
Redaktör och ntgifvare: 

f R A N S  J .  J H  U  S S .  
Expedition : 

Olofsgatan 1 (Hötorget 6), 1 tr. ö. g . 

NORD ISKT  MUSIKBLAD.  

Stockholm den I November 1892. 

Pris: 
Helt år 5 k r. — Lösnum mer 25 öre. 

Annonspris : 
10 ö re petitraden (15 öre uti.) 

Strandberg, den yngre Carolina Öst
berg. Fru Östberg, som i två perio
der med långt mellanrum tillhört vår 
opera, senast som dess första prima
donna, har nu, som man vet, lemnat 
denna scen och vid afskedet derifrån 
firats med stora ovationer. Fru Strand
berg har deremot oafbrutet verkat vid 
densamma och kunde den 18:de sistl. 
oktober fira sitt 25-årsjubileum såsom 

Vilhelmina Strandberg. 

Vilhelmina Strandberg. 
tillhörande kgl. operans artister. Det 
är en lång pligttrogen och mångsidig 
verksamhet i konstens tjenst, på hvil-
ken hon då kunde blicka tillbaka, och 
den der sympatiska personligheten, som 
man lärde värdera redan vid musika
liska akademien, har såväl på publi
ken lemnat det bästa intryck, som ock 
bland kamraterna vid konstanstalten 
förvärfvat en aktningsfull tillgifvenhet, 

som tog sig det vack
raste uttryck på hennes 
jubileumsdag. Det är 

I kanske minnet deraf, 
som lyser i den an
språkslösa konstnärin-
nans drag på den bild 
vi i dag bjuda våra lä
sare, och hvilken äfven 
visar den välförtjenta 
utmärkelsen af förtjen st-
medaljen, som denna dag 
tilldelades henne af kon
stens högste beskyddare. 

Såsom Margareta i 
»Hvita frun» uppträdde 
fru Strandberg på sin 
högtidsdag inför en tal
rik publik. Vid ridåns 
uppgång till andra ak
ten, då Margareta, »gam
mal tjänsteqvinna hos 
grefvarne Avenel», som 
det står på affischen, 
sitter der ensam vid sin 
spinnrock i det skumma 
slottsgemaket, helsades 
jubilaren af publiken 
med en ihållande applåd. 
Rolen tillhör ju också 
det fack, som numera 
är konstnärinnans spe
cialitet. Efter aktens 
slut följde flera inrop-
ningar, då fru Strand
berg, omgifven af med-
spelande, belastad med 
lagerkransar och buket
ter framträdde på sce
nen, tacksamt helsande 

Sången minnes nog ännu den tid 
då Kgl. Musikaliska akademien 

residerade i det gamla Kirsteinska hu
set vid Klara Strandgata och professor 
Bauck der höll sina med mu sikföredrag 
illustrerade musikhistoriska föreläsnin
gar, vid hvilka man fick höra akade
miens mera framstående 
elever och någon gång 
äfven artister utföra sång-
och instrumentalkompo
sitioner. Bland de kvin-
liga eleverna i sångklas
sen för e tt par decennier 
sedan var det tvenne, 
som man företrädesvis 
gerna hörde å dessa före
läsningar likasom å de 
årliga uppvisningarna, 
det låg dock ett par år 
emellan deras vistelse 
vid akademien. Den äl
dre, som studerade der 
vid början af sextiotalet, 
var en ung gotländska 
med en särdeles sympa
tisk röst och person
lighet, genommusikalisk 
af naturen ; den andra 
var stockholmsbarn och 
af en mera liflig och 
hurtig natur, äfven hon 
utrustad med stora mu
sikaliska anlag af än 
större och mindre van
liga dimensioner, och 
hennes studietid vid aka
demien inträffade i bör 
jan af sjuttiotalet. Båda 
dessa lofvande sånger
skor inträdde sedan vid 
kgl. operan och båda 
hafva i dessa dagar der 
varit föremål för en mera 
ovanlig hyllning ; den 
äldre af dem är Wil
helmina Söhrling, nu fru 
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salongen. Efter operans slut kunde 
icke ens den obetvingliga jernridån 
göra slut på de många inropningarne. 
Det var en minnesgod och tacksam 
publik från äldre och nyare tid, som 
bragte den älskvärda och talangfulla 
sångerskan denna rika och varm a hyll
ning. Förut under dagens lopp hade 
fru Strandberg fått mottaga lyckönsk
ningar af operachefen och operaperso
nalen, af konungen medaljen »Literis 
et artibus», af kamraterna vid lyriska 
scenen en vacker silfverbägare, inne
hållande åt jubilaren insamlad gåfva 
af guldmynt till rätt vackert belopp. 
Praktfulla lagerkransar från kamraterna 
och korstaten samt af tonsättaren Ivar 
Hallström en, å hvars band man läste 
de roler i hans operor fru S. innehaft, 
en vacker blomsterkorg från ballett-
staten, buketter i mängd från opera
chefen och enskilda personer utgjorde 
för öfrigt den rika hyllningsgärden. 

