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och tredje hand. Nå, det är ju myc
ket vackert att så värdera och hylla 
en inhemsk konstnär, men msningen 
till en sådan representation är en skarp 
kontrast mot det ringa intresse, som 
ofta visas här i fråga om att göra be
kantskap med första rangens artister 
från utlandet och att begagna sig af 
tillfället att föiskaffa sig en musiknjut
ning af så relativt sällsynt slag hos 
oss, som do kunna skänka. Men kan

ske äfven här gäller sat
sen : »Sverige åt sven
skarne ». 

Det torde kanske ock 
finnas bland våra läsare 
de som tycka att vi sjelfva 
för litet tillämpat nämn
da sats på denna tid
ning, men vi ha dock 
lemnat bevis på att vi i 
första rummet haft våra 
egna musikstorheter i 
åtanke. Dessutom exi
sterar ännu icke något 
importförbud vis à vis 
utländska konstnärer och 
konstnotiser, om än en 
och annan kanske är be
nägen att räkna dem 
liksom musikinstrument 
bland — lyxartiklar. Deu 
hos oss allt jemt intyga
de obekantskapen med 
utländska tonkonstnärer 
af hög rang har dere-
mot manat oss att, sär
deles vid sådanas besök 
och konserterande här, 
medelst bild och biografi 
presentera dem för våra 
läsare. Och detta finna 
vi vara en uppgift för 
vår musiktidning lika väl 
som för andra dylika, 
hvilka derjemte ofta bju
da afbildningar och lef-
nadsteckningar af musik
historiens märkligare per
soner från olika tider. 

Emil Sauer och Fr anz Ondricek ej kun
nat locka så pass stor publik till sina 
konserter, att vår musikaliska honneur 
vis à vis så erkända musikstorheter 
varit sauverad. De kunna dock möj
ligen trösta sig med att reklamen icke 
föregått dem till hyperboreernas land. 
Då nu snart vår mest favoriserade 
operaartist har sin recett kommer man 
nog att slåss om biljetterna äfven om 
de skola betalas mångdubbelt i andra 
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Franz Ondricek. 

^Ifonappast torde någon vintersäsong 
i vår hufvudstad ha varit så rik 

på tillfällen att få höra musik, som 
den, hvilken nu nalkas sitt slut. Utom 
operaföreställningarna, som lockat med 
flere gouterade främmande gäster, ha 
konserterna med en stor procent bi
dragit härtill. Jemte operans symfoni
konserter äro Musikföreningens, F ilhar
moniska sällskapets och 
Aulinska qvartettens mu
siktillställningar gamla 
bekanta, men nya för 
denna säsong ha varit 
Filharmoniska symfoni
orkesterns abonnements-
konserter, Rich. Anders
sons musikaftnar, Franz 
Nerudas soaréer och 
»Sångaftnarna» på Mu
sikaliska akademien. Till 
allt detta har nu på vår
sidan tätt på hvarandra 
följt främmande tonkonst
närers konserterande, så 
de tre pianovirtuosernas 
fruar Stern och Carreiio 
samt hr Sauer, och till 
pianots representanter 
kommo violinens i Emile 
Sauret och Franz On
dricek. Kasta vi nn 
blicken på öfriga säson
gens musiknöjen å tea
trar, i konsertsalar och 
kyrkor, tillstälda af ar
tister, musiksällskap, för 
välgörande ändamål etc., 
så möter oss ett oänd
ligt perspektiv. Man 
skulle också såsom en 
följd af en sådan choc 
på musikpublikens ner
ver kunna antaga en viss 
förslappning hos densam
ma såsom orsak till och 
ursäkt för att två så be
tydande konstnärer, som 
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Sedan vi nti nyligen framställt bilder
na af de båda förnämsta, senast här 
konserterande pianisterna, kunna sär-
skildt violinisterna bland våra prenu
meranter anse sig ha rätt att se den 
utmärkte violinkonstnär, som nyss be
sökt oss, på samma sätt af oss upp
märksammad. Vi återgifva ock i da
gens nummer hans porträtt efter en 
fotografi, som han sjelf förärat oss. 

Hr Ondriceks första besök i vårt 
land synes ej ha varit något planeradt 
konsertbesök. Från Kiga, der han 
senast konserterat, tog han vägen öf-
ver Stockholm och medförde hit efter 
en f ramgångsrik tourné i sydöstra Euro
pa förlidet år en rekommendation från 
den konstälskande drottningen af Ru
mänien, »Carmen Sylva», till vår konung. 
Antagligen stälde en sådan rekommen
dation hr Ondricek här i förbindelse 
med prof. Ivar Hallström, som åtnju
tit mycken gunst af det rumäniska 
konungaparet, och föranledde att konst
nären kom att låta höra sig på sista 
sångsoarén, hvars ena tillställare, som 
bekant, var prof. Hallström. Det ut
omordentliga bifall han då framkallade 
redan med sitt första nummer »Air» 
af Raff och ännu mera med Ries'» Moto 
perpetuo , vittnande om ett mästerskap 
af första rang, syntes gälla såsom en 
direkt uppmaning till konstnären att 
låta höra sig här ännu en g ång. Upp
maningen åtlyddes genom hans konsert 
å Kongl. teatern, men publiken svek 
denna gång, ehuruväl bland annat Beet
hovens sköna violinkonsert stod på pro
grammet, hvilken éj varit hörd här 
sedan hr Wessely, som gästade här 
samtidigt med hr Schönberger, spelade 
densamma i november 1887. 

C4enast efter herr Ondriceks första 
uppträdande fann man sig kunna in
stämma i det omdöme som uttalades 
om honom efter en konsert i Berlin, 
i början af året: »Ondricek b eherskar 
hela den tekniska apparaten med su
veränt mästerskap, hans ton är med 
all sin mjukhet och behaglighet dock 
saftig och kraftfull, i hans föredrag 
utströmmar en äkta musikalisk känsla, 
full af själ och temperament.» 

Frans Ondricek är född d. '29 april 
1859 i Prag, der fadern var violinist 
vid »Landestheater». Af honom fick 
han sin första undervisning i a tt sköta 
violinen, och han väckte ganska tidigt 
stor uppmärksamhet för sin sällsynta 
begåfning och talang. Ar 187o blef 
han efter några musikvänners inrådan 
intagen i Prags konservatorium, der 
han studerade för prof. Benevitz. Ef
ter tre år lemnade han konservatoriet 
såsom mönsterelev. En köpman i Prag 
gaf honom medel till att utbilda sig 
i Paris. Dit begaf han sig 1878 och 
studerade vid dervarande konservato
rium violinspelet för prof. Massart och 
erhöll efter två års studier der första 
priset. För att ytterligare utbilda sig 
kvarstannade han ännu ett år i Paris. 
Ar 1881 reste han öfver till London 
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och företog samma år sin första kon
serttur genom Europa. Hans fenome
nala spel väckto öfverallt största be
undran och kritiken stälde honom öf
verallt i rang såsom en af nutidens 
förnämsta violinkonstnärer. Ondricek 
besökte nu Tyskland, Frankrike, Bel
gien, Holland, Österrike, Ryssland, Tur
kiet etc. etc. och lät 1884 höra sig 
å en filharmonisk konsert i Kö penhamn. 
Efter storartad framgång vid uppträ
dande i Wiens »Philharmonie» blef 
han utnämnd till kammarvirtuos hos 
kejsar Franz Joseph. Kort derefter 
erhöll han af kon. Carol i Rumänien 
Stjernordens hederstecken. Under förra 
hälften af sistlidna år gjorde han en 
mycket framgångsrik konserttur genom 
Polen, Rumänien, Serbien, Turkiet, 
Kaukasus, och det öfriga Ryssland och 
förlänades af sultanen i Konstantino
pel, sedan han af honom inbjudits att 
spela vid hofvet, Medjidijje-ordens offi
cerskors. Hrr Ondricek lär efter slu
tet af denna turné ha tänkt besöka 
Sverige och då, såsom vi hört, i säll
skap med den utmärkta konsertsånger
skan Alice B arbi, hvars tillämnade kon
serterande här för två år sedan blef 
instäldt; denna plan kom dock ej till 
utförande. Herr Ondricek har med 
mycket välbehag yttrat sig om Sveri
ges vackra hufvudstad, som han fun
nit mer tilltalande än Konstantinopel, 
och då vi upplyst honom om att tiden 
för konserterande här nu och vid den
na årstid varit föga lämplig anse vi 
att missödet med det fåtaliga besöket 
vid hans operakonsert skall öfversky-
las af den entusiasm han så välförtjent 
väckte hos oss, och som vi hoppas 
manar honom att å nyo låta höra sig 
här under gynsammare tider och för
hållanden. 

