», 
komisk opera af Leop . Wenzel har med 
stor framgång gått öfver scenen på 
Alhambra teatern härstädes. Handlingen 
från 1737 säges alltigenom vara intres
sant och rolig och musiken originel, 
melodisk och uttrycksfull. 

Petersburg. En pianist, och kompo
nist Eugenio Pirani har gifvit konsert 
härstädes med en hel cykel af egna 
kompositioner: pianosaker 2- och 4-
händiga, pianoqvartett, sånger och vio
linstycken. Hr G. berömmes som fram
stående pianospelare och tonsättare , med 
god melodisk begåfning och formbe
handling. De föredragna sångerna samt 
en Gavotte och Etude för piano slogo 
särskildt an på åhörarne. 

# 

I N N E H Å L L :  John Jacobsson (med portrött). 
— »Musikaliska uppsatser och kritiker af Ludvig 
Norman.» — V år^förste^bariton, svar till N. N. — 
Musikpressen. — Bref frftn' Upsala. — F öljetong: 
Röfvarbaudet af H. Salitzer (forts, och slut.). — 
Frän scenen och konsertsalen. — Från in- och ut
landet. — Annonser. — Musikbilaga II medföljer. 

STOCKHOLM, O. L. SVANBÄCKS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 1888. 