Under en så lång tjenstetid vid 
operan är det gifvet att fru Strand
bergs repertoar varit både rik ock om-
vexlande. Arten af hennes konstnär
liga förmåga hänvisade henne icke till 
den stora operans primadonnapartier, 
men på den komiska operans fält har 
hon med ständig framgång löst upp
gifter af mycket olika natur. Hennes 
lyckade framställning af Iphigenia 
och Astrid i » Vikingarne» äro dock 
ett intyg om hennes mångsidighet, 
hvilken för öfrigt visar sig i följande 
förteckning öfver de roler hon upp
burit på den kungliga scenen. 

Utom Astrid har konstnärinnan kree
rat Micaela i »Carmen», Magdalena i 
»Mästersångarne», Thérèse i »Andorra
dalen», Paraschiva i »Neaga», mstr. 
Bentson i »Lakmé», mor Babette i 
»Flickan från Arles» m. fl. och för 
öfrigt utfört nedanstående partier: 

Jeanette i »Joconde», Zerlina i »Don 
Juan», Puck och Fatima i »Oberon», 
Anna i »Muntra fruarne» och »Afri
kanskan», Casilda i »Hälften hvar», 
Cherubin och Marcellina i »Figaros 
bröllop», Pamina och Papagena i »Troll
flöjten», Georgette i »Villars dragoner», 
Jemmy och Hedvig i »Wilhelm Teil», 
Pamela i »Fra Diavolo», Markisinnan 
i »Regementets dotter», Arthemis i 
»Iphigenia i Aulis», Henriette och fru 
Bertrand i »Muraren», Gertrud i »Ro
meo och Julia», Urbain i »Hugenot
terna», Emilie i »Målaren och model
lerna», Brigitta och Petronella i »Den 
svarta dominons, Lotta i »De löjliga 
mötena», Marcellina i »Vattendragaren, 
Mirza i »Lalla Rookh», fru Ragnhild 
och Gerda i »Den Bergtagna», Toi-
nette i »Mjölnarvargen», Baronessan i 
»Per Svinaherde», Christine i »Guld
korset», Nicette i »Duellen», mor L isa 
i »Tillfället gör tjufven», Lotta och 
mor Lisa i »Vermländingarne», Jenny 
och Margareta i »Hvita frun på slot
tet Avenel», Siebel och Martha i »Faust», 
herdegossen i »Tannhäuser», marki
sinnan och Philomèle i »Kungen har 

sagt det», Zelida i »Konung för en 
dag», Grefvinnan i »Trumpetaren f rån 
Säkkiogen», Margaretha i »Paul och 
Virginie», Margareta Vasa i »Gustaf 
Vasa», Martha i »Mefistofeles», Diana 
i »Kronjuvelerna», Oberon i »Midsom
marnattsdrömmen», Inez i »Trubadu
ren» och »Leonora», Anna i »Friskyt
ten», fru Browne i »Czar och timmer
man», Marcellina i »Barberaren», Gio-
vanna i »Ernani», Anna i »Den vilse-
förda», En hushållerska i »Hårdt mot 
hårdt», En andesj-n i »Hoffmans sagor», 
En hofdam i »Det var en gång...» 

Maria Vilhelmina Söhrling, sedan fru 
Strandberg, är född i Stockholm den 
6 november 1845, dotter af musik
direktör Vilhelm Söhrling och hans 
maka Maria Elisabeth Wretman. Hen
nes far är sedan 1847 anstäld i Visby 
som organist vid domkyrkan och mu
siklärare vid elementarskolan, der han 
först hade anställning som violinist 
vid Lindebergska teatern, nu varande 
Dramatiska, hvars halfsekeljubileum 
firas i dessa dagar. Efter att ha id
kat sångstudier för Elfrida André i 
Visby intogs Vilhelmina Söhrling i 
Musikaliska akademien, der hon var 
elev i sångklassen åren 1862—65 och 
sedan studerade för hofsångaren Isaak 
Berg. Det var som Jeannette i Nicolo 
Isouards omtyckta opera »Joconde», 
som den unga sångerskan gjorde sin 
första debut på Kgl. operan 1867, och 
följande året blef hon engagerad vid 
denna scen, hvilken hon sedan oafbru-
tet tillhört. Hon ingick den 9 april 
1878 äktenskap med kammarskrifva-
ren i tullverket Olof Strandberg, en 
son till vår bekante operasångare Olof 
Strandberg i hans första gifte, och är 
sedan ett par år enka efter honom. 
Charlotte Strandberg, den värderade 
operasångerskan, blef sålunda hennes 
svärmor, och eget nog har Vilhelmina 
Strandberg blifvit hennes efterträda-
rinna i en mängd roler, som hon vid 
olika tidpunkter af sin konstnärsbana 
innehaft på Kgl. operan, en bana som 
man kunde karakterisera såsom bör
jande med Mozarts Cherubin och slu
tande med hans Marcellina. Vilhel
mina Strandberg har äfven gjort sig 
bekant och omtyckt som konsertsån
gerska och egnat sig åt sångundervis-
ning. 

Gioachino Rossini. 

^plperastagionen i London öppnades 
® den 24 januari med »Zelmira». 

Maöstrons opera vann dock lika litet 
behag, som hans hustrus sång, om man 
än gaf erkännande åt hennes kvinliga 
företräden, den ädla gestalten, de svarta 
ögonen och spanska dragen samt det 
imposanta spelet, och den »utmärkta 
men något passerade rösten». Mera 
behag funno habituéerna i »Barbera-
ren från Sevilla». Hans gynnare för

anstaltade ännu två subskriptionskon
serter som inbringade honom 40,000 
francs. 