® 

Ytterligare något om svensk
lutherska kyrkosången — 

egna och andras åsig-
ter i frågan. 

^J0|å hr Hypatius uti n:ris 5 och 7 
agi! af S v. Musiktidning talat till punkt 
i nämnda fråga, utbedja vi oss den 
förmånen att äfven få yttra några ord 
i ämnet. 

Med mycket nöje hafva vi följt hr 
H:s intressanta föredrag i dess pikanta 
och roande stil. Om vårt lilla andra-
gande deremot kommer att blifva nå
got stelt, så beror det derpå, att vi 
taga saken från en mera formel och 
allvarsam sida. 

I likhet med hr H. kunna vi icke 
förneka Svenska koralbokens rytmiska 
egenskap, troget anslutande sig till 
psalmpoesiens rytm. Det är således 
ett missförstånd att stämpla Hseffner-
ska koralen såsom orytmisk för det 
att hon är uppställd i syllabisk form 
och harmoniserad i sträng kyrkostil, 
allt för att motsvara sitt ändamål så

som menighetssång efter Luthers anord
ning. Att normalnoterna i Hœffners 
koralbok bestå af halfnoter med fer
matlecken vid versradernas slut borde 
snarare anses som fördelar än som fel, 
enär gamla organister känna sig mera 
tillfredsställde med half- än med fjer-
dedelsnoterna och fermaterna äro tra
ditionella och utgöra en förenings- och 
hållpunkt emellan de rytmiska perio
derna i poesien och musiken, särskildt 
nödige och lämplige i kyrklig menig
hetssång. Halfnoter begagnas ock af 
åtskilliga senare tidens koralutgifvare 
såsom Faltin 1888, Heintze 1889 och 
Berggren (sista uppl.) sistn. år och 
alla hafva de fermattecken på traditio-
nelt sätt med undantag af Lindeman, 
Sandström och Södling, hvilka anbrin
gat pauser i st. f. de vanliga stations
tecknen, hvarigenom sista tonen »af-
liugges» till föga fromma för andakten. 
T. o. m. biskop Ullman har funnit 
stationstecken nödige fastän af annan 
föga tilltalande form. Vare härmed 
icke sagdt, att hvarken halfnoterna 
eller fermaterna skola missbrukas. Emot 
ett sjelfsvåldigt missbruk hjelper hvar
ken tecken eller regler. 

Hr H:s yttrande om föredraget af 
jubelmelodierna n:ris 55 och 124 i ett 
lagom raskt tempo med stark registre
ring gilla vi fullkomligt (fastän någon 
moderation påkallas af texten på sina 
ställen). Organistens kraftfulla före
drag elektriserar den sjungande för
samlingen till lif, värme och fulltonig
het i sången, så att visserligen ingen
ting i öfrigt är att skäligen önska i 
en kyrklig folksång. På samma gång 
måste väl också medgifvas, att dessa 
syllabiska folkkoraler ingenting skulle 
vinna på någon som helst figurering 
eller omgestaltning i s. k. »ursprunglig 
rytm», om än en sådan skulle kunna 
anses mera effektiv för en öfvad kör. 
Kyrklig folksång är ett och körsång 
ett annat. Den förra är luthersk-litur
gisk, den senare är af fri estetisk art, 
utom svensklutherska kyrkans ritus. 
Den första, lagstadgade måste erkändas, 
den senare kan erkännas och i laga 
ordning vinna inrymme i vår svensk-
lutherska gudstjenst. Den svenska kyr
kosången är en folkets klenod, en efter 
lutherska reformationens andemening 
folket tillerkänd rättighet, stadfästad i 
vår allmänna gudstjenstordning, som 
berättigar folket att aktivt deltaga i 
psalmsången. Denna rättighet må ej 
omintetgöras, hvarken genom tillkonst
lade koralmelodier eller genom att på 
katolskt vis göra en luthersk försam
lings medlemmar till stumma åhörare. 
Vi förena oss fördenskull med »Luthe
ranus» i »Vårt Land» derutinnan, att 
det är mindre välbetänkt af lutherska 
prester att upplåta svensk lutherska 
kyrkor för katolskt liturgiska »vesper-
gudstjenster». Det har deremot mera 
skäl för sig, att presterskapet håller 
lagenliga aftonsångsgudstjenster efter 
svenska ritualen, hvilken det genom 
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ed eller löfte förbundit sig att troget 
efterlefva. 

I likhet med hr H. ogilla vi dere
mot på visst sätt direktör Törnwalls 
yttrande, att endast den enkla koralen 
i förening med psalmen kan väcka 
andakt. Man kan ju med all andäk
tighet afhöra en intressant föreläsning 
i hvad ämne som helst, en profan sång, 
en yster dansmelodi o. s. v. Skilna-
den består blott deri, att den andeliga 
sången bereder andelig förnimmelse af 
det högsta väsendet, — hvaremot den 
profana njutningen är af sinlig art. 
Hvad hr T. för öfrigt sagt i strid mot 
Winterfeld, som betraktat tidens koral
utveckling såsom ett förstörelsearbete, 
lär icke så precist kunna förkastas; ty 
koralens utveckling såsom menighets
sång samt afvikelse från den katolska 
formen betraktas olika af olika tän
kande. Striden om den »accentueran
de» och » qvantiterande » koralformen 
är gammal i Tysklund. Abr. Mankell 
utkastade stridshandsken i Sverige men 
vederlade sig sjelf i praktiken, itliy 
att han utgaf en minimi-koralbok i så 
syllabisk form som trots någon och 
erkände, att »den enkla koralen för-
tjente det högsta loford bland musik
slagen». Många andra praktiserande 
organister, som vurmat för den figure
rade formen och talat om folkviseto
ners införande i kyrkan, hafva i sinom 
tid alltid kommit på bättre tankar. 
Teorin vid pianot i kammaren förmår 
icke alltid hålla profvet vid praktiken 
i kyrkan, då frågan är om en allmän
hetssång af en stor massa folk. Biskop 
Ullman, som med nr 1 af sina mön
sterkoraler framvisat »lutherska kora
lens förstling» *, bestyrker bäst, hvil
ken koralform Luther åsyftade, nämli
gen den rent syllabiska till oregelbun
den metrisk psalmpoesi. Mången, som 
nil ifrar för upptagande af den gamla 
»omvexlande» rytmiska koralformen, 
dels i B-takt (af halfva och fjerdedels 
noter) och dels af eljest omvexlande 
olika notvalörer, betänker icke, att 
dessa koraler voro med mycket bryderi 
komponerade för den tidens ofta före
kommande oregelbundna poesi. Betrakta 
bara 1695 års psalmbok! Hreffner 
hade en klar blick och kunde icke 
med skäl fuska med den gamla koral
formen till den nya, tidsenliga regel
bundna poesien i 1819 års psalmbok, 
utan måste »tillskära» don musik aliska 
beklädnaden efter det nya föremålets 
bygnadsform, detta jem väl med hänsyn 
till sångens utförande af en s törre me
nighet med mindre musikalisk kun
skap. Kyrkohistorikern, lektor Nord-
beck sade i sina föreläsningar, a tt »in
tet land har så vacker psalmbok som 
Sverige» och vi måste säga detsamma 
om dithörande svenska koralbok — 
den Hfeffnerska — fastän den danska, 
norska, finska och isynnerhet den en-

* Ett enda punktevadt ackord liar insmu
git sig deri, betonande obetydliga ord, deri-
bland sista stafvelsen i ordet »helvete». 

