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Heinrich Bötel. 

'^tedan lång tid tillbaka har »den fria 
irjtf hansestaden» vid nedre Elbe gjort 
sig känd icke blott såsom en metropol 
för verldshandeln utan äfven såsom ett 
liera för tonkonsten. I början af förra 
seklet och slutet af föregående var ope
ran i Hamburg den förnämsta i Tysk 
land, och namnen Keiser, Teleraann, Mat-
theson och Händel lysa i stadens konst
historia från denna tid. Sedan ha vis
serligen hofteatrarna i de stora residens
städerna tagit försteget framför den 
stora handelsstadens 
»Stadtteater», men ännu 
i våra dagar hör operan 
derstädes till de förnäm
sta konstanstalter af det
ta slag i »das grosse Va
terland», och för närva
rande eger densamma 
i Bernhard Pollini, hvil-
ken i sexton år varit 
hennes ledare, en af de 
mest nitiska och skick
liga direktörer, som nå
gon lyrisk scen haft att 
uppvisa. Särskildt kan 
Hamburg berömma sig 
af att ha framalstrat två 
af Tysklands förnämsta 
sceniska tenorsångare, 
och detta under rätt 
märkliga förhållanden, 
alldenstund att de båda 
stigit ned från kuskboc
ken och utträdt ur drosk
kuskarnes hedervärda 
skrå för att stiga upp 
på teatertiljorna och in
träda i de stora konst
närernas led. Den första 
af dessa, Theodor Wach
tel, känna vi till sedan 
hans gästspel här som 
Raoul och Arnold för 
nära tio år sedan, men 
såsom vanligen är fallet 
med oss här långt upp 

i norden få vi ej visit af de stora sång 
konstnärerna förr än de ha sin bästa 
tid bakom sig; Wachtel var då bortåt 
sextio år. Bättre tur ha vi att hoppas 
med hans dubbla yrkesbroder, den andre 
af de der tenorerna, Heinrich Bötel, 
hvars bild vi i dag presentera för våra 
läsare, och hvars gästuppträdande är 
bestämdt att taga början å vår operascen 
den l:a eller 2:dra nästkommande maj. 
Heinrich Bötel stå ' ännu på höjden af 
sitt konstnärskap och har ännu ej upp-
lefvat, första decenniet deraf. Den nu 
öfverallt firade teuoreus gästspel här 

Heinrich Bötel. 

motses också med stort intresse och 
kommer att börjas med »Trubaduren», 
h vari han såsom Manrico låtit höra sig 
öfverallt, der han uppträdt. Vidare 
lära vi få höra honom i »Hugenotterna», 
»Martha» och »Den Stumma», men om 
det också kommer att ske i »Postiljo-
nen från Lonjumeau» är ovisst, då tiden 
torde vara för knapp för instuderande 
af denna opera. I »Trubaduren» och 
»Martha» får man vid detta tillfälle 
äfven höra fru Östberg, och fröken 
Oselio har förlängt sitt gästspel här-
städes för att sjunga tillsammans med 

Bötel i : Hugenotterna». 
Början af nästa månad 
lofvar alltså en ovanlig 
konstnjutning på vår 
operascen. Bötel tillhör 
nämligen icke, efter hvad 
man kan finna, de stora 
skriktenorerna, utan före
nar med sin präktiga 
röst ett smakfullt före
drag och lär sköta sig 
i dramatiskt hänseende 
förvånansvärdt tillfreds
ställande. Han firar ock
så triumfer hvart han 
kommer och är en myc
ket eftersökt konstnär. 
En tillfällighet har gjort 
att han nu gästar oss, 
h vilket endast kan ske 
under ett kort besök, 
upptagande 8 spelqväl-
lar, emedan han är en
gagerad på annat håll. 
Vi hafva fått reda på 
hvem som tagit initiati
vet till hans hitkomst 
och vilja sqvallra ur sko
lan med att det är en 
person, som är van att 
bjuda oss njuta af kon
stens storverk och sjelf 
gjort studier på sång
konstens område, det är 
nämligen vår välkände 
Theodor Blanch, hvars 
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nära bekantskap med Pollini, Bötels 
upptäckare och impessario, samt med 
konstnären sjelf åstadkommit, att denne 
nu styr sin kosa till vår hufvudstad. 
Vi stå också i förbindelse till vår hof-
kapellmästare, br Nordqvist, som bere
der oss tillfälle att få lära känna en 
så märklig operasångare, och vi behöfva 
väl knappast tillönska honom att se 
sitt tillmötesgående här vid lag belö-
nadt med nöjet att inför fyld salong 
få dirigera de operor, hvari den nye 
gästen uppträder. 

Heinrich Bötel är född i Hamburg, 
den (5 mars 18o4. Från sitt 14:de 
till 18:de lefnadsår var han anstäld i 
sin faders åkeriaffär. Sedan han full
gjort sin militärpligt vid ett husarre
gemente vände han 1876 åter till sitt 
borgerliga yrke och etablerade sig ett 
år derefter som sin egen efter att ha 
slagit sig ned vid egen härd. I kret
sen af sina kamrater beredde han dessa 
ofta ett stort nöje genom sin musika
liska begåfning och medverkade ofta 
i sångföreningar. Derigenom kom di
rektör Pollini att fästa sin uppmärk
samhet vid honom. Om hösten 1881 
tog Pollini honom en dag upp på sce
nen och lät honom profsjunga, och prof-
vet, utföll så lyckligt, att direktören 
genast beslöt sig för att taga Bötels 
musikaliska utbildning om hand. Under 

i ledning af skickliga lärare utvecklade 
sig den unge tenorens talang så utom
ordentligt fort och lysande, att han 
redan följande året kunde låta höra sig 
offentligt. Detta skedde å en mâtiné 
på Stadtteatern, då han sjöng Loren-
zos aria i »Fra Diavalo» och en folk
visa samt genom sin fenomenala och 
vackra röst väckte formlig sensation. 

Efter flitiga konststudier kunde sån
garen redan följande året, d. 6 jan. 
1883 beträda operascenen såsom Lyonel 
i »Martha» och firade en lysande triumf, 
hvari äfven Pollini, hans nitiske och 
skicklige gynnare, äfvensom hans lärare 
hr Hock, fingo en del genom den hyll
ning publiken egnade dem. I »Sig
nale» heter det om debutanten och denna 
hans debut: »den voluminösa, mjuka 
och lediga stämman, själfullare än Wach-
tels, hade en underbar klang, som gjorde 
en hänförande verkan ; sångföredrag 
och spel vittnade om talang och flit. 
Debuten gestaltade sig till ett evenement 
inom konstverlden. » Början of denna 
carrière erinrar i mer än ett hänseende 
om den tjugutreårige Theodor Wachtels 
debut på samma scen 1846. Det dröjde 
ej längre än ett par månader innan 
Bötel uppträdde i den rol, hvari han 
liksom Wachtel syntes vara sjelfskrif-
ven : rolen med piskan, Chapelous i 
»Postiljonen från Longjumeau», då han 
med sin sång och sina pisksmällar drog 
skaror af folk till teatern hvarje afton. 
Att hans förra yrkesbröder icke sak
nades bland publiken kan man vara 
viss på; de tycktes taga en liflig del 
i den heder och lycka som vederfors 
f. d. kamraten, hvilket de också bevi

sade genom att förära honom en piska 
med silfverskaft, värd 500 mark. I 
Frankfurt, der han i början af f öljande 
året med stor framgång lät höra sig 
i samma rol, blef han äfven föremål 
för en liknande hyllning, i d et stadens 
droskkuskar då förärade honom en präk
tig krans och en dito piska. Med 
hvilken lätthet och energi den nye 
operatenoren satte sig in i si t kall 
finner man deraf, att han redan under 
samma år hans första debut inträffade, 
hvarom donna tidnings 1 :sta oktob< r-
nummer 1883 kunde berätta, firade en 
113' stor triumf som Manrico, hans för
sta rol såsom engagerad vid Stadttea
tern. I början af 1884 sjöng han 
denna rol äfven i Frankfurt och mot 
slutet af året i Wien, dit han åtfölj
des af sin detektor och direktör Polli
ni. En kritiker yttrar då om honom 
följande: »Han syntes att börja med 
ej slå så mycket an. Hans icke syn
nerligen stora figur uppbär ett blondt 
hufvud med ett fryntligt anlete, som 
han förgäfves söker ge ett grymt och 
törtvifladt uttryck. Mot operans slut 
vann rösten i klang och uttryck, och 
när han i slutarian framslungade sitt 
höga C hade han spelet vunnet under 
stormande bifall.» Röstens välljud och 
det lätta anslåendet af de höga tonerna 
erkännes obetingadt; konstnärens såväl 
mimiska som lyrisk-dramatiska förmåga 
har säkerligen sedan dess mer och mer 
utbildats. Från Wien begaf lian sig 
till Danzig och sjöng der i »Trubadu
ren och y Postiljonen». Vi afstå emel
lertid från att steg för steg följa hans 
konstnärsbana under nästföljande åren. 
Ar 1887 i slutet af året finna vi sån
garen i Amerika, der han uppträdde i 
Newyork första gången d. 17 okt. som 
Manrico. Framgången var lika stor 
här. Före sin amerikaresa hade han 
i hemlandet uppträdt i Berlin, Bresslati, 
Magdeburg m. m., och återvände hem 
i början af 1888. Detta år gästade 
lian Krolls teater i Berlin till stor fa
vör för teaterkassan, och 110g äfven 
för sin egen. Men i första rummet 
tänkte han på sin konstnärliga utbild
ning, och i slutet af året begaf han 
sig derför till Italien för att under 
konst.udier tillbringa vintern derstädes. 