Genom furst Polignacs förmedling, 
då varande franska sändebudet i Lon
don, lyckades den franska regeringen 
att vinna Rossini för Paris. År 1824 
blef han utnämnd till direktör för ita
lienska operan derstädes, som hade 
sitt underhåll från den kungliga civil
listan. Hans årliga gage här uppgick 
till 20,000 frcs. Under det Rossini 
af Boieldieu, Auber, Herold och af 
Cherubini rönte ett vänligt bemötande, 
var det likväl en clicque med Paër i 
spetsen, hvilken satte alla krafter i 
rörelse att skaffa honom fiender; hans 
popularitet blef emellertid oförminskad. 
Fétis förebrår honom icke utan skäl, 
att han genom sin tröghet och sorg
löshet bragte den åt hans vård anför
trodda konstanstalten till förderfvets 
brant. Redan det, att han endast halft-
annat år stod i spetsen för institutet, 
bevisar att Fétis haft rätt. Den för-
tjensten får man dock tillerkänna ho
nom, att han icke visade någon afund 
utan beredvilligt öppnade stora operans 
portar för alla betydande komponister. 
Så var det han, som genom uppföran
det af Meyerbeers »Crociato» förmed
lade den bekantskap mellan denne kom
ponist och Pariser-operan, hvilken skulle 
för dem båda blifva så fördelaktig. 

Efter en längre paus gafs en ny 
opera af honom 1825 med titel »Il 
Viaggio di Reims, ossia 1'albergo del 
giglio d'oro», ett tillfällighetsstycke, 
skrifvet för Karl X:s kröning. Detta 
quodlibet af musik hade endast medel
måttig framgång. 

Ehuru Rossini ej mer stod i spet
sen för stora operan, fick han dook be
hålla sin lön såsom »premier compo
siteur du roi et inspecteur général du 
chant en France» — en sinkur öfver 
hvilken han sjelf gjorde sig lustig. 

Oin äfven Rossinis verksamhet vid 
operan ej kröntes med väntad fram
gång, så blef dock hans vistelse i den 
franska hufvudstaden epokgörande för 
hela hans konstnärliga lifs- och v erlds-
åskådning. Träffande yttrar Otto Gum-
precht: »Paris med sin vida andliga 
horisont, sin rikedom af konstnärliga 
väckelser, framför allt med sin stora 
opera, som då trognare höll fast vid 
de Gluck'ska traditionerna, utöfvade 
på Rossini samma inflytande, som en 
gång på Cherubini och Spontini». 

Den första frukten af denna jäsnings
process, hvilken förvandlade tonernas 
söta must till ett eldigt vin, var »Be
lägringen af Korinth», den franska 
bearbetningen af hans »Maometto», 
som gick öfver scenen 1826 med stor 
framgång. Ända tills nu hade Paër 
förstått att utestänga Rossinis verk 
från stora operan — men nu var in
trigernas nät sönderrifvet, och den ge
niale italienske mästaren firade trium
fer som en fullblodsfransos. Samma 
bifall tillvann sig omarbetningen af 



S V E N S K  M U S I K T I D N I N G .  131 

»Moses». Premieren af denna egde 
rum i mars 1821 och afväpnade full
ständigt mästarens fiender. Det vitt
nar om mångsidigheten och gedigen
heten hos Rossinis musikaliska snille, 
att han allt mer lade bort det lätta, 
ytliga manér, som vanstälde så många 
af hans verk, och med konstnärlig 
samvetsgrannhet eftersträfvade att upp
stiga vid sidan af den franska musi
kens stora heroer. Han egnade stor 
sorgfällighet åt melodibyggnaden och 
gjorde instrumentationen rikare. I båda 
operorna använde han med lysande 
framgång den nyare franska s tora ope 
rans stil. 

År 1828 uppfördes hans komiska 
opera »Comte Ory», som dock mera 
är en kompilation ur hans föregående 
verk, särskildt ur »Il vagg io di Reims», 
än en sjelfständig skapelse. Eugène 
Scribe, den lycklige librettisten till 
Meyerbeers och Aubers operor, hade 
författat texten till operan. 

Det är naturligt att den franska re
geringen öfverhopade Rossini med ut
märkelser; så var hederslegionens or
den redan enligt den officiela »Moni
teur» bestämd åt honom, men den 
blygsamme komponisten afböjde mot
tagandet på den grund, att han först 
genom en helt och hållet ny tonska
pelse ansåg sig kunna förtjena en 
sådan dekoration. Oegennyttigt före
slog han densamma i stället åt Herold. 
Efter fullbordandet af »Wilhelm Teil» 
fick han verkligen denna orden, blef 
sedan storofficer deraf och erhöll af 
Victor Emanuel första klassen af den 
nystiftade orden »della corona d'Italia». 