gelska (af Ben net et Goldschmidt) kunna 
i sin mån jemföras med vår liturgi
ska koralbok (af prof. Aug Lagergren 
för några år sedan utgifven i förbätt-
radt skick). Den haltande trippeltak-
ten gifver icke efter i »sömnighet», 
om danstempo skall undvikas och 7 4 -

dels noten skall få någon betydelse. 
Eljest godtyckligt eller »ursprungligt» 
rytmiserande koraler kunna ju utföras 
af en öfvad kör och möjligen efter 
trägen »plugguing» unisont af e n min
dre församling, af ett halft tjog »fräls
ningssoldater» och andra »fria» s. k. 
religionssamfund med sina visböcker, 
hvilkas tröttande enformighet gör dem 
odrägliga i längden och gifva anled
ning till tätare ombyten af sångböcker. 
Om den gamla rytmiska formen säger 
prof. Berggren i Danmark, att den bär 
»vidne om et i musikaliskt-technisk 
Henseende lavere Udviklingstrin» lik
som han ock finner att folkmelodiernas 
verldsliga egenskap icke kan »afvaskas 
såsom en kyrkomur», tilläggande: sog 
dog tror man uden Anstod at kunne 
bruge samme Melodie den ene Dag i 
lystigt Lag, näste Dag i Kirken». 
Hvarje god melodi åstadkommer en 
viss stämning, olika efter dess karak
tär, hvilken olikhet »för den mindre 
skärpede Sands lettelig glider over i 
hinanden». B. erkänner: »Och jung
frun hon skulle sig åt ottesången gå» 
såsom en af de skönaste folkmelodier, 
men finner den vara i anseende till 
dess »erotiske charakteer en for Kir
ken opassende Melodie», utom det, att 
den påminner om dess »oprindelige 
Text». — Huruvida våra flesta kora
ler i sin ursprungliga »skiftande, ryt
miska drägt» från medeltiden och re
formationstiden äro så synnerligen för
träfflige, lemua vi derhän. Men nor
dens i senare tid erkändt skickligaste 
koralkännare, professorerne Berggren 
och Lindeman samt musikdirektörerne 
Sandström och Törnwall m. fl. påstå, 
att de voro ofullkomliga alster (ej minst 
i rytmiskt hänseende) från konstens 
barndom. Och vill man egna någon 
uppmärksamhet åt senare tiders, låt 
vara välmenta »rytmiska» koralförsök, 
så stöter kritiken ej sällan »på grund». 

Vare detta sagdt med den största 
högaktning för hr Hypatius, som haft 
mod att »taga bladet från munnen» i 
den »upprörda« koralfrågan. Erkän
nande hr H:s rätt vackra idéer och 
grundsatser i sin senare uppsats, vilja 
vi med Red:s af Sv. Musik-Tidning 
benägna tillåtelse nästa gång vidare 
yttra oss i saken. Till dess 

Au revoir! 
En röst från folket. 

# 

Vid pianot. Den unga damen (spe
lande): »Men hvarför småler ni så 
der?» — Herrn: »Jag håller god min 
i elakt spel!» 

$><£ 

Jenny Linds debut i Stockholms 
aristrokrati3ka sällskapslif. 

Då minnet af Jenny Lind i dessa 
dagar upplifvats af den biografi öfver 
henne, som nyligen utkommit, torde 
nedanstående minnesteckning af den 
ansedda författarinnan Esseide i den 
väl redigerade tidskriften »Dagny» * 
hafva ett allmännare intresse. Några 
utslutningar i artikeln ha vi ansett oss 
kunna göra till vinnande af utrymme : 

Det är en kall vinterqväll år 1838. 
I huset nr 11 Regeringsgatan tändes 
ljus efter ljus i kronor och kandela
brar. På gatan stannar en hel rad 
täckta vagnar, hvilka närma sig por 
ten i mån som det blir plats. Livré
klädda lakejer slå upp vagnsdörrarna, 
och eleganta damer, åtföljda af unifor
merade herrar, stiga försigtigt ur, taga 
ett djerft hopp öfver den smutsfylda 
rännstenen och försvinna genom porten 
till den svagt upplysta förstugan. Nå
gra minuter senare befinna sig de ny
komna i tamburen. Varsamt aftagas 
ytterplaggen, sidenklädningar frasa, 
sjalar draperas; en blick i spegeln eg
nas de fantastiska coiffurerna, medan 
herrarne putsa sina plymagerade hat
tar eller rätta på sina guldfransade 
epåletter — och in tåga i den upp
lysta våningen de nykomna gästerna 
gruppvis eller en och en. 

I första rummet, ett hörnrum, der 
åtskilliga musikaliska instrument ses 
ordnade, mottagas gästerna af värden, 
baron L., en äldre inan, med de ädla 
anletsdrageu skuggade af ett rikt silf-
versprängdt hår, hållningen värdig, 
later och uppsyn preglade af en fin 
hjertlighet. Efter att hafva passerat 
ett mindre förmak, inträda gästerna i 
den stora, halfrunda salongen och liel-
sas der af värdinnan. Hou är en liten 
dam om några och trettio år med ung
domligt lifliga rörelser, uttrycksfulla 
ögon och ett skälmskt, men på samma 
gång ytterst förbindligt leende kring 
de svällande läpparne. Med en fri 
och behaglig åtbörd räcker hon sina 
gäster handen, liten, livit och ring
prydd, helsar dem välkomna, förestäl
ler dem för hvaraudra och förstår att 
med några få ord inleda bekantskaper 
till höger och venster. 

Der kommer baron B. med sin fri
herrinna och sina döttrar, den ena 
sedermera gift med en svensk utrikes
minister, den andra moder till Sveri
ges nuvarande störste skald. Efter 
dem synes öfverstekammarjunkaren hos 
Carl Johan, baron F. samt general C. 
Der komma eleganta, unga damer, om-
svärmade af några militärer och »unga 
män i verken». Vidare ser man den 
omtyckte violinisten i liofkapellet hr 
Elvers och en ung violoncellist nota
rien F., nu en af hufvudstadens vete
raner inom musikverlden. 

* 1888, häftet 2. 
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Men plötsligt stiger sorlet och får 
en helt annan ton, i det allas blickar 
vändas mot dörren till förmaket. 

Der på tröskeln står värden och 
vid hans sida, med sin hand i hans, 
en ung flicka med rika lockar kring 
de bleka kinderna, en enkel drägt, 
som mjukt smyger sig kring den jung
fruliga gestalten, samt en drömmande, 
halft frånvarande och likväl tilldragan
de blick i de djupliggande ögonen. 

Sorlet växer, då den gamle ädlingen 
för den främmande in i kretsen af sina 
gäster. Men han hinner ej nämna hen
nes namn, det sväfvar redan på allas 
läppar och flyger nu kring rummet 
med dämpadt ljud: Jenny Lhul! Jenny 
Lind. 

Skönheterna för dagen glömmas och 
hvad mera är, de glömma sig sjelfva; 
fleuretterna undertryckas, etiketten bry-
tes östra ffadt, och sedan den nykomna 
på det älskvärdaste helsats af värdin
nan samt af henne personligen presen
terats för de förnäma damerna, samlas 
den högaristokratiska kretsen kring 
den enkla, till dragen osköna, till bör
den okända, unga flickan, hyllande för 
en gång i henne snillets sjelfskrifveu-
het framför bördens, själens skönhet 
framför dragens. 

Det blir ett sällsamt lif i den förut 
något stela salongen. Värdinnan in
drager i sitt spirituella samtal med den 
firade gästen gamla och unga, och alla 
känna sig lyckliga att få höra ett ord 
eller uppfånga en blick af denna Jen
ny Lind, som under några veckor så
som Alice i »Robert» och Agatha i 
»Friskytten» hänfört och tjusat dem 
och hela stockholmspubliken. 

Till en början något f åordig och för
sagd i den främmande omgifningen, 
lifvas dock gästen småningom. Hon 
1er misstroget, då en af de förnäma 
lierrarne liknar henne vid . la divine 
Malibran» och skrattar öppet åt den 
gamle generalens barocka artigheter. 
På en patetisk fråga, hvilka himmelska 
tankar som fylt hennes själ, då hon 
föregående afton såsom Alice famnat 
korset och tjusat publiken, svarar hon 
efter någon tvekan: »Jag tror jag 
tänkte på min gamla hatt». 

Men livar helst hon m öter allvar och 
djupare förstånd i loforden, svarar hon 
sympatiskt, nästan ödmjukt. 

Vid hennes sida synes den skick
liga pianisten Mina Josephson, syster 
till den då ännu okände Axel Joseph-
sou. Till henne smyger sig en fjor-
tonårig flicka med bly g uppsyn, husets 
äldsta dotter ** ; hon blir förestäld för 
Jenny Lind och får en varm hand 
tryckning. 

* * 
* 

Huru det Iifliga samq vämet fortgick, 
hur fjortonåringen tillsammans med sin 
lärarinna ledde musikstunden med ett 

** Skizzen,s forlatlarinna, fröken Sophie 
Leijonhufvud, numera enka efter kommendö
ren Axel Adlersparre. Iird. anm. 

fyihändigt pianostycke, hur en af Beet
hovens vackraste pianotrior följde, och 
hur slutligen Geijers och Lindblads 
visor sjöngos af Jenny Lind, såsom de 
aldrig af någon annan blifvit sjungna 
eller kunna blifva sjungna — från 
hjerta till hjerta — det må här en
dast antydas. Så ock huru värdinnan 
och värden släckte gästernas allt för 
häftiga åstundan att få höra mer och 
mer, dermed antydande huru som det 
var bekantskapen med den älskvärda 
sångerskans personlighet, icke blotta 
njutandet af hennes sång, hur härlig 
den än var, som man åsyftat med bjud
ningen. 