Att under en så kort tid, som sex 
år, sedan den alldeles obildade sånga
ren började sin sceniska bana, ha ut
vecklat sig till en så framstående, efter
sökt och populär konstnär är rent af 
förvånande och visar ovedersägligen 
alldeles sällsynta anlag. Under denna 
tid har Bötel sjungit ej mindre än 18 
särskilda operapartier, dein vi här, med 
uteslutande af de redan nämnda, an
föra i kronologisk ordning : 

Raoul i »Hugenotterna», Arnold i 
»Wilhelm Tell», Masaniello i »Den 
stumma från Portici», Walter von 
Stolzing i »Mästersångarne i Nürnberg», 
titelrolen i Gounods »Faust», hertigen 
af Mantua i Rigoletto», Georges Brown, 
i »Hvita frun», Edgar i »Lucie», Gen-

naro i »Lucrezia Borgia » titelrolen i 
i »Alessandro Stradella», Franz i Rei-
neckes »Auf hohen Befehl», Orlando i 
»Die hohe Braut oder Die Franzosen 
vor Nizza» af Kittl (text af R. Wag
ner), Enzo Grimaldi i Ponchiellis Gio-
conda», Hoffmann i »Hoffmanns sagor», 
Fernando i »Den vilseförda». 

Af ansedda musikskrifställare sådane 
som Friedr. Chrysander, Ernst Pasqué, 
Ludv. Speidel m fl. har Bötel vunnit j 
stort erkännande. Den förstnämnde 
yttrar om honom bl. a.: Thérèse Tie-
tjens var ett fenomen och lika märk
värdig synes mig hennes landsman Bö
tel. I alla hans x-oler träffar man på 
drag och vändningar, som han ej kan 
ha lärt af någon annan utan som äro 
helt ursprungliga. Detta är blott en
skildheter, men sådana som vittra om 
sjelfständig uppfattning. Gå vi från 
enskildheterna till det hela, så obser
verar man att Bötel aldrig glömmer 
sig på scenen utan ständigt är inne i 
sin rol. En hvar känner att han aldrig 
afsigtligt håller fram sin personlighet 
eller genom öfverdrifven aktion och 
gestikulation vill rigta publikens upp
märksamhet på sig. En mera verita
bel 'vildmarkens son', än Bötel var i 
musikaliskt hänseende 1880 kan man 
ej tänka sig, och detta bör man komma 
ihog, när man betraktar den förändring 
och ombildning hans personlighet på 
dessa få år undergått, för att rätt be
döma honom». Bötels stämma är en 
fullkomlig tenor utan inblandning af 
någon annan röstklang och är i synner
het mot höjden rätt märkvärdig. Den 
som en gång hört hans höga C skall 
ej med någon ängslan fråga sig : »skall 
det lyckas, hålla sig uppe och klinga 
rent?» Starkt och välljudande slungar 
han fram det och skulle nog kunna 
taga sitt ciss och d äfven, tycker man, 
om komponister vågat skrifva så högt. 
Det är med honom som Speidel skrif-
ver: »Han är lik en fågel, som trifs 
bäst, när han får svinga sig upp i 
höjden.» 

Ur 

August  Södermans  
Resebref. 

Dresden den 12 dec. 

Som det i dag är »unsrer hart ge
prüfter Königs» födelsedag och i följe 
deraf fest och illumination i staden, 
så har jag läst in mig för att få prata 
ined dig — du lilla, tillbedda gudom
liga . . . 

Min resa i Böhmen var rätt rolig. 
Jag bodde, bland annat, i ett Kapusi-
nerkloster — i en smutsig håla, der 
smutsiga munkar uppvaktade mig. När 
jag bestält mat och kocken sprungit 
en halfiimme hit och dit utan att jag 
fått någon — samt jag i följe deraf 
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bief ovettig — så svarade han (kocken) 
att för att vara utländing var jag sär
deles hemma i tyska språket; och då 
jag ändtligen fick mat — så bestod 
den af oxstek, lika hård och fast som 
Sachsarnes kärlek till sin »hsrtgepriif-
ter König» — spenat, lika grön som 
Kungl. teaterns i Stockholm förhopp
ning att få behålla sitt anslag — kräf
tor samt till desert — stufvad lök som 
narrade tårar af rörelse i mina ögon; 
föröfrigt var alltsammans rätt lustigt; 
då jag for derifrån bad jag en tjock 
och flottig munk att få köpa hans rad
band. »Nej, vi få ej taga emot pen
ningar» •— svarade han — »men jag 
kan skänka er det» — och då jag der-
på stack honom ett 10 groschenstycke 
i hans smutsiga näfve — så log han 
och såg ut som en åsna som stuckit 
nosen i ett sirapsfat och sedan, förtjust, 
slickade sig om truten. — Jag fick 
äfven komma in i ett nunnekloster der 
det fanns ganska lustiga figurer, unga 
och vackra, gamla och fula; portvak -
terskan som öppnade åt mig var en af 
de vackraste qvinnor jag någonsin sett 
— och Abedissan var en tjock rnada-
ska med rosenröd näsa och storartade 
dimensioner. 

Apropos om storartade dimensioner 
— så befinner sig Edv. Stjernström 

1 med fru här i Dresden ; han var nog 
hygglig att söka upp mig — och jag 
har, allra hofligast, återgäldat visiten; 
han tänker blifva här en månad. I 
förgår voro Skandinaviens komponister 
representerade hemma hos August Sö
derman, nemligen genom ofvanstående 
utmärkta personlighet, komponisten 
August Winding från Köpenhamn samt 
komponisten Eduard Grieg från Kristia
nia. De voro på genomresa, visste att 
jag var här, samt sökte upp mig för 
att få göra min bekantskap ; de afreste 
samma dag till Kom inen vi hade be
stämt möte i Köpenhamn i Mars må
nad 1870. Här i Dresden är för öfrigt 
allt sig likt, konserter och spektakler 
alla aftnar. Några af mina komposi
tioner har jag icke låta uppföra här 
ty det fins inga don soin hålla dertill 
förutom hofkapellet och teaterns kör 
men dessa äro nu upptagna med tea
terns arbeten från morgon till q vä 11 ; 
för öfrigt sade Rietz att progammen till 
teaterns och kapellets konsertserie redan 
i somras blifvit bestämd — och du vet 
att det är så svårt för mig att »kurti
sera», att visa ett leende som ingenting 
säger — och säga det som ingenting 
betyder; men det är ju ej min skuld 
att man lärt inig så litet geografi att 
jag icke kan taga mig bättre fram här 
i verlden. — Dock kan jag säga dig 
att i början af januari nästa år — så 
gifves »Qvarnruinen» på Harmoniska 
sällskapets konsert i Köpenhamn. 

Genom domstolens beslut är nu f. d. 
hofkapellmästaren v. Bülow ändtligen 
skild från sin fru; det steg Abbé Liszt 
(fader till ofvannämda dam) tagit för 
att förhindra skilsmässan, hafva varit 

utan resultater ithy att fru Baronessans 
»förseelse» lag allt för mycket i öppen 
dager. Säg Arlberg att det, åtminstone 
för mig, är omöjligt att skrifva operor ! 
ntan text. Jag har ej tid att sjelf 
skrifva till Fritz men hälsa honom från ? 
Griitzmacher, som sednast var uppe bos 
mig i går. 

Här har en tid varit så kallt, så att 
sjelfva solen behöfver ylletröja på sig 
för att icke bli kall om magen. Jag 
äter för det mesta numera hemma, ty \ 
jag tycker jag får så dålig mat på 
restaurationerna, men — menniskan är 
aldrig nöjd, hon förändras med tiden 
— och tiden med henne; när jag var 
ung tyckte jag mest om sötgröt och 
pannkaka — numera tycker jag oin i 
kärlek, qvickhet och gammal — kum
minost — troligen derföre att här icke 
finnes någondera delen. 