Detta sjelfständiga verk, som Ros
sini ville skapa var »Wilhelm Teil», 
den odödliga opera, hvilken första gån
gen uppfördes den 3 augusti 1829 och 
som inbragte komponisten en oförgäng
lig ära. Bland dem, som mest öppet 
och upprigtigt lyckönskade den lagar-
krönte tonsättaren, var den ädle, varm-
hjertade Boieldieu. I denna klassiska 
opera fins intet eller föga af det ma
nér och de svagheter, hvilka känne
teckna mästarens föregående verk, här 
råder i stället en ovanlig formrikedom, 
en storartad anläggning och sorgfällig 
utarbetning af det hela. Rossinis ut
veckling går paralell med den sam
tidiga höjningen i det politiska lifvet. 
Under reaktionstiden från 1812 till 
1820 var han en representant för den 
materiela riktningen, men de första 
striderna för Italiens frigörelse åter-
ljuda i hans »Belägringen af Korinth» 
och »Moses»; i »Wilhelm Teil» vann 
den för Italiens enhet lifligt käm pande 
riktningen ett uttryck liknande det, 
som den franska operan fann i »Den 
stumma af Portici». 

Rossinis mästerverk i den allvarliga 
stilen, kronan på hans musik, rönte 
märkvärdigt nog vid första uppföran
det ett kyligt emottagande. Hvarken 
libretton eller musiken behagade pu
bliken — endast sångare och musiker 

voro hänryckta, och den 8 augusti 
hedrades tonsättaren af stora operans 
konstnärer under Habenecks ledning 
med en präktig serenad. 

»Wilhelm Teil» betecknar höjdpunk
ten men också ändpunkten af hans 
verksamhet för operan. Vid 37 års 
ålder, frisk till själ och kropp, af he la 
verlden ärad och beundrad, afslntade 
detta ovanliga snille helt plötsligt en 
lysande konstnärsbana, och i nära fyra
tio år derefter var hans förr så väl
taliga sångmö nästan alldeles stum. 
Man står här inför en psykologisk 
gåta, och många gissningar ha uttalats 
angående orsaken till denna händelse. 
Somliga anse att senare stympningar 
af »Wilhelm Teil», hvars fyra akter 
man sammandrog till tre, gjorde mä
staren missnöjd med den franska sce
nen, andra tro att han fann sig öfver-
flyglad af Meyerbeer och hans »Robert» 
eller stött öfver första mottagandet af 
»Wilhelm Teil». Troligare är dock, 
att han nedlade pennan derför att han 
var rik och mätt på ära, öfvertygad 
att han gjort nog för sin odödlighet 
och nu kuude hvila ut. Naturligtvis 
blef han år från år anfallen af teater
direktörerna med enträgna uppmanin
gar att skrifva en ny opera, men de 
mest lysande anbud blefvo afböjda. 

Omedelbart efter det »Wilhelm Teil» 
började sitt triumftåg flydde tonsätta
ren från den franska hufvudstadens 
bullrande hyllningar till Bologna, ta
gande med sig en af Jouy efter Göthes 
»Faust» utarbetad libretto. Året derpå 
utbröt julirevolutionen, hvarigenom hans 
statspension blef indragen. Rossini 
gaf dock ej sin sak förlorad utan 
återvände från Italien till Paris och 
väckte mot regeringen en process, som 
han efter sex år vann. Det gälde nu 
en pension af 6000 francs, som han 
var tillförsäkrad i händelse några oför
utsedda händelser skulle inträffa. Se
dan han derefter under några år varit 
medentreprenör för italienska operan i 
Paris, vände han 1836 åter till Italien, 
der han mest lefde i Bologna, hufvud-
sakligen sysselsatt med att tillreda 
pastejer och macaroni, hvaruti han egde 
stor virtuositet, samt egna sig åt fisk
odling, h varpå han förtj enade mycket 
pengar. Under dessa år led Rossini 
af en märkbar förslappning och hypo-
kondri. I saknad af den stora verk
samhet han förut egt, genom husliga 
missförhållanden och den ofvannämda 
processen, var han på väg att blifva 
en menniskofiende och ruinerad till sin 
helsa. Då Fétis 1841 besökte honom 
i Bologna, fann han maëstron i ett 
jämmerligt tillstånd: blek och mager; 
han brydde sig nu ej om något af d et 
som förut intresserat honom, minst af 
allt om musik, hvartill han fattat ett 
verkligt hat; det enda han hade sinne 
för var landtbruk; svinafvel och fisk
odling upptog den firade maöstrons 
tid men förvärfvade honom äfven rike
dom. 

I följd af äktenskapliga tvister lät 
han skilja sig från Isabella Colbrand 
men gifte sig sedermera 1847 med 
fröken Olympia Pélissier, en stenrik 
dam, med hvilken han sedan lefde i 
ett lyckligt äktenskap, och hvilken öf-
verlefde honom. 

Rossinis musikaliska produktivitet 
under de sista 40 åren var obetydlig 
och inskränker sig hufvudsakligen till 
ett par andliga tonsättningar: hans 
»Stabat mater» och »Messe solennelle», 
hvilken senare offentliggjordes efter 
hans död. 