Att Jenny Lind var nöjd med sin 
afton, att hon bland gästerna hade 
funnit flera af sina varmaste och trog
naste beundrare, det är visst. Och då 
hon var den första operasångerska, som 
i mannaminne varit inbjuden inom huf-
vudstadens aristokratiska sällskapsverld 
och sedan i mer än en af dessa kret
sar blef en kär och hedrad gäst, har 
det synts vara af intresse att med 
denna lilla skizz bevara minnet af hen
nes debut äfven på detta område. 

För dens minne, som tecknar dessa 
rader, står Jenny Linds personlighet 
såsom en unique företeelse, sig sjelf, 
men ingen annan lik, enkel, a nspråks
lös, men värdig och genomträngd af 
ett slags heligt ansvar för den mission, 
— den rena konstens mission —• som 
hon kände vara henne af Gud anför
trodd. 

# 

Om elementarundervisningen 
i pianospelning. 

Ett maningsord af Otto Lessmann. 

Den bekante redaktören af »Allge
meine Musikzeitung» och ledaren af 
musikundervisningen vid kejs. Augusta
stiftelsen i Charlottenburg (Berlin), sång
läraren och komponisten O. Lessmann, 
har nyligen i ett nummer af sin tid
ning yttrat sig om nutidens pianoun-
dervisniug, och det torde helt säkert 
intressera våra läsare att se hvad en 
man med dr L:s stora erfarenhet kan 
ha att säga om detta populära ämne. 
Den i fråga varande artikeln meddelas 
alltså här i öfversättning ined några 
få utslutningar.. 

»Det är en egendomlig företeelse i 
vårt offentliga och husliga lif, att å 
ena sidan uppställes fordran på att 
undervisning i instrumentalmusik skall 
ingå i den läroplan, som ligger till 
grund för vår ungdoms uppfostran, å 
andra sidan brummas öfver »pianosju
kan» och pianospelet får alla möjliga 
och omöjliga följder uppsatta på sitt 
skuldregister. Hvem liar rätt? A 
båda sidor tror jag inan har rätt; men 
äfven orätt så tillvida som den ena 
eller andra punkten försvaras mod skärpa 
och ensidighet. 

Den uppfostrande verkan af en sam
vetsgrann musikundervisning kan ingen 

förnuftigtvis ställa i tvifvelsmål, hvil
ken fördomsfritt förmår afväga orsak 
och verkan på detta område, men å 
andra sidan kan lika litet förnekas, att 
musikundervisningen, sådan som den 
gudi klagadt, mångenstädes bedrifves 
under de första läroåren, ej har den 
ringaste uppfostrande inflytelse men 
kräfver en oproportionerlig uppoffring 
af tid, möda, helsa och penningar. Den 
som ifrar mot det uppenbara ofog, som 
öfverallt bedrifves med elementarunder
visningen i pianospelning, och vill af-
värja de menniskopiuande följderna af 
ett sådant ofog, försvarar endast en 
god medborgares rätt till lugn inom 
sina egna fyra väggar; den som dere
mot endast med afseende på sig sjelf 
vill sätta stämpeln af öfverflödsvara på 
en förståndigt bedrifven och till godt 
mål ledande musikundervisning, den 
förgår sig mot sin inedinenniskag rätt 
att i möjligaste motto utbilda sina an
lag för att skänka sitt lif ett skönt 
och ädelt smycke. 

Att befintligheten af en viss begåf-
ning bör vara det vigtigaste vilkoret 
för begynnelsen af musikundervisning 
är visserligen i och för sig en förnuf
tig och helt naturlig fordran, men man 
skulle göra orätt om man icke i så
dana fall, då en musikalisk begåfning 
icke obestridligt gör sig märkbar, ej 
åtminstone försökte om icke anlag för 
musik hos barnet möjligen ligger doldt 
och genom en yttre inverkan kanhän
da träder fram. Alldeles förvändt vore 
emellertid om i ena eller andra fallet 
icke från början undervisandet i piano
spelning bedrefves med fullt allvar 
utan i stället såsom en bisak till nöj
samt tidsfördrif. 

Här är den punkt der en reform i 
det nuvarande musikidkandet i hemmet 
måste inträda. 

En alldeles falsk humanitetskänsla 
och klemmighet förleder föräldrar, lä
rare och uppfostrare att för uugdomon 
göra lärandet lätt och angenämt på ett 
sätt som nästan alldeles utesluter väc
kandet och stärkandet af pligtkänslan 
hos det unga sinnet. »Suabbverkande 
metod», det är lockbetet, som den spe
kulative läraren utkastar för att fånga 
sitt byte, och olyckligtvis är antalet 
af dessa föräldrar och uppfostrare allt 
jemt så stort, att de der föga nog
räknade spekulanterna af det manliga 
och qvinliga slägtet alltid veta a tt göra 
sig saken till godo. Hvari består nu 
merendels en sådan »snabbverkande 
metod» på det musikaliska området? 
Helt enkelt deri att låta den nybör-
jande lärjungen så snart som möjligt 
spela något litet melodiöst stycke, som 
»gör honom nöje». Att hågen för att 
lära måste vara rigtad på allvarligt 
arbete om varaktigt resultat skall vin
nas, det besinnar ej dessa »snabbe-
fordrare». Ytligt är deras arbete, yt
lig den snabba framgången, och i tu
sen fall åtnöja sig lärjungen och för
äldrarna lika beredvilligt som läraren 
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med resultatet af denna undervisning. 
Så uppstår den sorts pianospelare som 
af sina medmenniskor fördömes såsom 
en social landsplåga. 

Jag målar strängt efter naturen. 
Sedan nitton år tillbaka har jag i en 
af de förnämsta uppfostringsanstalterna 
i Tyskland haft tillfällo att anställa 
betraktelser på detta område, hviika 
för mig öppnat en djup inblick i oef
terrättligheten af el ementarundervisnin
gen i pianospelning. Årligen blifva 
omkring ett tjog qvinliga lärjungar, 
alltid döttrar af förnäma familjer upp
tagna i den ifrågavarande anstalten 
och intyget öfver deras förberedande 
musikaliska utbildning har hittills i 
regeln, med undantag af ett par fall 
under en hop år, utfallit så förkros
sande att ja;; ofta måst fråga mig huru 
idel högbildade och insigtsfulla menni-
skor just på det musikaliska området 
kunna vara så fullkomligt utan om
döme. Ja, stundom ha föräldrarne vi
sat sig vara så kortsynta, att de, trots 
dottern visar sig som den största klå-
pare, tilltro sig kunna berömma hen
nes musikaliska begåfning och vunna 
utbildning. Frågar man då hvem som 
hittills ledt undervisningen, så lyder 
svaret vanligtvis: vår guvernant eller 
organisten; endast i några fall får man 
höra namnet på en verklig kunnig och 
erfaren musikpedagog. Guvernanten 
har naturligtvis undervisat efter någon 
berömd mästares metod. Det var allt
så trollformeln, som insöft föräldrar 
och lärjunge, och invaggat dem i den 
ljufva drömmen, att den senare erhål
lit «utmärkt undervisning» och vore 
mycket musikalisk. 

Man skulle knappast hålla det för 
möjligt hur lättrogua i öfrigt förstån
diga menniskor äro när det gäller mu
sik. Alltför ofta får man höra allde
les omusikaliska personer resonera i 
musikaliska ämnen och de säga som 
så: »jag är visserligen alldeles omusi
kalisk, men jag hör ändå när en ton 
är falsk» — hvem har icke h ört detta 
försvar för ett ogrundadt omdöme lika 
ofta som det andra: »musik är väl 
icke bara för musiker utan för den 
stora mängden, ocli huruvida ett mu
sikstycke är godt eller dåligt det af-
göres i alla fall genom den verkan 
det gör på den icke musikaliska publi
ken». Kan man gent. emot en sådan 
ståndpunkt undra på att i saker som 
angå musikundervisningen för öfrigt 
bildade menniskor äro fångna i en 
blind auktoritetstro ? Om en lärarinna 
eller lärare är musikaliskt obildad eller 
obegåfvad är för allmänheten likgiltigt, 
ty att kvinna klinka på piano och vara 
musikalisk, det anses ju vara ett och 
detsamma ; hon eller han har ett be
tyg från en musikskola, berömmer sig 
af att inneha professor N. N:s »metod» 
och det faller ingen in att öfvertyga 
sig, huruvida hon känner någon metod 
alls och om ej minnet af en berömd 
lärare rent af vanvördas, när hans 

namn begagnas för att skyla ett er-
barmligt fuskverk. 