Tack för tidningarna. Här skickar 
jag dig postporto — som bör räcka 
några gånger. Om du kan så skicka j 
samma dag du får detta bref Illustre-
rad tidning n:r 31 för '21 aug. 18H9 
samt ett par exemplar af Ulfåsamar-
sclien och ett ex. af Nya festmarschen, 
du kan med detsamma skicka några 
andra tidningar allt under korsomslag, 
— Jag och gossarne Jensen skola till
bringa julaftonen tillsamman, passa på 
kl. S, ty då dricka vi en skål för det 
käraste vi äga -—- och då dricker jag 
naturligtvis din skål förtjusande ungmö. 
En kyss från din egen 

August. 

* * 

Köpenhamn den mars. 

— — — För öfrigt mår jag som 
en liten prins. Jag arbetar alla dagar 
från kl. 8 till kl. 2 på förmiddagarne, 
sedan roar jag mig på eftermiddagen. 
Rubensson påstår att jag har benike-
mask — för det jag äter så mycket, 
men dermed har det ingen fara. I 
följd utaf alla bortbjudningar har jag 
nu äfven varit tvungen att dricka — 
jag har till och med druckit punsch 
— inen det har alltid varit försigtigt 
och bekommit mig förträffligt ; föröfrigt 
tycker jag det behöfvös i det här kli
matet ty här har varit rätt vinteraktigt 
— men nu ha vi fullt vårväder med 
4 à 5 graders värme. Angbåtsfarten 
mellan Köpenhamn och Malmö är nu i 
full fart och bara jag får tid så reser 
jag öfver till Sverige — det vill säga 
på en half dag och så tillbaka till Kö
penhamn. Rubensson, Björk och jag 
ha kommit öfverens att äta middag i 
Malmö, dricka punsch på Öresund och 
gå på spektaklet i Köpenhamn — allt 
på samma dag. Du må icke inbilla 
dig att jag kommer hem i denna må
nad, jag har för närvarande mycket 
arbete och detta går här lätt och an 
genämt för mig, för resten skall här 
uppföras åtskilliga af mina saker som 
jag vill vara med om och Gade har 
särskildt bedt mig vara qvar till »Qvarn

ruinen» skall göras (det blir på den 
nästa af Musikföreningens stora konser
ter i Casino med en orkester af 16 
violiner i stäminan och så vidare) — 
den är redan öfversatt på danska och 
skall sjungas af Siinousen, en bra ba-
ritonist. — Har du hört efter Eknö, 
om vi kunna komma dit från I:sla ju
ni.' Jag vill ut till landet så fort som 
möjligt sedan jag kommit hem — tids 
nog får man slita med det välsignade 
Stockhol msli f vet. 

I lördags var jag bjuden till Bour-
nonvilles och i går var jag åter på 
soupé hos Henriques ; han har en ut
märkt söt fru som spelar charmant 
piano — och hon sa sist åt mig,"dock 
så hennes man hörde det: kom nu 
upp till mig oftare, då ni om aftnarne 
ser ljus i det här förstret — då är 
jag alltid hemma» — och hennes man 
skrattade och frågade om inte han ock
så kunde få vara med på ett hörn? 
— I afton har jag biljetter till 2 kon
serter och 2 teatrar — men kan gud 
nås icke gå på mer än ett ställe af 
alla fyra. I morgon har jag, på sam
ma sätt, biljetter till 2 konserter och 
till Studentcarnevalen — som skall vara 
mycket rolig. Här ges koncerter livar 
dag. Hörde du på mina köier på kon
serten i Adolf Fredriks kyrka? Det 
är frågan om att gifva inin ouvertur 
till Orleanska Juugfrnn på en af kon
serterna som Pauli dirigerar här med 
öfver 100 man stark personal. 

Var försigtig — så att du icke 
sqvallrar om för mycket af hvad jag 
skrifver till dig. När jag koin till 
Köpenhamn visste alla inenniskor att 
jag hade varit sjuk i Dresden — och 
detta från Stockholm. 

* * 
& 

Köpenhamn, lördagen den 26 mars 70. 

Sockerbiten ! 
I onsdags luktade det litet sommar, 

vårkänslorna började höra utaf sig och 
jag ville ut — ut — jag längtade, 
värre än vanligt, efter dig — och sven
ska kusten var äfven så inbjudande, 
reselusten kom öfver mig — och pang! 
— var jag på en ångbåt — på resa 
111 Malmö» — og det var en dejelig 
Solskinsdag og Bolgerne rislede om 
Kolen og: 

Det klinger over Vandet et Gienlyd af din 
Kost 

Og kalder mine I h omme didover, 
Jeg faljer — ak, men Under ikkun den tom-

me Kyst 
Og liorer kun de sukkende Vover. — 

Men det var ändå något sa' han 
som fick så Åmål — kusten var vis
serligen tom men den var svensk — 
och det fröjdade själen. På aftonen 
träffade jag inånga bekanta och värden -
på hotellet, Stör — som förut hade 
Polsro, gjorde en liten tillställning der 
det söps — rätt duktigt och hundfröj
den spelte Ulfåsamarschen hela aftonen. 
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Ululer tiden försvann jag på en stund 
för att visa mig på Telegrafbyrån —-
tier jag telegraferade till ett litet älsk-
värdt och »sött» fruntimmer i Stock
holm jag vet icke oin du känner henne. 
Morgonen derpå begaf jag mig åter på 
resa till Köpenhamn men, hast du mir 
gesehen, — den gången sa det stopp 
— sundet var så fullt med drifis att 
vi icke kunde komma fram utan måste 
slå in en anuan kosa och segla till 
Helsingör, derifrån jag reste på jern-
väg och på eftermiddagen lyckligt och 
välbehållen anlände till Köpenhamn. 

Här är lifvet sig likt, full syssel
sättning alla dar och om aftnarne får 
jag dela inig på 2 k 3 olika ställen. 
Som du väl ser till fru Hedin — så 
hälsa henne från Gerlaks (det är hen
nes syster och svåger) jag var på sou
pe hos dem i förra veckan. De Sven
ska Qvartettsångarne sjöngo för några 
dagar sedan »Bondbrölloppet» under 
riktigt danskt förtjusningsvrål — det 
h»r sedan dess gjorts om flera gånger 
och blir i nästa vecka ånyo på en kon
sert, kritiken är allt för charmant — 
en tidniug säger till och uied att »det 
är det mest karakteristiska och popu
lära stycke som på 50 år flutit ur nå
gon nordisk penna» — den tog då till 
i växten ! Fyra nya stycken, som jag 
skrifvit, sjöngs i går på en soiré hos 
grefve Danuenskjold — dit alla de 
kongliga voro inbjudna — jag har ännu 
ej hört livad de gjort för lycka. För 
resten är fullt arbete i verkstaden. 
Farväl nu så länge älskade min, en 
suck full af kärlek följer: 

Kja-rlige iSu k ! du gjenune, skjult tor Alle, 
.Vit, vad du eicr af Laingsel og av Savn; 
Först liaar du kommer till fiende, du falde, 
So u en Strum af Tnarer i lienues Favn. 

Din 
August. 

P. S. Så mycket kan jag säga — 
att till lista maj är jag hos dig. 

Ascanio. 

Opera i fem akter och sex tablåer af Ca
mille Saint-Saëns. Text efter Paul Meu-

rice af Louise Gullet. Första upp
förandet i Paris å Stora operan 

sistlidne 31 mars, 

Camille Saint-Saëns, redan såsom 12 
årig gosse berömd och vid 21 år redan 
mästare, är bekant såsom en stor pia
novirtuos och en af Frankrikes största 
tonsättare så väl i egenskap af opera
komponist som symfoniker och skapare 
af kammarmusikverk. Man hade att 
börja med alla skäl för den tron, att 
han som operakomponist skulle helt 
och hållet följa Wagner i spåren. Mån
gen torde erinra sig den scen han stälde 
till på en restaurant, då någon af hans 
landsmän efter uppförandet af första 
Nibelungenoperan betecknade »Bay-
reuth-Pegasens» djerfva och högtsträf-
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vande skapelse såsom innehållslös och 
tråkig, hvarvid Saint-Saëns i vredesmod 
krossade en talrik på bordet. Den 
franske komponistens starka individu
alitet uppreste sig emellertid emot att 
blifva en blott efterapare af Wagner. 
Han försökte en nydaning af den fran
ska operan efter moderna begrepp på 
den gifna grundvalen utan att dock 
derigenom skörda någon tack af sin 
nation eller vinna fullt erkännande af 
sina yrkeskamrater och kritiken. I 
hans nya opera märkes nog en fläkt 
af den Wagnerska andan utan att man 
dervid likväl får tänka på något pla
giat. 