»Stabat mater» komponerade Rossini 
1832 för abbé Varela i Spanien, hvil
ken tiggt honom om en kyrkokomposi
tion; Varela lät genom en bankir, de
ras gemensamme vän, som honorar 
derför tillsända honom en gulddosa, 
värd 6000 frcs. Först tio år derefter 
utgafs »Stabat mater» i Paris af fir
man Aulagnier, som kommit öfver 
Varelas manuskript, men Rossini pro
testerade mot utgifvandet under för
klaring att endast 6 nummer i verket 
voro af honom, de andra af Tadolini, 
direktör för stora operan i Paris. Slut
ligen lät Rossini förmå sig att för 
6000 francs sälja det till Troupenas. 
Det uppfördes första gången den 7 
januari 1S42 på italienska operan och 
med utomordentlig framgång. Natur
ligtvis innehöll det i sitt nuvarande 
skick endast kompositioner af Rossini 
sjelf. Af strödda albumblad samman-
stälde han 1834 sina »Soirées musi
cales», 8 arior och 4 duetter med 
piano, som genom sin friskhet, flytande 
melodik och aristokratiska elegans i ut 
trycket utgöra en prydnad bland sån
ger för salongen, såsom Emil Naumann 
yttrar. Samma karaktär eger den be
kanta kören »Charité» komponerad 
1844 och utgifven tillsammans med 
två hans ungdomsarbeten »La foi» och 
»L'esperance». Tvenne mindre körer: 
» Chant des titans» och » Chant de 
Noël» (fr. 1866) skref Rossini och 
sände till Wien att uppföras å konser
ter, som föranstaltades i och för insam
ling till en minnesvård öfver Mozart. 
Med anledning af Rossinijubileet i år 
lemnar Pariser-»Figaro» i en bilaga 
med minnen och anekdoter ur den ita
lienske mästarens lif ett utdrag i fae-
scimile ur den af honom sjelf skrifna 
förteckningen öfver hans efterlemnade 
kompositioner. Det är en humoristisk 
illustration till den trosbekännelse han 
stod fast vid hela sitt lif, nämligen: 
att till lifvets lycka hör alldeles nöd
vändigt god mat och dryck. Första 
delen af dessa kompositioner omfattar 
hufvudsakligen italienska och franska 
sånger, af hvilka 12 bära titeln »Olla 
podrida», d en bekanta spanska national
rätten ; andra delen består uteslutande 
af pianostycken, dem han kallar »Pé
chés de vieillesse». Vi finna bland 
dem »Mendiants» (fikon, mandlar, nöt
ter och russin), »Hors d'oeuvres» (rä
disor, ansjovis, gurkor och smör), styc



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

ken för uppväxande och för lefnads-
friska barn (»Hygieniskt morgonprelu
dium,» »Memento homo», »Assez de 
Momento, dansons!», »Asthmatiska ety
der», »En begrafning under Karnevalen», 
»Valse antidansante» etc., etc.). Dessa 
kompositioner bära följande karakteri
stiska tillegnan: »Jag tillegnar dessa 
mina ålderdomssynder åt pianister af 
fjerde ordningen, till hvilka jag har 
äran räkna mig, G. Rossini». 

(Slut i nästa n:r). 

Eduard ocj Nina Gricg 
vcb beza SclvßiyUttpykay 6cn // dum /S92* 

af 

Jonas Lie. 
0 Tung sind, o Tungsind i tause Fjeld, 

Du skreg som cn Örn bag Stängsel l 

Kun Drömmen styred sin leite liest 

Til Evenly re t der fjernt i Vest 

Som Fugl der flöj af sit Fangsel. 

'Thi slig om Kvœlden 

Den store stilhed gaar oz'er Sjœlen, 

Og Hugen leker saa underligt. 

Og Shcgter paa Slœgter bag tause Fjeld 

De stirred, hvor Havet blinked. 

1 B öl gen s Speil gik Slot af Guld, 

Og hvide Sejl paa lange Kul 

I Af t ne tis Sol lande v inked. 

Thi her i Norden 

Der kimer Klokker indunder Fjorden, 

Og alting leker saa underligt. 

Det hildrer og vildrer bag Skodde/ueng 

Og tonen den 1er og graater 

Saa yr og vild fra Troldehaug 

Som Morildspil fra Nök og Draug, 

Mens snart fra Grunden det laater. 

Bag Bergensvaagen 

Staar Lyderhorn gjemt i Gravejrstaagen, 

Det Ijomer löndomsfuldt. 

Han fride det bundne i tause Fjeld, 

H un sang det så v id t om Lande, 

O g Slot af Guld i Tonens glöd 

Som Havets Rul og Branding bröd 

Mod Verdens fjermeste Strande. 

Ty dybt i Drömmen 

Der lokker Drangen og drager Strömmen, 

Og Hugen leker saa underligt. 

Du lydhöre Skald for de tause Fjeld\ 

Som ud kan dets Lœngsel ringe, 

Som Strengen stemte, saa Forsen sang, 

Som trofast gjemte paa Folkets Träng 

Og gav den din Tones vinge} 

Du stot t fra Norden 

Bar Norges Skjônhetsvœld over Jorden, 

Din Strong den leker saa underligt. 

* Se Musihpressm sid. 133. Några ordför
klaringar meddelas här efter norsk uppgift. 
Kul = rullning, vågsvall; kimer = klämtar, 
Skoddebamg = dimma (skadda), Morildspil 
= mareldsspel, Draug = troll, som drager, 
lockar seglaren i djupet; Troldehaug : namnet 
på Griegs villa, Ijomer = tonar. 