Dristigheten och enfalden i förening 
har här stort spelrum. Intet musik
verk står för högt att icke de våga 
förgripa sig derpå. Hviiket öfvervåld 
ha ej t. ex. Beethovens Ciss moll-sonat 
och Sonate pathétique fått utstå under 
deras händer. Jag upplefde nyligen 
att en ung dam, som skulle profspela 
för mig, ville låta mig höra andra sat
sen i den sistnämnda sonaten ; — ville, 
ty hvad hon verkligen spelade var en 
jemmerlig vrångbild af det poetiska 
stycket, som ådagalade elevens och 
hennes lärarinnas fullkomliga oförmåga 
och saknad af allt begrepp. Intet spår 
af tonbildning, icke den ringaste före
ställning om sjelfständig stämföring, 
den oerhördaste sorglöshet rörande not
värden och dynamiska tecken, att nu 
icke tala om själ i föredraget. 

»Har ni spelat etyder af Csserny 
och Cramer?» frågade jag efter detta 
prof. 

»Nej. » 
»Har ni a n vänd t öfningar för fingrar-

nes utbildning, stärkande och själf-
ständighet ?» 

»Nej.« 
»Har ni spelat skalor?» 
»Ja. » 
»Var god och spela den skala soin 

hör till detta styckes tonart.» 
»Den känner jag inte.» 
»Nå, spela då ess-durskalan.» 
Och nu började den stackars flickan 

ett ängsligt sökande på pianot, plåg
samt att betrakta ; händerna snedvän
da, handleden krampaktigt spänd och 
i en djerf båge rigtad uppåt, fingrarna 
hopknipna eller uträtade, armbågarna 
hängande långt ned, och så trycktes 
hvarje tangent ned med ett slag af 
hela armen. 

»Hur länge har ni spelat piano ocli 
hvem har undervisat er?» 

Jag har spelat i fein år för e n som 
lärt spela för professor N. N.» 

Lärarinnan hade studerat vid en 
musikskola, der han ledde högsta un
dervisningen, men der äfven lärare och 
lärarinnor af underordnad rang under
visade för billigt honorar. 

Då jag nu ville låta henne göra de 
allra törsta anslagsöfningarna med stilla
stående hand och mjuk handled, visade 
sig eleven alldeles urståndsatt dertill, 
och veckor igenom har den stackars 
unga flickan sedan nödgats sysselsätta 
sig med att långsamt höja och sänka 
fingrarna för at t kunna vinna åtminstone 
någon kraft och sje lfständighet åt dem. 

Detta exempel står icke ensamt utan 
är taget i högen. Fem ungdomsår 
förlorade för den mekaniska och and
liga utbildningen i pianospelet, och i 
perspektiv ett oändligt besvär för att så 
mycket som möjligt ombilda den all
deles vanskötta handen ! 

Kan ett sådant klinkande, som hvar
ken förmår utbilda sinnet för en vac
ker uttrycksfull ton eller för rytmen, 

ha en sant uppfostrande verkan? Kan 
på sådana vägar en, om också helt 
blygsam, musikalisk bildning eller be
grepp om skönheterna i ett musik
stycke förvärfvas? Kan på detta sätt 
pianospelet tjena till uttryck för en 
ädel känsla? Helt visst icke. Har 
detta sätt att bedrifva pianospel något 
sken af berättigande för sig? Ingalunda. 

Men sådan är följden af denna yt
liga, tanklösa undervisning, som icke 
från början inleder eleven på ett all
varligt arbete utan sträfvar att med 
små obetydligheter förskaffa lärjungen 
en roande underhållning. 

Det kan ej på detta ställe vara min 
mening och uppgift att i detalj upp
räkna och antyda alla punkter, som 
vid elementarundervisningen framför 
allt förekomma; men en sak vill jag 
framhålla: att utan en sorgfällig ut
bildning af handen, afseende sjelfstän
dighet hos hvarje särskildt finger, kan 
ej en förnuftig undervisning låta sig 
tänkas. Ty 0111 de organer, hviika 
skola göra tjenst vid pianospelningen, 
äro oförmögna att sköta sig rätt, låter 
det sig ej göra att fylla de uppgifter 
som ställas på ett själfullt och u ttrycks
fullt spel. Förmår läraren icke att 
bringa lärjungen derhän, att han kan 
förvärfva sig ett säkert mekaniskt 
grundlag för pianospelet, så gör han 
bättre om han i lärjungens och sitt 
eget intresse upphör med undervisnin
gen. Visserligen bör all onödig bal
last undanröjas vid undervisningen; 
men den lärare som medgifver lättna
der härutinnan, icke med grundlig pe
dagogisk insikt i sin sak, utan som 
låter ytlighet och flygtighet passera för 
att ej göra lärjungen otålig och betaga 
honom lusten för undervisning, den 
läraren, som ej från första timmen öf-
vertygar lärjungen om nödvändigheten 
af de fordringar han, med hänseende 
till dennes fattningsförmåga, måste 
uppställa och så vinner lärjungens för
troende samt lifvar hans håg ; •—- den 
förstår ej ändamålet och nyttan med 
musikidkandet för uppfostran. 

Det är ej nog att läraren lugnar 
sitt samvete i det han låter lärjungen 
utföra de nödiga tekniska öfningarna, 
ty vigten ligger ej på att de utföras 
utan huru det sker. En lärjunge som 
icke har förmåga att fylla en summa 
af nödvändiga betingelser, förvärfvar 
sig alls ingen rätt till att utsträcka 
sina bänder efter något af t onkonstens 
verk, och hans misshandling af pianot 
alstrar för honom och hans medmenni
skor med all säkerhet de qval, som 
medfölja »pianosjukan». Må i alla 
händelser lärarne med allt eftertryck 
och outtröttlig ihärdighet försvara den 
uppfattningen, att utan andlig och 
kroppslig energi all pianoöfning är ett 
bortslösande af tiden ; i anuat fall förgå 
de sig mot sitt kall, sina lärjungar 
och den helgedom, hvars väktare de 
borde vara. 

^ 
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Musikpressen. 

På Abr. Lundquists förlag bar ny
ligen utkommit: 

För piano och fyra händer: 

Gur litt, C. : d lätta tonstycken (Bön, 
Försakelse, Tröst, Triumf) i 2 häften 
à 1 kr. Primopartiet i omfång af 5 
toner för elever, secundpartiet för läraren. 

För piano och 2 händer: 

Czibulka, Alpli: Hamburger Ga-
vott, opus 350. Piis 75 öre. 

A h l b e r g ,  H e r m a n :  Start, polka 
tillegnad Stockholms Sparkstöttings-
klubb. Pris 5Ü öre. 

K r à l .  Joli. N.: Donaugruss, marsch, 
opus 63. Pris 75 öre. 

För sång och piano: 

Bleichmann, Julius: Tvåsånger: 
»Jag vill dig aldrig röja» (c—f), »Säg 
mins du än?» (hess—ess). Pris 1 kr. 

M e y  e r - H e l i n u  n d ,  E r i k :  Troll
sången (ess—g el. a). Pris 1 kr. 

G l a e s z  v o n ,  A.: »Jag älskar dig» 
(d—gel. a). Pris 50 öre. De båda sist
nämnda sångerna nr 5 och 6 i sam
lingen »Från Coucertsalen och salon
gen». 

För violin och piano: 

Faucheux, A.: Konung för cn (lag. 
opera af Adam. Fantaisie. Pris 2 kr. 

På Elkan & Schildknechts förlag har 
nyligen utkommit: 

För blandad kör à capella : 

Åkerberg, Erik: Törnrosas saga, 
3 visor i folkton, opus 26. Partitur 
75 öre, stämmor à 15 öre. — »Alle-
rede gulner haven» och i>Jeg vilde, jeg 
var en Hybentorn», 2 visor i folkton, 
opus 25. Partitur 50 öre, stämmor 
à 15 öre. 

För en röst vid piano: 

Elfåker, Aug.: Sagorna (cl—fis s), 
ord af Edv. Bäckström. Tillegnad hr 
Arvid Odmann. Pris 7 5 öre. — Hj er-
tats saga (d—g), ord af Sigurd. Till
egnad hr Theod. Björksten. Pris 50 
öre. — Vårbrytning (d—f), ord af P. 
E. H. Tillegnad fru Emma L. Peter
son. Pris 50 öre. 