Att komponisten sjelf icke bevistat 
sin operas première eller repetitioner 
ha tidningarne redan förmält likasom 
de rykten om honom, hvilka kommit i 
omlopp genom hans försvinnande från 
Paris och den upplysning han sjelf 
genom telegram lemnat, att han väl
behållen befann sig på Azorerna. För 
någon tid sedan hade utländska tid
ningar att berätta, det han till följd 
af en halssjukdom uppsökt ett mildare 
klimat. Ytterligare upplysningar i saken 
torde innan kort vara att förvänta. 
Men nu till hans opera. 

»Ascanio» är otvifvelaktigt det mest 
betydande verk konstnären hittills ska
pat, synnerligast om man tar i betrak
tande texten, som trots librettisteus 
sträfvan efter enhet är mycket inveck
lad. Första akten böljar i Benvenuto 
Cellinis atelier i Paris. Man väntar 
besök af Frans I. Mästaren går af 
och an, rättande sina elevers arbeten. 
Han står länge framför ett arbete af 
sin favoritelev Ascanio, af hvilken han 
vill ha upplysning angående en »billet 
doux», som på morgonen anländt, och 
i hvilket ett rendez-vous skulle gifvas 
honom vid Grand-Nesle. Cellini har 
genom sin älskade Scozzone, en floren
tinska, som är Franz I:s väninnas, 
hertiginnan d'Etampes förtrogna fått 
veta, att brefvet till Ascanio härrörde 
från denna höga dam, som var passio-
neradt förälskad i y nglingen. Men han 
vet också hur hertiginnan brukade be
fria sig från favoriter som hon tröttnat 
på, och han beslutar att förhindra detta 
rendez-vous. 

Konungen och hertiginnan uppträda. 
De beundra de af Benvenuto utstälda 
konstverken, i synnerhet modellen till 
en Jupiter. Konungen önskar få den
samma gjuten i guld. Men då konst
nären invänder, att lian ej har utrym
me dertill, så anvisar han honom Grand-
Nesle, som innehafves af herr Estour-
ville, prévôt de Paris. Hertiginnan 
protesterar emot att hennes skyddsling 
Estourville skall beröfvas Grand-Nesle, 
men konungen invänder att »Messire 
d'Estourville vet inte hvad han skall 
göra med det, han bebor Petit-Nesle 
och kan vara belåten med det». Un
der denna scen har hertiginnan förföljt 
Ascanio med kärleksglödande blickar 
och beställer af honom, för att han 

skall komina i hennes närhet, en lilja 
af diamanter, hvilken han sjelf bör 
lemna fram i Louvren. Ascanio älskar 
Colombe, dotter till Estourville. Den 
första blick de båda unga vexlat liar 
förenat dem med »kedjor af d iamant». 
Då emellertid denna kärlek är hopp
lös, så vågar icke lärjungen bekänna 
den för mästaren. Hans glädje är 
emellertid outsäglig, då nu genom ko
nungens liberalitet utsigt öppnat sig 
för honom att komma i närhet af den 
älskade, att dagligen kunna få se och 
tala med henne. 

I andra tablån se vi platsen fram
för Nesle, på ena sidan befinner sig 
ett kapell, framför hvilket en tiggare 
fattat posto, i bakgiuuden synas ett 
par värdshus, utanför hvilka studenter 
sitta och dricka. Här inväntar Ascanio 
författarinnan till det hemlighetsfulla 
brefvet. Han inbillar sig, dåraktigt 
nog, att det kan vara Colombe. Ja, 
han tycker sig vara viss derpå, då han 
får se den älskade med några följesla-
garinnor gå till kyrkan. Han tilltalar 
henne, men han blir snart öfvertygad 
om att brefvet icke är skrifvit af h enne. 
Han urskuldar sig för misstaget och 
vill lemna henne, då tiggaren ber henne 
om en almosa. 

De lemna båda på en gång pennin
gar åt tiggaren, som nedkallar himlens 
välsignelse öfver dem, som han tror 
vara ett förlofvadt par. Colombe in
träder i kyrkan i samma ögonblick som 
hertiginnan, maskerad, införes i en port-
scliäs och närmar sig Ascanio. Ben
venuto följer tätt efter henne. Han 
vill göra allt för att rycka Ascanio ur 
hennes klor. Förgäfves; den förälskade 
damen vill ej lemna den unga konst
nären i fred. Hotande flyr hon för 
Cellinis angrepp, hvilken söker rycka 
masken från hennes ansigte och kallat-
henne vid namn, och hon begifver sig 
derpå till sin skyddsling i Nesle. Guds-
tjensten är slut, folket lemnar kyrkan. 
Cellini ser Colombe för första gången 
och konstnärens liksom mannens öga 
rigtas, berusadt, på detta skapelsens 
mästerverk. Mästaren och lärjungen 
hafva blifvit rivaler. 

Benvenutos lärjungar uppträda för 
att taga Grand-Nesle i besittning. En 
af Ascanio till husets herre stäld upp
maning att öppna besvaras med ett 
illa rigtadt bösskott, som blir signalen 
till stormning af byggnaden. 

Den andra akten börjar i den rym
liga ateliern på Nesle. Benvenutos 
elever lägga sista handen vid ett 
väldigt relikskrin, som följande mor
gon skall sändas till Ursulinerklo-
stret, Scozzone sjunger under arbetet 
sina hemlandssånger. Då och då 
kastar hon oroliga blickar på en öf-
verhöljd Hebestatyett, på hvilken Ben
venuto arbetar efter en obekant mo
dell. Denna modell är Colombe, 
hvars drag och linier mästaren noga 
betraktat, när hon trädt fram på ter
rassen för att drömma om Ascanio och 
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sin kärlek. Scozzone känner med in
stinkten hos en älskande qvinna, att 
Cellini vändt sitt hjerta ifrån henne 
och att detta tillhör en annan. Hon 
förtror sig åt Ascanio i sin nöd, och 
denne igenkänner i Hebestatyetten Co
lombe. Plötsligt får man höra ute 
från trädgården en glad serenad, som 
bringas Colombe af den, som efter her
tiginnans önskan blifvifc utsedd till Co
lombes make. Vid dessa toner upplå
gar Benvenutos kärlekssjuka hjerta af 
en häftig vrede. »Aldrig skall hou 
blifva hans!» utropar han, förrådande 
sin böjelse; »kungen kan ej vela det!» 
Bedrägliga förhoppning! Franz I, upp-
äggad af hertiginnan, förvisar Cellini 
ur sin åsyn, och denne, som känner 
sig djupt sårad, träder i tjenst hos 
Karl V, som vid sin resa till Flandern 
gör ett besök i Paris. 

Andra akten, fjerde tablån. En sal 
i Louvren. Scen mellan den galante 
Frans och hertiginnan d'Etampes, till 
hvars lof konungen sjunger en madri
gal. Sedermera kommer Ascanio för 
att åt den höga dainen öfverbringa ett 
af henne bestäldt smycke. Men han 
förstår icke att hon fäst sig vid honom. 
Tvärtom yppar han sin kärlek till Co
lombe, och hertiginnans förbittring här-
öfver ökas då flickan, som kommer till 
stället, vexlar ömma ord med Ascanio. 

Tredje akten spelar i trädgården 
på Fontainebleau, der Frans I ger en 
lysande fest för sin höge gäst. Den 
i onåd fallne Benvenuto har blandat 
sig ibland kejsar Karl V:s folk. Här 
får Frans I se honom och lofvar att 
åter skänka honom sin gunst, om han 
inom tre dagar gjuter åt honom Jupi-
tersstatyn. Ja, Cellini får, om han 
verkställer detta uppdrag, utbedja sig 
en särskild nåd. Hertiginnan, som a£ 
den i sin kärlek sårade Scozzone blifvit 
underrättad om såväl Ascanios som 
Cellinis själstillstånd, anar att den se
nare skall begära frihet för Colombe 
att förfoga öfver sin hand. Hon kor
sar denna Cellinis förmodade plan ge
nom att af konungen i ett ögonblick 
då han är vid godt lynne utbedja sig, 
att redan följande dag brölloppet mel
lan d'Orbec och Colombe får ega rum. 
Konungen bifaller hennes begäran. Ak
ten slutar med en stor balett. 