Italiensk nutidsmusik 
bedömd af W. Langhans och E. Hanslick. 

Cl 
4p?en nyligen aflidne musikskriftstäl-
^ ' låren dr Wilhelm Langhans skref 
kort före sin död en artikel om »ita
lienska mnsiksträfvanden», hvilken of
fentliggjordes i Dresdener »Kunstwait», 
och hvari den Italien mycket bevågne 
författaren yttrade, att han »icke utan 
en viss pessimis tisk känsla kunde tänka 
på Tysklands allt sedan Bach bestående 
musikaliska maktställning, och att efter 
gammal erfarenhet den storhet och be
tydenhet ett folk uppnår endast kan 
hålla sig uppe en viss begränsad tid, 
men sedan bär det utför igen och plat
sen måste lemnas åt andra». Om Ita
lien säger han nu följande: »Der har 
under senaste åren utvecklat sig ett 
rörligt musikaliskt lif: Italien som 
verkligen synes stå i begrepp att vakna 
upp ur sin hundraåriga sömn, hotar 
att förvärfva sig det musikaliska herra
väldet i Europa. Ännu märkligare 
kännetecken på ett der föregående all
mänt uppsving, än framgången för 
»Cavalleria rusticana», finner Langhans 
uti italienarnes allvarliga bemödanden 
att höja kyrkomusiken, hvilken der, 
som bekant, länge befunnit sig i högst 
vanvårdadt skick. I november förra 
året egde rum i Milano en mycket 
talrikt besökt kongress, som uteslu
tande afhandlade kyrkomusiken. Icke 
mindre än 232 musiker och musik
vänner voro dervid församlade, och d e 
reform-tankar och planer, som d å fram-
stäldes, väckte öfverallt i landet bifall 
och anslutning. Den sedan sexton 
år tillbaka i Milano utkomna tidningen 
»Musica sacra» under ledning af grefv e 
Lurani och den i München utbildade 
professor Terrabugio är organet för re
formrörelsen. 

Nu har i åtskilliga städer, med Ve
nedig och Milano i spetsen, skridits 
från ord till handling. Man kan nu 
åter i många kyrkor få njuta af den 
Gregorianska sången och särskildt de 
märkliga polyfoniska verken af de äl
dre italienarne, och det i dessa verks 
ursprungliga renhet. »Kyrkomusik», 
yttrar författaren vidare, »och dertill 
katolsk — Gregoriansk sång — in
tresserar kanske icke det ringaste syn-
nerligast protestanter och mod erna mu
siker. Men man får icke förbise att 
rörande vigtiga frågor om andeliga 
framsteg äfven folket kommer i betrak
tande och att millioner af detta får 
sin musikaliska näring ej i operahus 
och konsertsalar utan företrädesvis i 
kyrkan. 

Här skall alltså häfstången placeras 
för höjandet af den nationela musik
bildningens nivå. Men hvad särskildt 
den Gregorianska sången beträffar, så 
ville jag påminna våra yngre kompo
nister derom, att den varit grundvalen 
för den musikaliska uppfostran hos alla 
stora mästare ända in uti vårt århun

drade ; och den som det oaktadt anser 
densamma för »en öfvervunnen stånd
punkt», må lägga märke till Gounods 
ord: »Man applåderar lifligt på teatern 
vissa ställen, dem man tycks ha funnit 
nya och lyckligt funna; men dervid 
bör erinras, att detta bifall gäller in
spirationer och motiver, hvilka direkt 
erbjudit sig ur den Gregorianska sån
gen.» 

Icke blott i opera- och ky rkomusiken 
utan äfven i den rena instrumental
musiken, hvaruti italienarne i vårt år
hundrade mest stått efter, har en nyare 
lyftning gjort sig märkbar. Detta be
visas af det ej längesedan föranstaltade 
uppförandet af Beethovens 9:de sym
foni i Bologna genom den såsom vän 
af tyska musiken och såsom medel
punkt uti den italienska Wagner-rörel-
sen bekante Mantucci. Om de tta upp
förande skrifves i »Gazetta dell* Emilia», 
den allvarligaste tidningen i Bologna: 
»Det är rätt; instrumentalmusiken har 
segrat. En ny rörelse inom tonkonsten 
har fortplantat sig från Tyskland ut 
öfver hela det civiliserade Europa; med 
hvarje dag blir det klarare, att den 
sanna konsten flyktat in i orkestern. 
För ej så lång tid sedan hade man 
funnit det otänkbart, att en konsert, 
sådan som gårdagens skulle kunna för
sätta en hel stad i sensation, skulle 
kunna blifva en tilldragelse, gent emot 
hvilken framgången hos repertoarope
ran, med dess konventionela effekter 
och virtuoskonster, skulle fullkomligt 
träda i bakgrunden. Ingen i Bologna 
erinrar sig en dylik entusiasm, som 
den, hvilken gårdagens konsert fram
kallade. Efter symfonien applåderade 
publiken så demonstrativt, att dirigen
ten måste framträda upprepade gånger, 
och detta förnyades efter nattvards
scenen i »Parsifal», som från början 
till slut måste omtagas.» 