A r  I b e r  g ,  F r i t z :  Yokaliser, n r  3  
bis. på mellanregistret (förenklad). F 
dur. Pris 50. — Nr 6, Bel canto, 
Ass dur; 6 bis: Bel canto, Gess dur. 
Pris 1 kr. — Nr 7 : Växlande stäm
ning, A moll. Pris 50 öre. — Nr 8: 
Tema med variationer. E moll. Pris 
1 kr. 

Från Stockholms instrumenthandel, 
Albert Hermansson, liar utsändts: 

P e t t e r s s o n ,  A l f r e d  G e n s e r :  
Gotländskt folklif, qvartetter för mans
röster (text af J. P. Wallin, innehåller: 
1. Utmarsch. 2. Lekar. 3. Lekstu
gan. 4. Minnet). Vördsamt tillegnade 
YVisby Bollklubb af Alb. Hermansson. 
Pris 1 kr. 

Lekar och låtar, upptecknade i Da
larne från folkets läppar, arrangerad 
för viol eller flöjt af E. J. Tunstedt 
(organist i Flöda), utgifna på föran
staltande af Aug. Bäck (komminister i 
Tillberga). Pris 1 kr. 50 öre. 

B ä c k ,  A u g . :  Huru hafva våra för
fäder sjungit sina psalmer? Historisk 
framställning om den svenska kyrko
sången jemte tjugo melodier såsom ex
empel, efter deras gamla skick, med 
ackompagnement, troget utarbetade och 
organisten fru Hildur von Heijne-Her-
mansson tillegnade. Pris 1 kr. 50 öre. 

Cornelius Gurlitt är sedan gammalt 
väl bekant för sina etyder och andra 
goda instruktiva verk, hviika rekom
mendera sig genom tonsättarens blotta 
namn. Afven ofvanuämnda 4:händiga 
stycken förtjena uppmärksammas. Emel
lertid kunna vi ej i pedagogiskt hänse
ende rätt gilla denna sättning med 
»primoparti af 5 toner för eleven och 
secundparti för läraren», detta senare 
naturligtvis svårare med oktavgrepp, 
rikare ackord och tremolando. Secondo-
stämman anse vi helst böra i stycken 
för detta undervisningsstadium skrif-
vas så att lärjungen äfven kan utföra 
densamma och dermed öfva sig i läs
ning af basnoterna. Förträffligt i detta 
hänseende är Franz Behrs »Vårblom
mor» (3 häften) utkomna på samma 
förlag. Czibulkas Gavott torde höra 
till senare alster af den produktive 
kompositören af salongs- och dansmu
sik att döma af opustalet och låter 
höra sig, om än icke synnerligen orgi-
nel. Sångerna på samma förlag till
höra en salongstil af det sentimentala 
slaget och äro sålunda af mera popu
lär natur. I Fancheux's Fantasi har 
violinisterna fått tillfälle att komma i 
besittning af de populära melodierna 
ur Adams hos oss outslitliga, välkända 
opera. 

Elkan & Schildknechts förlagsnyhe 
ter äro endast för sångens idkare. 
Komponisten till de tre sångerna, Aug. 
Elfåker, omnämnde vi förra året vid 
hans besök i hemlandet. Han är bo
satt i Chicago der han är anstäld vid 
den genom en donation af Jenny Lind 
grundade S:t Ansgarii-kyrkan och åt
njuter stort anseende der både som 
tonsättare, musikdirektör och sånglä
rare. Af dessa sånger anslå oss mest 
»Sagorna» och »Hjertats saga» med 
väl funnet melodiskt, enkelt uttryck 
för textorden oah ett väl skrifvet ac
kompagnement utan någon hårdhet el
ler sträfvan efter bjerta effekter i har
moniskt hänseende. Tonsättaren visar 
sig i detta hänseende mera tillhörande 
»den gamla skolan». — Hr Arlbergs 
Vocaliser äro, såsom de föregående af 
honom utgifna, såväl af instruktivt som 
musikaliskt värde. 

De Hermanssonska musikverken, i 
vackert tryck med rörliga typer äro de 
första vi sett från detta förlag och hafva 

sitt eget intresse. »Gotländskt folk
lif» är en cykel, som till idén påmin
ner om Södermans »Bondbröllop». 
Komponisten (fil. kand.) har förut un
der namnet Alfred Genser utgifvit. 
manskvartetter och sånger, som vun
nit uppmärksamhet. »Lekar och låtar» 
är en samling, som lemnar ett godt 
bidrag till kännedomen om vår folk
musik, och åtskilliga af dessa polskor, 
valser, marscher, visor och låtar äro 
karaktäristiska nog, om ock somligt 
igenkännes såsom bekant från annan 
folkmusik. Aug. Bäcks framställning 
om den svenska kyrkosången visar 
kärlek lör och kunskap i ämnet. För
fattaren är definitiv antagonist till Hseff-
ner och hans koralbok, om hvilken han 
yttrar: »Hisffnerska koralen saknar me
lodiska och folkliga element. Den är 
ortodoxiens och neologiens förstenade 
sediment» och »Heeffners koralbok är i 
allo sämre än sina föregångare». Dere
mot hyser han stor förkärlek för »Sven
ska Psalmboken af år 1695, Svedbergs 
och Spegels oförgätliga verk», ur hvil-
ket de af honom upptagna psalmboks
melodierna nästan utan undantag äro 
valda. Dessa koraler med sin rytmi
ska och figurerade stil (skrifna med 
fjerdedels, halfva och åttondels noter) 
äro också rätt anslående. Halfva an
talet af dem är i trippeltakt. 

•• 

Från Scenen och Konsertsalen. 

Kgt. Operan. April 30, Maj 3. Verdi: 

Otello (Desdemona, Jago: fik. Oselio, hr Sö" 
derman). — Maj 1, 7, 12. Donizetti: Re
gementets dotter (Marie, markisinnan, fruar 
Östberg, Strandberg; Tonio, Sulpiz, Horten-
sius: hrr Strandberg, Seilergren, Grafström). 
— 4. Auber: Den svarta dominon (Adèle: 
fru Moe). — 5. Ma s c agn i: På Sicilien. 
Auber: Regementets dotter. — 6. Delibes: 
Lahne. — 8, 10. Weber: Oberon (Rezia, 
Fatima, Puck : fruar Östberg, Edling, frk. Karl
son ; Oberon, Huon, Sherasmin, Sadoek, Abou-
lifar, Beven: hrr Strandberg, Ödmann, Johan
son, Grafström, Henrikson, Rundberg). — 11. 
Konsert i foren. med violinvirtuosen Franz 
Ondricek. 1. Mendelssohn: Uvert. till - Ruy 
Bias»; 2. Beethoven: Violinkoncert (hr Ond
ricek); 3. Hallström: aria ur »De n bergtagna» 
(frk. Karlsohn); Grieg: »Hjertesår» cch »Vå
ren» för stråkork.; Ondricek: Barcarole, Wi-
eniawsky: Polonaise N:o 4, Neswera: Ecloga, 
Paganini : Hexentanz (violinnummer ntf. af 
hr Ondricek). — 14. Adam: Iiomtn g för en 
dag (Zephoris lir Lundmark). 

Svenska teatern. April 30, Maj 1, 3, 4, 
6. Bröllopet på Ulfåsa. — 5. Niniche (fru 
A. Luudbergs afskedsrecett). 

Vasa-teatern. Maj 3. Fru Elis. Hjort
bergs och frk. Emma Ekströms afskedssoaré : 
Barbier: Gräshoppan och myran, buffaope-
rett] i 1 akt af Eyraud (soarégifvarinnorna), 
sång, deklamation m. m. — 10. Dramatisk 
musikalisk soaré af fru Edith och hr Fredr. 
Stenfelt: Suppé: Den sköna Gatathea. 

Musikaliska Akademien. April 30. Emil 
Saners konsert. — Maj 6. Tredje Sång-
soarén af grefvinnan Math. Taube, hrr Iv. 
Hallström och O. Lejdström med bitr. af vi
olinvirtuosen Franz Ondricek, frkn. Piehl och 
Nordquist (harpa), konsertm. F. Book, hrr 
Lemon, Ax. Ödman och d:r Valentin (ackomp.) 
— 9. Musikaliska Akademiens högtidsdag : 
Gade: Elverskud (solister: fru Edling, frk. 
Moritz, hr Lundqvist) med bitr. af hofkapellet 
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under dir. Nordquists ledning. — 10. Fr. 
Nerudas priv. mâtiné. (5:e och sista). 1. 
Tseliaikowsky : Pianotrio op. 50; 2. Beetho
ven : V ioloneellsonat, C-dur op. 102 N:o 1 ; 
Brahms : Pianotrio : Ess dur. 