I fjerde akten befinna vi oss åter i Cel
linis atelier. Midt i densamma står det 
stora relikskrinet eller kistan, hvaruti 
Cellini tänker rädda Colombe genom 
att sända henne till Ursulinernunnorna 
och såmedelst omintetgöra giftermålet 
med d'Orbec. Men Scozzone har upp
täckt och omtalat för hertiginnan Ben
venutos plan. Denna har befalt henne 
att, under förevändning att konungen 
ville se skrinet, föra det till Louvren. 
Der skall det få stanna och Colombe 
qväfvas inuti detsamma. Scozzone ry
ser för denna plan, men hertiginnan 
har skickligt nog vetat att ge ny nä
ring åt hennes svartsjuka, så att hon 
slutligen går in på att hjelpa herti

ginnan i utförandet af hennes plan. 
Benvenuto inträder i sin atelier, för
nöjd öfver sin plan. Då Scozzone ser 
honom så lycklig och triumferande, 
kan hou ej neka sig nöjet att krossa 
hans hjerta. Hon visar honom på 
Ascanio och Colombe, som öfver den 
farliga terassvägen heinligen smugit sig 
in i ateliem. Gömd lyssnar Celliui 
till utbytet af deras kärlekseder, och 
ehuruväl mästaren känner sitt hjerta 
sammankrympt af smärta, förlåter han 
i ett ögonblick af ädelmod att Ascanio 
fört honom bakom ljuset och beslutar 
att skydda det unga paret. Scozzone 
ser sig besviken i sin förväntan, Ben
venuto vänder åter till henne, och slagen 
af så mycken godbjertenhet fattar hon 
ett beslut att offra sig för de båda 
älskandes lycka. Hon skall i stället 
för Colombe lägga sig i relikskrinet. 

Femte akten framställer ett kapell 
i Louvren. Tre dagar ha förflutit sedan 
konungens samtal ined Cellini. Her
tiginnan d'Etampes liar utöfvat sin gräs
liga hämd. Det lieirligt ciselerade 
skrinet, som gömmer den döda, står 
på en upphöjning inidt i rummet. Men 
hertiginnan vill försäkra sig om hur 
det är, hon sticker sin hand oförmärkt 
under locket och känner den dödas 
kalla liand. Förhänget i bakgrunden 
öppnar sig och man skådar en rikt 
upplyst sal. På en sockel står Jupi
ters guldglänsande staty. Hela hofvet 
är församladt och beundrar konstverket. 
Konungen uppmanar Benvenuto att ut
bedja sig den ynnest han fått sig be
viljad. »Sire», svarar konstnären, »jag 
anhåller om fröken d'Estourville för 
Ascanio». Konung Frans ger sitt bi
fall om hertiginnan, som fått hans 
löfte för d'Orbec, äfven går in derpå. 
Denna, säker på att hennes anslag 
lyckats, ger konungen hans ord till
baka och tillägger i skadeglädje: »Men 
hvar är då fästmön?» »Här!» svarar 
Cellini pekande på den inträdande Co
lombe. Förfärad mumlar hertiginnan: 
»Hvad, hon? Hvem är då den döda i 
relikskrinet?» Anande den förfärliga 
verkligheten störtar mästaren fram till 
relikskrinet, hvars framsida han med 
ett slag krossar. »Scozzone, Scozzone!» 
ljuder ett högt skri från hans mun. 
»Död, död för min skull!» Han faller 
på knä och betraktar med tårfull blick 
den älskade, som i ungdomens fägring 
offrat sig för honom. 

Läsaren torde efter denna helt sum
mariska redogörelse för operans inne
håll kunna förstå hvilka ofantliga svå
righeter, som med en så splittrad fabel 
upprest sig för musikern. Komponisten 
har ej öfvervunnit dem alla, likväl har 
han skapat en enhet, som är beundrans
värd. Den musikaliska karakteristiken 
är mycket utpreglad. Förträfflig är 
Cellinis faderliga ton gent emot Asca
nio träffad, under det hans scener med 
Scozzone andas en sympatisk värme. 
Sista scenen i första tablån, konungens 
besök, är full af musikalisk nobless, 

elegans och verve, likaså elevkören i 
andra tablån, och särdeles vacker är 
trion mellan Colombe, Ascanio och tig
garen, som välsignar dem. Tredje ta
blån börjar med en intressant instru
menterad kör af dein som arbeta på 
relikskrinet, och härtill sluter sig en 
följd af i gammal stil hållna sånger, 
sjungna af Scozzone och Ascanio. Ben
venuto betraktar Colombe på terrassen, 
i ekstas sjunger han: »O douce Hébé, 
candeur, jeunesse» en fras hvari pas
sion och entusiasm fått uttryck i eu 
ovanligt skön form och med glänsande 
kolorit. Anmärkningsvärd är vidare 
Benvenutos sats »Un divin mais fol 
amour», i hvilken den öfversvallande 
känslan vältaligt skildrats. Harpackom-
pagnemcntet är här af en hänförande 
verkan. 

Balletten i tredje akten vittnar om 
den fina ciseleringen, den klara stil, 
den fulländade form och instrumenta-
tionsskönhefc, som tillhör Saint-Saëns' 
konst. Alldeles särskildt förtjenar qvar-
tetten mellan Cellini, Scozzoue, Asca
nio och Colombe att framhållas. Syn
nerligen gripande är den stämningsfulla 
frasen: »En tout amour ma foi pro
fonde». Särdeles stort bifall rönte 
Cellinis sång, då han afsäger sig sin 
lycka: »Ce n'est pas votre faute». 
Orkester och åhörare gråta i kapp. 
Den sista helt korta akten begynner 
med en vacker kör till Jupiters ära. 
I sista scenerna är den dystra tonfär-
gen i harmoni med handlingen, och 
instrumentationen uttrycker allt det 
hemska i situationen. 

Saint Saëns' verk hör visserligen 
icke tili dem, som man efter första 
åhörandet förmår fullt bedöma, men 
det är utan tvifvel en betydande ska
pelse och skulle förmodlingen hafva 
gjort ett större intryck, om alla kom
ponistens intentioner blitvit motsvarade. 
Utförandet var medelmåttigt, mise en 
scenen lysande. Emellertid torde de 
hafva tagit felt, som dömt operan efter 
generalrepetitionen, då, som det försä
kras, konstnärerne icke pä långt när 
räckt till för sina uppgifter. 

Pollini såsom teaterdirektör. 

JOfcen framstående direktören för Ham-
agi burgs Stadtteater firade redan i 
december 1882 sin 25-åriga teaterverk
samhet, en ovanligt ung jubilar, ty han 
är född i dec. 1838 i Köln; hans namn 
är egentligen Bernhard Pohl. Utrustad 
med en vacker baritonröst och en lef-
nadsfrisk natur egnade han sig vid 11) 
års ålder åt scenen, uppträdande l:sta 
gången den 11 dec. 1857 som sir. Rich. 
Forth i »Puritanerna», och qvarstod 
som teatersångare i fem år. Efter 
längre resor blef han impressario för 
ett italienskt operasällskap och öfver-
tog sedan direktörskapet för italienska 
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operan i Lemberg. Då han väl hade 
fått. ihop sina konstnärer utgjorde hans 
förmögenhet jemnt — fyra kreutzer. 
men lyckan stod honom bi, och han 
gjorde en lysande affär. Ar 1866 ledde 
han i Berlin på Victoriateatern en ita
liensk operastagione. ölen då svek ho
nom lyckan och han satte till hela sin 
förmögenhet) som han förvärfvat sig i 
Amerika, der han förut uppehållit sig 
någon tid. Tre dagar efter slutet af 
denna ruinerande operasäsong finna vi 
honom i Paris, återigen, såsoin i Lem
berg, utan en groschen i fickan. H vad 
han skulle göra i Paris hade han ej 
rätt klart för sig, men han fick veta 
att teatern i B aden-Baden var att öfver-
taga, och Dupressoir, den forne spel-
konungen, hade att förfoga öfver denna. 
Tre eller fyra gånger stälde Pollini 
ined klappande hjerta sina steg till det 
hus vid rue d'Amsterdam, der den mäk
tige tronade, men slank hvarje gång 
förbi ty han vågade sig ej upp. De 
mest berömda impressarier den tiden 
konkurrerade nämligen om öfvertagande 
af teatern vid Europas fashionablaste 
badort. Fjerde gången vände han lik
väl om, tog mod till sig och gick raskt 
upp till Dupressoir, hos hvilken han 

i framförde sitt ärende i ungefär följande 
ordalag: »Jag har dristigheten an
hålla om att få öfvertaga teatern i 
Baden-Baden. Jag eger inte en enda 