Det är intressant nog att jemföra 
ofvanstående med hvad Edv. Hanslick, 
den bekante Wiener-kritikern yttrar i 
Neue Fr. Presse om den italienska mu
siken med anledning af de italienska 
operaföreställningarne å utställningstea
tern i Wien förra sommaren. 

Det italienska operasällskap, som un
der Sonzognos ledning i slutet af sep
tember gästade i Wien, hade på pro
grammet följande inom de två sista 
åren komponerade italienska operor: 
»Amico Fritz» och Cavalleria rusticana» 
af Mascagni, »Tilda» af Cilea, »Pag-
liacci» af Leoncavallo, »Mala vita» af 
Giordano och »Biricchino» af Mugnone. 
Stagionen öppnades med »Amico Fritz» 
under komponistens egen ledning. Det 
hos de italienska maestri rådande be
gäret att införa den nyaste dramatiska 
skolans realism äfven i operan ger Hans
lick anledning till följande uttalande: 

»Alltså, hvait vi se, i den italienska 
operan olyckor af alla slag: brott, sjelf-
mord och dråp. Det gudomliga skrattet, 
som en gång ur den italienska opera 
buffa skallade kring hela Europa, det 
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är förstummadt, kanske för alltid för-
stummadt. Efter det operan i Tysk
land och Frankrike ej mera kan visa 
någon frisk munterhet, hade vi fäst 
vårt sista hopp vid Italien, synnerligast 
Neapel, denna fordom outtömliga guld-
grufva af musikalisk kvickhet och glad
lynthet. Märkvärdigt nog äro de of-
vannämda komponisterna, hvars operor 
vi hört i Wien, alla Neapolitanare. 
Någon af dem, tänkte vi, skall väl öf-
verraska oss med en komisk opera, en
dast för att hedra sin fädernestad, som 
vid slutet af förra århundradet samti
digt egde de tre största mästarne i 
bufiaoperan: Piccini, Cimarosa och 
Paisiello. Från dem öfvergick väldet 
till Rossini och Donizetti, som försågo 
hela Europa med de yppersta musika
liska farser och lustspel. Sedan är 
detta bördiga fält så godt som öde. 
För Bellinis sentimentala och Verdis 
eminent patetiska natur existerar ej nå
gon opera buffa. (I »Falstaff» kom
mer väl dock Verdi att aDslå gladare 
toner.) Så äro då efter Donizettis död 
de gladast ljudande strängarne på den 
italienska lyran likasom afs kurna. Hvar 
skall man ibland denna allmänna dyster
het träffa på någon hjertefröjdande 
komisk operamusik? Våra operetter 
kunna ej tagas med i räkningen, der-
till äro de för litet verkligt komiska.» 

Hanslick hoppas af Mascagni pånytt
födelsen af den italienska komiska ope
ran. Mascagni har ju i »Vännen Fritz» 
med lätt hand berört det komiska, och 
äfven nästa verk af den unge maëstron: 
»Bröderna Rantzau» står på samma 
grund, ehuru ojemförligt allvarligare 
och lidelsefullare. Hatet mellan de 
fientliga bröderna, den hopplösa kär
leken mellan deras barn ge åt hand
lingen en dysterhet, genom hvilken 
knappast en enda ljusstråle kan leta 
sig väg. 

Mascagni har nyligen i en privat
krets förespelat den nya operan under 
vistelsen i Wien. Hanslick var när
varande och berättar därom: »jag har 
nu haft nöjet att lära känna hela ope
ran. Mascagni har i en liten krets af 
vänner spelat och sjungit den från 
början till slut vid pianot, de båda 
första akterna efter noter (redan i tryck) 
de båda senare helt och hållet ur min
net, utan att staka sig på e tt ord eller 
en ton. Med en ungdomlig gäll kom
poniststämma sjöng han sig så lifligt 
in i sin opera, att han knappt märkte 
hur svetten strömmade öfver ansigtet. 
Hade pianot en eller ett par takters 
paus, så agerade Mascagni till sin sång 
alldeles som på scenen. Den som med 
sådan entusiasm i ett tag sjunger ige
nom sin opera utan att uppehålla åhörar
ne med förklaringar och bisaker, den 
lefver fullt och lyckligt i sin konst, 
den är ingen grubblare — detta in
tryck fick jag af denna märkvärdiga 
produktion. WTienarne skola få höra 
»Die Rantzau» i februari under Jahns 
direktion ; de kunna bereda sig på nå

gonting ganska intressant. Att vidare 
skvallra ur skolan anser jag ej passande. 
En helt annan sfer tillhör Mascagnis 
fjerde opera 3William Ratcliff», som 
äfven är i det närmaste färdig. Denna 
Heines ungdomsdikt, ett nattstycke af 
den öfverdådigaste romantik, har redan 
för flere år sedan lockat Mascagni till 
komposition. »Här har ni textboken!» 
utropade Mascagni och räckte mig en 
i Milano tryckt bok: Guglielmo Ratcliff 
Tragedia di Enrico Heine; Traduzione 
di Andrea Maffei». Det här är ju in
gen operatext, anmärkte jag, utan en 
som jag kan tycka fullständig och gan
ska trogen metrisk öfversättning af 
originalet.» Jag har komponerat den 
alldeles som den står der», försäkrade 
Mascagni. Ett märkvärdigt fall, som 
väl Heine aldrig hade drömt sig. Mas
cagni har ingenting lagt till eller tagit 
ifrån ; blott indelningen i fyra akter 
(hos Heine en) är af honom. Denna 
indelning gör sig för öfrigt sjelf, mot
svarande den fyrfaldiga scenvexlingen: 
Mc Gregors slott, tjufherberget, vild 
trakt vid Schwarzenstein, Mac Gregors 
slott. Med Mascagnis musik torde Hei
nes underliga tragedi ha att hoppas 
bättre framgång, än vid dess uppförande 
på Teatro Manzoni, hvarpå Maffei 
med bedröfvelse tänker i sitt förord 
till boken. 