Vetenskapsakademien. Maj 2. Rich. An
derssons 2:a Musikafton. 1. Siuding: Varia
tioner tur 2 pianon, Ess moll (hrr Knut Bäck 
och W. Stcuhamniar); 2 o. 4. Sånger m. pi
ano (frk. Wolf); 3. Norman, L.: Fem tonbil
der för piano och viol (hrr R. Andersson, 
Tor Aulin); 5. Andersson, Rich.: Pianosonat, 
D-dur (spelad af komponisten). — 6 . Konsert 
af frökn. Sigrid Biander och Alma Sjöman 
(sång, deklamation, violinspel). 

Fröken Oselio afslutade som Desde
mona sitt gästspel för denna gång å 
k. operan och afreste dagen derpå till 
Kristiania. I »Regementets dotter» har 
fru Ostberg haft en ny uppgift att lösa, 
den talangfulla, samvetsgranna konst-
närinnan lyckades äfven med denna, 
synnerligen i de hurtiga partierna af 
rolen, deremot anslog hon mindre än 
sina närmaste föregångerskori den Jenny 
Lindska triumfscenen, Maries afsked, 
der den varma känslan ej ' fick nog 
kraftigt och naturligt uttryck. Rolbe-
sättningen var för öfrigt såsom då ope
ran senast gafs här i början af 1889 
med fröken Klemming som Marie. Så
väl herr Sellergren som herr Strand
berg har i denna opera mycket tack
samma roler, som utföras med beröm
värd liflighet, och hvari deras röster 
göra god effekt. Webers »Oberon» 
med sin präktiga musik har återupp
tagits med ungefärligen samma perso
nal som förut. Fru Östberg sjöng med 
vanlig bravur Rezias svåra parti, men 
stämman vibrerade stundom väl myc
ket i mezza voce't. Herr Odmann 
och fru Edling utförde sina hufvud-
partier med vanlig förtjenstfull fram
ställning. Fröken Karlsohn och herr 
Johanson ha förut med framgång skött 
Pucks och Sherasmins partier och af 
eunucken Aboulifar gjorde herr Hen
riksson en mycket rolig figur, imite
rande herr Janzon i falsettens användan
de i talrollen. Hofkapellet belönades som 
vanligt med applåder för sitt utförande 
af den präktiga uvertyren, och hyll
ningen gälde väl ock dir. Nordqvist, 
som sjelf anförde operan. Fru Moe, 
som åter låtit höra sig i »Svarta do
minons, har sin nästa rol i »Carmen», 
der hon kreerade titelrolen vid operans 
första uppförande här 1878. Herr Öd-
manns recett, som skulle egt rum den 
13:e dennes med »Romeo och Julia», 
måste med anledning af flera mellan-
komna hinder uppskjutas till den 20 
dennes, då samma biljetter gälla som 
för den instälda representationen. 

På Svenska teatern har Hedbergs 
»Brölloppet på Ulfåsa», det förr så 
omtyckta skådespelet med Södermans 
genialiska musik, gått flere gånger 
öfver scenen. Stycket har ej, hvad vi 
kunna minnas, gifvits här på tio år, 
sedan det då (1881) på Kgl. opera
scenen uppförts öfver hundra gånger. 

Af Sauers konserter intager den å kgl. 
operan första rummet genom Henselt-
konserten, en pianistisk hjeltedat, hvar-
med han presenterade sig på det för
delaktigaste och väckte stormande bi
fall. Kompositionen lider något af ål 
derdomssvaghet men innehåller dock 
åtskilligt vackert, som smeker örat och 
intresserar. God Chopin-spelare visade 
han sig i Variat. brill, op. 12, Prelu
de op. 28, 13 och Etude op. 25, 12 
och likaledes som Beethoventolkare i C • 
dur-sonaten op. 53. En mirakulös tek
nik och fjäderlätt touche samt äfven 
god smak utmärkte för öfrigt hans 
spel i saker af Schumann, Moszkowski, 
Raff och Liszt, ehuruväl den senares 
Tannhäuseruvertyr, spelad å båda kon
serterna, helst borde strykas å pianist-
repertoaren såsom smaklöst bravurhex-
eri. 

Vid Ondriceks konsert å Kgl. operan 
fick man tillfälle att rätt lära känna 
denne konstnärs eminenta talang. Sällan 
har en violinist så tillfredsstält oss m ed 
ren, rik och klangfull ton samt ofel
bart säker teknik. Hans utförande af 
Beethovens konsert var i allo mäste rlig. 
Ett missöde i dennas final, då en s träng 
sprang på hans violin, afhjälpte han 
besinningsfullt med att i hast byta in
strument med herr Book, som snart 
reparerade skadan, så att hr O. fick 
sluta konserten på sin präktiga Guar-
nerius (som i parentes sagdt kostat 
honom 7 tusen gulden). På sin stora 
virtuositet gaf konstnären ett elaktant 
prof i Paganinis Hexdans» och en 
Polonaise samt Mazurka af Wieniawsky, 
en mästare hvarmed herr O. synes be-
fryndad, samt gaf i en egen Barcarole 
bevis på god tonsättareförmåga. Den 
vackra Neswada-Eclogen och det nu 
repeterade Perpetuum mobile af Ries 
anslogo i lika hög grad publiken, som 
här var i sin rätt att slösa med bifall. 
En anmärkning kunna vi göra, denna 
beträffande kadensen i Beethoven-kon-
serten, som till en del stred mot Beet
hovens stil. Dessa konsertkadenser, 
virtuosmessighetens tillsatta påfågels
fjädrar, anse vi rätt väl kunna i vår 
tid bortskaffas, lika väl som de i 
operorna fått skatta åt förgängelsen. 
De öfriga musiknumren å konserten, 
som synas här ofvan, vunno äfven pu
blikens erkännande. För öfriga kon
serter kunna vi med anledning af Pingst-
brådskan, ej få tillfälle att i detta num
mer redogöra. 

— 

Från in- och utlandet. 
Kongl. operan. Danska k. kammar

sångaren Simonsen har nu anländt och 
kommer innan kort att låta höra sig 
som Figaro i »Barberaren». 

K. operans verksamhet kommer, en
ligt hvad nu är bestämdt att under 
operahusets ombyggnad förläggas till 
Svenska teatern, ett heslut som å alla 
håll säkert helsas med tillfredsställelse, 
då användande af den fjerrbelägna cir

kusbyggnaden eller ett provisoriskt upp-
fördt operahus af trä helt visst hvar
ken skulle vara operan sjelf eller all
mänheten till fördel. 

Arvid Odmann, vår utmärkte opera
sångares, recett eger rum d. 20 d:s, 
då han uppträder i en af sina glans-
roler; Romeos i »Romeo och Julia». 

Musikaliska akademien firade d. 9 
d:s sin högtidsdag på sedvanligt sätt, 
i närvaro af konungen, kronprinsen 
och talrika åhörare. Preses helsade 
konungen och egnade derefter några 
erkännande ord åt Jenny Lind, öfver 
hvilken en medalj blifvit slagen. Se
kreteraren uppläste årsberättelsen och 
dröjde särskildt vid minnet af de un
der året hädangångna ledamöterna hrr 
Arpi, Bagge, C. J. Stolpe, H. Leonard 
och N. W. Gade. Till nya ledamöter 
hade invalts herr R. Andersson, C. F. 
Lundqvist och S. Smith. Till kam
rerare hade utsetts hr Fridolf Book. 

Derefter vidtog en konsertafdelning, 
hvarvid af elevkören och hofkapellet 
under hr Nordqvist utfördes Gades 
Elverskud med fru Edling, fröken 
Moritz och hr Lundqvist i soloparti
erna. 

Emil Sjögren förbereder i förening 
med konsertmästar Tor Aulin till tisda
gen d. 26 d:s en konsert i Johannis 
kyrka, hvarvid bl. a. kommer att ut
föras den stora kantat hr Sjögren kom
ponerade till denna kyrkas invigning. 
Solopartiena i denna skola utföras af 
några bland hufvudstadens förnämsta 
artister och körerna sjungas af konser-
vatoriets kör m. fl. under dir. Hj. Hå
kanssons anförande. 