I groschen, ty min sista franc har jag 
betalt ut, efter det jag haft otur i 
Berlin. För er teater skall jag an
skaffa förmågor af första rangen, ty 
jag måste ånyo skaffa mig ett namn 
och förmögenhet ; derför skall ni också 
hos mig finna stöire nit än hos någon 
annan, hvem det vara må ...» Herr 
Dupressoir tyckte om detta öppna språk. 
Utan lång besinning uppdrog han åt 
sin sekreterare att sätta upp kontraktet, 
och sedan stålde han till Pollini den 
frågan oin han behöfde låna pengar, 
efter som han inga egde. Om han 
ville? Det var då en fråga. Utan 
vidare ordande öfverlemnade Dupressoir 
åt Pollini till bestridande af de första 
utgifterna en anvisning på 22,000 frcs. 
Från den dagen daterar sig Pollinis 
stadiga framgångar. Efter att någon 
tid ha varit föreståndare för operorna 
i Petersburg och Moskva öfvertog han 
1874 direktionen för Stadtteatern i 
Hamburg, som under hans ledning i 
hög grad vuxit i anseende. Den an
sedde musikskrifställaren och Händel-
forskaren Chrysander yttrar i en följe
tong till »Hamburg. Correspondent» 
1886, hvari han talar om Bötel, föl
jande om Pollini: »Af nutidens opera
direktörer besitter Pollini uppenbarligen 
den grundligaste kunskapen om men-
niskorösten, dess karaktär och förmåga 
samt dess så ofta förborgade egendom
ligheter. Detta ger hans teater ett 
värde, som affärsmannen blott och bart 
ej kan förläna densamma. Hvarje sån
gare kominer här till sin fulla rätt och 
till sitt rätta användande ; det förekom

mer icke, att en talang lemnar Ham
burg och sedan först på något annat 
ställe uppenbarar sin verkliga betyden
het. Hvad soin i den kan innebo, det 
bringar med visshet denne direktör 
fram i dagen. Härined beredes oss 
njutningen att lära känna de olika sång-
krafterna såsoin verkliga karaktärsfigu
rer. Sådant skänker sångarne sjelfva 
en högre betydelse. Och lians sångare 
och sångerskor äro verkligen betydande ; 
namnen Sucher (Rosa), Lissmann, Krauss, 
Brandt och en hop andra vittna härom 
och kunna vara en prydnad för hvilken 
teater som helst. Pollini känner kon
sten att uppfostra sina teatersångare, 
och en auktoritet, sådan som han i den 
vägen, vinner också gehör äfven hos 
första rangens konstnärer, hvilka der 
veta att underordna sig den konstför
ståndige ledaren af det hela, hvars 
vaksamma öga upptäcker minsta fel i 
framställning, kostym etc. och ej låter 
det passera oanmärkt. Detta är idealet 
för en teaterdirektör. 

# 

Ett bref om pianosjukan. 
Af 

Edvard Hanvlick, 

I. 

önskar känna min mening om 
(fgJT den moderna epedeini, som nu 
bragt sig upp till det ärofulla namnet: 
pianosjukan. För att icke komma edra 
förväntningar på skam bör jag först 
göra den sjelfbekännelsen, att jag i 
fråga om denna epedemi sjelf är pa
tient och icke läkare, på sin höjd en 
»doktorand» af det slag som kan gifva 
sjukdomens diagnos, men icke känner 
någon bot derför. Ja, ännu mer, jag 
anser den grasserande sjukdomen vara 
obotlig och tror att vi blott på indi
rekt väg, på långa estetiska och pe
dagogiska omvägar kunna efter hand 
hinna derhän, att sätta en skranka för 
dess beständiga tillväxt. 

De qval vi dagligen lida af klin-
kande dilettanter och elever, äro ofta 
skildrade i alla möjliga färger. För 
min del tror jag att af alla de olika 
missljud, som nu för tiden martera en 
stadsinvånares öra, är denna musikali
ska pina den värsta. Fördjupad i ett 
vigtigt arbete, behöfvande lugn och 
med hvarje tanke spänd, måste man 
med eller mot sin vilja höra det för
skräckliga pianot i närheten. Med en 
slags dödsångest vänta vi på de kända 
ackorden, hvilka den älskvärda fröken 
hvarje gång återger falskt. Vi skälfva 
vid aningen om den löpning, i hvilken 
hon otvifvelaktigt måste stupa. I nämn
da psykologiska tvång, som fordrar att 
inan lyssnar mer eller mindre uppmärk
samt, ligger denna ljudförnimmelses 
piufulla beskaffenhet. 

Berthold Auerbachs bref innehålla 
härom inånga träffande anmärkningar. 

Under ett sommaruppehåll i Gernsbach 
klagar Auerbach öfver att alla slags 
oroliga grannar störa honom både när 
han arbetar och sofver och tillägger 
derpå: »När stormen ryter som idag, 
finner jag mig lättare deri, än då meti-
niskorna göra 'musik'. Hvarför? Jo, 
emedan våra nerver hafva förstånd. 
Hvad vi kunnu hindra, blir oss svårare 
att fördraga än det oföränderliga i na
turens ordning.» 

Hvad vi kunna hindra. Ja, oin vi 
blott egde makt och rätt att göra det ! 
Men deri ligger det just, att vi gent 
emot denna tangentvampyr hvarken 
ega makt eller rätt och aldrig kunna 
få dem. Hon är likväl, som vi, herre 
i sitt eget hus, herre öfver sitt piano. 
När hon vill spela på det, hur ofta, 
hur starkt, hur bra -eller hur dåligt — 
allt detta undandrager sig offentlig in
blandning, och polisen kan på sin höjd 
lemna oss något beskydd på andra si
dan om den gränslinie, der den offent
liga förargelsen eller skandalen begyn
ner. 

Jag känner blott två ordningsstad
gar af polisen i nämnda hänseende. 
Polisen i Paris har afdömt några kla
gomål så, att man icke får utan till-
låtelse af grannarne musicera före kl. 
7 om morgonen och efter kl, 11 om 
aftonen. Liknande inskränkningar fin
nas i åtskilliga tyska städer, dock mera 
af ren praxis än något af myndighe
terna påbudet. Men härmed är blott 
vår nattro beskyddad och icke den lika 
vigtiga arbetsroll om dagen. Endast 
att »lönmörda sömnen», såsom Macbeth 
säger så skönt, förbjuder lagen de pia
nospelande odjuren — till och ined 
blott i principen. Ty en verkligt sträng 
efterföljd af stadgar, skulle ju göra 
alla privata baler och soaréer omöjliga. 

En annan bestämmelse tinnes i Wei
mar, der det vid 2 riksmarks böter är 
förbjudet att spela för öppet fönster. 
Det är en välgörande åtgärd blott så 
till vida att skämmas för, som öfver-
heten sjelf måst dekretera hvad den 
enkla anständigheten redan bort säga 
en hvar. 

På detta område af musikaliska at
tentat kan jag med fullt fog åberopa 
de smärtsammaste personliga erfaren
heter. Det var med outsäglig glädje 
som jag hade den lyckan att bebo ett 
pianofritt hus. Men midt emot mig 
hade alla onda andar sluppit lösa tre 
våningar igenom. Medan i den första 
salen fiera musikaliska systrar ined 
svagt gehör och på ett alltid förstämdt 
instrument hoprörde Beethoven och 
Strauss, Offenbach och Chopin, till-
bragte i en annan sal ett olyckligt 
offer för musikalisk dressyr timme efter 
timme ined skalor och öfniugar. Tidigt 
om morgonen började sopran-damen i 
den tredje salen sitt dagsverke med 
italienska arier ur Lucie och Somnam-
bula. Det tycktes gifva henne aptit 
till frukosten, oss andra behöfde hon 
ju icke taga hänsyn till, och Donizetti 
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var för längesedan död och begrafven. 
Så gick det, till om morgonen. Afto
nen brokar firas i grannhuset medels 
fyrhäudig nedslagtning af ålderssvaga 
ouvertyrer, och när det var månskens
väder, utandades till och med ett, har
monium sin verldssmärta i den hän
förande ensemblen. Och aldrig, icke 
en enda gång, kommo dessa konstäl-
skande själar på den tanken, att deras 
musikaliska orgier kunde vara oss för
svarslösa grannar till besvär. Ligger 
det ej i dylik musik för öppna fönster 
ett barbari af liknande art, som det 
positivhalarne utöfva nedanför våra fön
ster. Musikalisk nttfrätt deruppe och 
dernere ! (Forts.) 

Från Scenen och Konsertsalen. 