För kyrkosångens höjande har i dagar
ne utfärdats inbjudan till bildande af en 
fi rening i Östermalm. Den har till syfte 
att väcka och underhålla intresset för kyr
komusiken, särskildt psalmsången vid 
offentlig gudstjenst. Föreningen skall 
räkna inom sig såväl manliga som qvin-
liga ledamöter. 

Sångsällskapet 0. D. ämnar under 
instundande juni månad med en full
talig kör företaga en sångarfärd till 
mellersta Sveriges städer för insam
lande af medel till universitetets orkes
terfond. 

De resande teatersällskapen befunno 
sig vid denna månads början : Bosins i 
Kristianstad, Carlbergs i Sundsvall, 
Collins i Vexjö, Fröbergs i Jönköping, 
Lindbergs befinner sig på sin blixt
turné för tillfället i Malmö, Rydbergs 
från och med den 5 d:s i Falun och 
Hj. Selanders sällskap, som under 
vintern uppehållit sig i Finland, i Norr
köping. 

Annonsbyråerna. Oumiplii annonsbyrå 
(Drottn in gatan 2) har utsändt sin »Skan
dinaviska Annonstaxa», 21:a upplagan 
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(April 1891) och Stockholms norra an
nonsbyrå (M. Blom, Drottningatan 38), 
sin »Förteckning öfver Svenska tidnin
gar ocli en del utländska» samt deras 
annonspris. Båda byråerna mottaga 
annonser till alla in- och utländska 
tidningar. 

Vasateatern afslutade sin säsong 
den 30 april mod »Mikadon.» 

Skara. Musiksällskapet liärstädes 
gaf d. 17 april en soaré å hotellets 
stora sal, hvarvid utfördes körer af 
Schumann (»Zigeunerleben»), Söderman 
(»Hjertesorg,» I ungdomen») Mozart 
(prestkör ur »Trollflöjten»), Rheinber
ger (»Hjertetjufven») alla med piano-
ackompagnement, arior af Bellini, 
Weber och flere solosånger samt 4: 
händ. pianomusik. Solosångerna ut
fördes af ett par musikälskarinnor, den 
ena från Stockholm, den andra från 
Göteborg. 

Kammarsångaren Simonsen firar i 
dessa dagar sitt 25 års jubileum som 
sångare vid k. operan i Köpenhamn. 
Med anledning deraf har Lunds stu
dentförening, hvars hedersledamot han 
är, beslutit tillställa honom en vackert 
präntad lyckönskningsadress. 

Heinrich Bötet, den bekante tyske 
tenorsångaren, lär, enligt »Politiken», 
i början af juni anlända till Köpen
hamn för att tillsammans med Stadt-
teaters primadonna fru Heink och dess 
konsertmästare W. Sichel gifva några 
konserter först i Köpenhamn och där
efter i samtliga Skandinaviens större 
städer. 

Paris. Herr Bertrand, direktör för Varié-
tés teatern, har blifvit kallad till direktör för 
Stora operan efter hrr Ritt och Gailhard, 

hvilkas privilegium man trott skola förnyas. 
Herr Bertrand är en omtyckt person, som i 
23 år stått i spetsen för förstnämnda teater 
och har visat sig vara en god administratör. 
Han lär äfven ha förmånen att vara mång-
millionär. 

^ 

Dödsfall. 
Alary, Jules, Eugène, Abraham (vanl. 

kallad Giulio A.) född 1814 i Mantua, 
död i Paris. Elev af konservatoriet i 
Milano kom A. 1833 till Paris som 
piano och sånglärare. Han har kom
ponerat vokalmusik samt några operor 
af hviika »Le tre nozze» (1851) blef 
rätt bekant äfven i Tyskland genom 
en bravurpolka ur densamma som Hen
riette Sontag öfverallt sjöng. 

Swert de, Jules, (Desivert) berömd 
violoncellvirtuos, född den 15 augusti 
1843 i Löwen, död den 24 februari. 
Han var elev af Servais i Brüssel. 
Efter fleråriga konsertresor anstäldes 
han 1865 som konsertmästare i Düs
seldorf, flyttade derifrån till Weimar 
och kallades kort derefter till konsert
mästare och lärare vid högskolan i 
Berlin, hvilken plats han lemnade 1877 
för att åter resa ut och konsertera; 
bodde en tid sedan i Wiesbaden och 
slog sig 1881 ned i Leipzig. Under 
senare åren har han varit direktör och 
konservatorieprofessor i Gent och ledde 
dessutom kursal-symfonikonserterna i 
Ostende. Utom talrika tonsättningar 
för sitt instrument har han kompone
rat två operor »Die Albigenser» och 
» Graf Hammerstein ». 

Obs.! Vår Musikbilaga II hoppas 
vi kunna bifoga nästa nummer. 

Hvarjehanda. 

Gladstone spelar dansmusik. För 
några år sedan var det en liten soaré 
hos Gladstone. Efter supén satte sig 
en af gästerna vid pianot och spelade 
flera stycken för den danslystna ung
domen. Plötsligen steg gamle hr Glad
stone upp från det bord der han spe
lade kort med några herrar, gick fram 
till pianot, bad den spelande gifva plats 
och sade: 

»Sluta, min herre, det der är bara 
småsaker. Dansa kan man endast efter 
alla valsers drottning!» 

Derpå slog Gladstone sig ned vid 
pianot och spelade: »An der schönen 
blauen Donau». Alla gästerna började 
dansa och det visade sig snart, att 
salen var för trång för dem. Gladstone 
lofvade några damer att spela dans
musik på deras soaréer, »ty», sade 
han, »som afskedad minister har jag 
tid till dylika nöjen». 

Fadem (till sin dotter): »Elsa, har 
du läst den der artikeln om Liszt?» 

Elsa (vid pianot): »Ja, pappa». 
»Lade du märke till, att Liszt säger, 

att man ej skall spela piano med s ina 
fingrar, utan med sin själ?» 

»Ja, pappa.» 
»Nå, min flicka, stoppa då händerna 

i dina fickor och spela med din själ, 
medan jag läser min tidning.» 

* * . 

Ett vilkor. Modren: En sak vill 
jag bekänna för er: »min dotter sitter 
hela dagen vid pianot!» — Friaren: 
»Ah, det gör alldeles ingenting . . . 
bara hon intet spelar på det.» 

J. LUDY. OHLSON 
STOCKHOLM 

16 Regeringsgatan 16 

Flyglar, Pianinos och Orgelharmo
nier af de bästa svenska och utländska 
fabriker i största lager till billigaste 
priser under fullkomligt ansvar för In
strumentens bestånd. 

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

Bdfrago's Fsnsionat- & Eôta 
S - f c o c l t l i o l  m .  

efter bästa utländska mönster, rekom
menderas alla resande, som värdera 
fin, tyst bostad och godt bord. Äfven 
rum ensamt kan erhållas. l:sta refe
renser. Jiikstelefon. Inga drickspengar. 

Belfrage's Pensionat- & Hôtel, 
Stockholm, Vasagatan 44. 

(S. N. A. 1185.) 

På P. A. Norstedt & Söners 
>.< förlag har nyss utkommit: 

I Jenny Lisd-^oldsclunidi, | 
V «  

i hennes tidigare lif och bana som () ' 
I dramatisk konstnär och sångerska 

1820—1851. 

En minnesteckning 
af 

Henry Scott Holland 
och 

W. S. Rockstro. 

Med illustrationer och musik
bilaga . 

Svensk upplaga. 

Två delar. 

Pris för båda delarne tillsammans: 
Hilft. 11 kr.; i klotband 13: 50; 

i hal tlranskt band 10 kr. 

Andra kursen 

af 

Hagströms S ånglära 
liar nu utkommit ocli kan 

erhållas hos alla 

Bok- och Musikhandlare. 

5 X. 

Obs. Mycket billigt annonspris 
i Svensk Musiktidning — 10 öro poli t rad 
— (rabatt vid förnyelse.) 

I N N E H Å L L :  Fr a n z  O n d r i c e k  ( m e d  p o r t r ä t t ) .  
— Ytterligare något om svensk-lutlierska kyrko
sången ; egna och andras åsigter i frågan af "En 
röst från folket". — J enny Linds debut i Stock
holms aristokratiska silllskapslif [Essclde]. — Om 
elementarundervisningen i pianospelning, ett ma
ningsord af O. Lessmann. — Musikprcssen. — Från 
scenen och konsertsalen. — Från in- och utlan
det. — Dödsfall. — Hvarjeh anda. — An nonser. 

STOCKHOLM, O. L. SVANBÄCKS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLA G, 1891. 