Kgl. Operan. April 1, 13 Bizet: Carmen 
(Fru Edling, fr k. Oselio, hr Strandberg). — 
2. Meyerbeer: Hugenotterna (drottningen, 
Valentine, pågen: fru Ostberg, frkn. Oselio, 
Karlsohn; Raoul, Marcel, Saint Bris, Nevers: 
hrr Sellman, Strömberg, Sellergren, Linden). 
— ti. 7:e Symfonikonserten 1. Rob. Henri-
qnes: Ouvert. »Olaf Tryggvason»; 2. Hen 
neberg: Pianokonsert med orkester, A moll; 
3 Wagner: Förspel till 3:e akt. af »Mäster-
sitngarne»; 4. Beethoven: Sinfonia eroiea, 
Ess dur. n:r 3. — 7. Delibes: Lakmé. — 
8. Nya konstnärsgillets musik. dram, soaré. 
— 10, 15. Rossini: Barberaren i Sevilla 
(frk. Petrini, hr Lund). — 11. Donizetti: 
Tjeonora (frk. Oselio). — - 1 2 Thomas: Mig
non, 150 gängen (Philine, Laertes: frk. Karl-
sohn, hr Linden). — 14. Weber: Oberon 
(Rezia, Fatima, Puck: fruar Östberg, Edling, 
frk. Jiuigstedt; Huon, Scherasmin, Oberon, 
Sadaek, Abonlifar, beyen: hrr Ödmann, Jo
hanson, Strandberg, Grafström, Nilsson, Rund
berg.) 

Vasa-Teatern, Mars 28, 29. April 1—4, 
(i, 8 —14. Behrens Herm. jun.: Prinsessa 
for en dag. — 7. 15. Sullivan: Mikadon. 
— Ii. Mâtiné af hr Lundahl. Berens H.: I 
ungdomens vå r, v. Heland: Nattlampan, 1 
aktsoperetter; sång af frk Anna Petterson, 
hrr Kloed, Lundahl.) 

Östermalms kyrka. April 4 Haydn: Ska
pelsen, oratorium (bitr. : Kgl. hofkapellet, un
der hr Nordquist; fru Edling, hrr Strandberg, 
Lundquist, Strömberg). 

Tyska kyrkan. April 6. Konsert af tyska 
kyrkans sångkör; (dir. hr Åkerberg; bitr. frk. 
Wolf, hr. Edberg, Lindström). 

Berns' salong. April G. H r Ax. Rundbergs 
mâtiné : bitr. fruar Östberg, Heintz; frkn. 
Jungetedt, Wolf, Petrini; hrr Lundquist, Jo
hanson, Ödmann m. fl. 

Gounods »Romeo och Julia», hvars 
uppförande den sista i förra månaden 
af oss uppgafs på repertoarlistan, blef 
till följd af hr Ödmanns inträffade hes
het instäld. Kgl. operans märkligaste 
föreställning under denna månad är 
»Hugenotterna» med fröken Oselio som 
Valentine. Operan gafs här senast 
förlidet år d. 15 april—31 maj med 
fröken Klemming i denna rol. och hr 
Behrens som Marcel. Fröken Oselios 
utmärkta röst och föredrag och äfven 
många af de dramatiska pointerna, syn-
nerligast, i 4 aktens stora scen under 
sammansvärjningen och med Raoul, till-

vunno henne stort och välförtjent bi
fall. Mindre lyckad föreföll her nes 
första egentliga uppträdande i operan, 
då hon inför drottningen presenterar 
sig med ridspö och i en drägt, som, 
enligt hvad en recensent anmärkt, väl 
mycket påminner om cirkus. Det sy
nes oss också, som om fröken O., 
synnerligen med så pass lång förbere
delse, som här tycks ha varit fallet, 
kunna ha lärt sig detta sångparti, lik
som andra, på svenska. 

Mången finner i det italienska före
draget en blott affektation eller koin-
modité, och så hemmastadd som frö
ken O. är med svenska språket bör det 
vara lätt att aflägsna sådana misstan
kar genom att sjunga rolen på svenska, 
hvilket är mindre stötande, och stö
rande. Drottning Margaretas parti 
sjunges af fru Östberg excellent utan 
öfverdrift i frasering och gester. Den 
röda peruken är om möjligt historisk(?), 
likväl bra oestetisk och stöter med denna 
färg väl mycket på 'ouffachevelure. Som 
Raoul kunna vi ej annat än finna hr 
Sellman ganska tillfredsställande genom 
nobel hållning och liffullt spel, samt 
äfven genom sin sång vid detta till
fälle, då han tycktes väl disponerad. 
Hrr Strömberg, Sellergren och Linden 
lyckades väl i sina resp. roler och 
fröken Karlsohns page väckte såsom 
vanligt berättigadt bifall med sin vac
kra koloraturaria i första akten. Ambr. 
Thomas' melodifagra opera »Mignon» 
har bevisat sin popularitet äfven hos 
oss genom att ha upplefvat sin 150:de 
föreställning. — Den förflutna Påsk
helgen har, såsom förr, haft åtskilliga 
konserter att bjuda på, synnerligast 
Påskdagen, då man hade tillfälle att 
på middagen bevista hr Rundbergs väl
ordnade mâtiné i Berns' öfverfylda sa 
long och på aftonen Kgl. operans sed
vanliga konsert samt äfven hade att 
välja på en kyrkokonsert och en tea-
termatiné, såsom här ofvan synes. Kgl. 
operans konsert tilldrager sig naturligt
vis i främsta rummet uppmärksamheten. 
Densamma inleddes med en ouvertyr 
af den danske tonsättaren Henriques, 
ett verk, som redan 1884 gafs i Kö
penhamn och nu anfördes här af ton
sättaren sjelf. Hr H. är bekant som 
god violoncellist, och vi erinra oss att 
han såsom sådan jemte, sin syster Fer
nanda (pianist) med mycket bifall lät 
höra sig i Leipzig nyssnämnda år. 
Ouverturens namn synes knappast ha 
något att göra med innehållet, hvilket 
i Mendelssohns-Gades stil är till karak
tären melodiskt och i afseende på in
strumentationen fördelaktigt visar ton
sättarens förmåga att behandla orke
stern. Med intresse åhörde man hr 
Hennebergs konsert, ett verk, som vitt
nade såväl om pianistens som kapell
mästarens talang. Fastän icke af s yn
nerlig utpreglad originalitet oc.li med 
något tysk bredd i anläggningen är 
det dock en både effektfull och väl 
utarbetad komposition, och utfördes ta

langfullt i solopartiet af komponisten 
ehuru på ett instrument af mindre god 
beskaffenhet. Beethovens stål liga Eroi
ea och Wagners musik ur »Mästersån-
garne» äro välbekanta saker, hvilka 
båda fingo ett värdigt utförande. Hr 
Rundbergs mâtiné bjöd på flere nyhe
ter, som väckte intresse ; främst af 
dessa den förträffligt af fru Östberg 
och hr Lundqvist återgifna stora duet
ten ur »Die Walküre». Af ntimrerna 
ur »Ruy Bias» af Marchetti anslog 
mest den af fru Heintz och hr Rund
berg utförda duetten, mindre anmärk
ningsvärd var arian, som hr Johanson 
föredrog med mindre god disposition. 
Fröknarne Wolf, Petrini och Jungstedt 
samt hr Ödmann inbergade rikligt bi
fall för sina sångprestationer. Körduet-
ten ur > Den stumma» hvilken afslutade 
matinén, är ett arrangement, som ej 
åstadkommer den beräknade effekten. 

Nya konstnärsgillets soaré bjöd på 
rik omvexling med sina vackra af prof. 
Aug. Malmström och hr Th. Lundberg 
väl arrangerade tablåer, arior ur Saint, 
Saëns' »Samson et Dalila» och »Lucie», 
förtjenstfullt sjungna af frökn. Wolf 
och Petrini, sina orkesternummer, en 
rolig prolog och dito af gillets med
lemmar utförd komedi samt musik till 
tablåerna. Denna senare, fyra nummer, 
var komponerad af hr Åkerberg; ett 
ur hans för några år sedan skrifna 
Requiem, de andra till tablån »Prin
sessan i den sofvande skogen», nykom
ponerade och i stämningsfull stil efter 
dessas innehåll. 

Behrens nya operett på Vasateatern 
har genom ett roligt innehåll och rätt 
melodiös musik hållit sig rätt länge i 
allmänhetens gunst. Större orignal i tet 
fattas dock musiken, och en sång af 
Lazarillo, utgörande äfven slutklämmen 
i operetten, påminner väl starkt om 
Rose Friquets spöaria i »Villars Dra
goner». Utförandet af operetten var 
pä det hela ganska lyckad såväl med 
hänsende till musiknumren som de ko
miska pointerna. Likasom i »Mikadon» 
hade hr Strömberg här tillfälle att i 
hög grad roa publiken. 

En ny konsibragd för Pollini. Då 
Heinrich Bötel 1884 gästade på hof-
operan i Wien, introducerades han der 
af sin »upptäckare» och direktör, Pol
lini. En orkestermedlem af hofoperan, 
bekant för sina lustiga infall, yttrade 
då en gång till Pollini: »Ja, nu har 
ni gjort lycka med att förmå en kusk 
att bli sångare. Men nu skulle ni till 
fromma för konsten också göra någon
ting annat.» — »Och det vore . . .?» 
— »Ni skulle förmå en sångare att 
bli kusk!» 
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Från in- och utlandet. 

Kgl. Operan. I Mozarts »Figaros 
bröllop», som snart går öfver scenen, 
qvarstå endast fru Edling (Susanna) 
och hr Strömberg (Bartholo) från före
gående representationer af operan. Nya 
rollinnehafvare i densamma äro fru Ost-
ljerg som grefvinnan, fru Strandberg 
(Marcellina, frk. Jungstedt (Chérubin), 
hrr Johanson (grefven) och Nygren 
(Figaro). — Inöfningen af Verdis 
»Othello»» har kommit så långt, att 
scenrepetitionerna till densamma tagit 
sin början. Fröken Oselio lär komma 
att kreera Desdemonas rol i operan. 

Hofkapel/mästaren och operachefen 
Conr. Nord qui st fyllde d. 11 april 50 
år och blef med anledning häraf före
mål för en vacker hyllning. Tidigt på 
morgonen uppvaktades han i sin bostad 
nied sång af k. operans kör under an
förande af kormästaren Stanék. Vid 
12-tiden på förmiddagen kallad till 
scenen, der någon sades ha ett ange
läget ärende att framföra till honom, 
öfverraskades han med att se denna 
förvandlad till en skogspark med hans 
byst, i gipsimitation af artisten Ax. 
Jungstedt, på en af rosor och lagrar 
omvirad piedestal, och der bakom en 
vacker flaggdekoration i scenens fond. 
Vid hans inträde här mottogs han af 
hela den församlade operapersonalen och 
Iielsades med fanfarer från hofkapellet. 
Regissören Ludv. Josephson bringade 
honom nu en vältalig hyllning för hans 
opcraverksamhet, särskildt betonande 
det djerft räddande handtag hr Nord-
qnist gifvit vår opera, när denna nyli
gen tycktes förlorad genom statsansla
gets indragning. At hr Nordquist öfver-
le inades derjemte ett praktfullt album 
med porträtter af ej mindre än '220 i 
operans tjenst varande personer. Ännu 
en hyllning egnades honom i barntea
tern, der balettskolans elever med sin 

föreståndarinna förärade honom en 
smakfullt textad adress, infattad i en 
lagerkrans med guldfransade sidenband 
i de svenska färgerna. Muntliga och 
skriftliga lyckönskningar egnades honom 
i mängd, deribland från Köpenhamn pr 
telegram, nndertecknadt af Svendsen, 
Lange-Müller m. fl. 

Filharmoniska sällskapets af oss förut 
omnämnda 3:e abonnementskonsert eger 
rum den 20 d:s kl. '/s2 i Musikal, 
akademiens stora sal. Vid denna kon
sert medverkar dir. Meissners orkester, 
medlemmar af Vasateaterns och Gell-
richs orkestrar samt flera musikälskare, 
i allt oinkr. 50 personer. Om program
met se tidningsannonserna. 

Konsert gifves torsdagen d. 17 d:s 
i Hotel Continentals stora sal, till för
mån för en afliden musikers behöfvande 
familj, med biträde af fröken Hulda 
Wäsström och musikälskarinnor, hrr 
Max Strandberg, Herman Grip, Adrian 
och Ragnar Dahl, dir. Alb. Lindström 
och en musikälskare. 

Sällskapet för svenska qvartettsån-
gens befrämjande hade d. 31 mars en 
sammankomst, livarvid beslöts att jem-
väl för i år anordna pristäflan med ett 
pris å 150, ett å 100 och ett å 50 
kronor. Prisnämnden utgöres, såsom 
förut, af statsrådet Wennerberg, d:r 
Svedbom och kamrer Julius Bagge. 
Nuvarande ledamöterna äro till antalet 
301. Resultatet af förra årets täflan 
är ännu obekant, emedan granskningen 
af de inlemnade kompositionerna ännu 
ej hunnit verkställas. 

Fröken Selma Ek, hvars engagement 
vid k. operan utgick med mars månad, 
lär komma att göra en tur till utlan
det i och för musikstudier. 

Fröken Esther Sidner, hvars sång
talang man nyligen fick göra en an
genäm bekantskap med på Alliance fran

çaises soaré å Hôtel Continental, gifver 
nästa tisdag d. 22 d:s en musikalisk 
soaré å Musikal, akademien med vär
defullt biträde af frökn. Wolf, Claeson 
och Gyllenskiöld, prof. Hallström och 
hrr Johanson och Lemon. Fröken 
Sidner kommer sjelf att utföra Agathas 
aria ur »Friskytten», Cantiléne ur »Sam 
son et Dalila» af Saint Saëns och visor 
samt duett ur Gounods »Romeo och 
Julia» tillsammans med herr Lemon. 
Fröken Sidner är elev af k. musik, 
akademien och förut bekant som skick
lig pianist. Konsertens program är gan
ska lofvande. 

Göteborg. Musikdirektör Josef Czapek, 
den Här sedan lång tid tillbaka kände 
och värderade musikern och tonsätta
ren (hvars porträtt är till finnandes i 
Sv. Musikt. 188(i n:o 5) fylde den 15) 
mars 65 år, då han blef hyllad af Göta 
artilleriregementes musikkår, hvars le
dare han varit i trettio år innan sitt 
afskedstagande. Hela kåren infann sig 
på morgonen i hans hem och utförde 
flere anslående musikstycken. 

Från Köpenhamn. Pianovirtuosen 
Frans Rummel, som förra året vid 
denna tid gästade Stockholm, konser
terar härstädes med stort bifall. — Den 
sydamerikanske pianisten Teresa Careno, 
hvars stora triumfer i Tyskland vi 
förut påpekat, väckte på Filharmoniska 
sällskapets konsert i lördags formlig 
hänförelse. Kritiken skänker henne det 
amplaste beröm och ställer henne 
nästan framför Sofie Menter. 

Berlin. A kgl. operan liär forberedes 
Beethovens ballett »Die Geschöpfe des Pro
metheus». Dä ballettens ursprungliga sceneri 
ej nu mera är kändt, har prof. Taubert för
fattat ett nytt sädant oeh balettmästare Graeb 
utarbetat den koreografiska delen. — Kheintba-
lers opera »Das Häthehen von Heilbronn» 
liar vid första uppförandet å kgl. operan, d. 
23 mars, rönt full framgång. 

# 

Svensk Musiktidnings Musikalbum 1 
1890 (pr. 80 öre) innehåller : 

Vårstämning af Adrian Dahl, ett 
Ulligt melodiöst pianostycke; 

Un Bibelot, en nätt bagatell för 
piano af Ika ; 

Triidgårrtsilliistaroil, en liflig, vac
ker baritonsång af den värderade sång
komponisten Aug. Körting. 

Flyglar. 

Pianinos 

Albumblad & « 
g ® '®'än 

& 
#4 5 melodiska tonstycken för Piano (lin-£rv 
Ö manee. Humoresk. Perpetuum mobil»*. $4 

Aftonntämning. Marche Triomphale 
« af » 

1QS 

PIANOA 

Tafflar 

Orglar 

a 

.8 Adrian Dahl, 
^linnes att köpa ä Svensk Musiktidnings^ 

^expedition, Ololsgatan 1 , samt hos hrr A 
Ä musikhandlare oeh bokhandlare i lands- © 
fy orten. Pris 1 krona. fy 
V H ify Dessa vackra pianostycken af den nu 'i? 

genom Here omtyckta arbeten bekante ^ 
tonsättaren kunna med skäl rekommen- ^ 

® deras ät våra pianister. § 

Stockholm, 
Drottninggatan 18. Allm. Telef. C00. 

OBS. Gamla Instrument tagas i utbyte* 
OBS. Pianostolar, ny konstruktion. 

Eleganta Permar 
till Svensk Musiktidning finnas till salu 
å 2 kronor hos P. Herzog, Malm-
skilnadsgatan 54. 

Pianomagasin. 
Flyglar, Pianinos, Tafflar och Orglar 

frän in- och utländska utmärkta Fabriker 
till de billigaste priser. För instrumen
tens beständ ansvaras. 

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

Bliithner och Pianinos frän G. Schwech-
tens berömda fabriker. 

I Gust. Petterson & Komp. 
•tH Regeringsgatan 38. 

Flyglar, Tafflar och Pianinos 
från .). («. Malmsjö. 

Obs. Mycket billigt annonspris 
i Svensk Musiktidning — 10 öre pet i t  rad 

— (rabatt vid förnyelse.) 

I N N E H Å L L :  Heinrich Bötel (med porträtt). 
— Ur August Södermans resebref. — Ascanio. — 
Polliui s åsom teaterdirektör. — Ett bref om piano
sjukan, af Edvard ITanslick. — Från scenen ooli 
konsertsalen. — Från In- och utlandet. — An-
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