© 

Musikpressen. 

På Elkan & Schildknechts förlag 
har utkommit: 

för piano, 2 händer: 

Bogetti, E.: La Pompadour, hof-
dans. 75 öre; 

Braungardt, Fr.: Waldesrauschen 
(Det susar i skog), Idyll. 1 kr.; 

Fanchetti, C.: J ' y  p e n s e ,  A i r  de 
ballet, 50 öre; 

Rubinstein, Ant.: Potta (Bohême), 
75 öre; 

Lichner, H.: Dora Bella, Im
promptu, 75 öre; 

för en röst med piano: 

Adams, Stephen: Mona (d—fiss), 
1 kr.; 

Jacobson, John: Bacchisk tröst 
(ur op. 16) (ass—e), 1 kr. (Bassånga
rens album n:o 50); 

Finska rytteriets marsch (g—e), 50 
öre, (Bassångarens album n:o 49). 

På bröderne Hals förlag i Kristia
nia har utkommit: 

för en röst med piano: 

Elling, Catharinus: Fire danske 
Sange (Vier dänische Lieder) för mezzo-
oopran. Op. 44. — 1. Til Skovs 
(c—g), 2. Det voider saa den Vinter
tid (d—f), 3. Saa mangen gang jeg 
anket har (c—f), 4. Fuglekvidder (c—g). 
Pris 2 kr.; 

Sinding, Christian: Sange till 
texter af Vilhelm Krag. 1. »Bad I 
om en sang till v inen?» (c—f), 2. »Ind 
i det matgyldne solsilkehår» (d—f), 
3. Moderen synger (d—f), 4. Liden 
Kirsten (d—g), 5. Der skreg en fugl 
(b—f), 6. Efter storm (d—d). 2 kr. 
(separat n:o 1, 2, 4, 6 à 75 öre; n:o 
3 och 5 å 50 öre). — Hilsen til Ed
vard og Nina Grieg ve d deres Sölvbryl-
lup den 11 juni 1892, text af Jonas 
Lie (d—f). Pris 1 kr. 

Theobald Dietrich i Dresden har till -
sändt oss följande förlagsartiklar: 

för sång och piano med violin obligato 
ad. libit, eller 2 violiner: 

Colberg, Paul: Wiegenlied (Craddle 
song) (e—g). Pris. 1 Mk. ; 

för en röst med piano: 

Reckenstein, Fritz: O trauliches, 
liebliches, seliges Heim (At home) (c— 
diss eller d). Pr. 80 Pf. 

På Gehrman & C:is förlag har ny
ligen utkommit: 

för piano, 2 händer: 

Brassin, Louis: Nocturne, op. 17. 
Pris 75 öre; 

Paderewski, J. J.: Nocturne, op. 
16 n:o 4. Pris 75 öre; 

Stojowski, Sigismond: Melodie. 
Pris 50 öre; 

Czibulka, Alphonse: Rendez-vous 
du Bal, Intermezzo, op. 373. Pris 
75 öre; 

Gillet, Ernest: Bonheur perdu, 
Vais. Pris 1 kr. ; 

Sveriges skönaste Folkvisor, satta för 
piano af Herman Berens jun. Pris 
1 kr. 50 öre. 

Waldteufel, E.: Fin de Siècle, 
Vals, op. 250. Pris 1 kr. ; 

Bachmann, G.: Polka Napolitaine. 
Pris 60 öre; 

Ziehrer, C. M.: Katzen-Polka, op. 
441. Pris 50 öre; 

för en röst med piano: 

Sveriges skönaste Folkvisor, satta för 
en röst med piano af Herman Berens 
jun. Pris 2 kr. 50 öre. 

Bengzon, Ferd.: Du vet icke du, 
Romans för sopran eller tenor (diss — 
giss). Pris 75 öre. 

De tre styckena af Brangardt, Fan
chetti och Rubinstein tillhöra en sam
ling benämd »Salongbibliotek för piano». 
Af dessa står naturligtvis Rubinsteins 
Polka främst såsom en verklig godbit 
för något försigkomna pianister. »Skogs-
susningen» af Brangardt är ett stycke 
af den enkelt brillanta genren och kan 
med sin af båda händerna utförda ar-
peggieomspunna melodi och sina oktav
gångar vara till nytta vid undervis
ningen, helst som tonarten gess-dur, 
ej är så vanlig. Fanchettis »Air» och 
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Lichners stycke äro af det enkla po
pulära slaget. Detta är äfven fallet 
med Adams' sång. Jacobssons »Bac-
chisk tröst» (ur op. 16) är skrifven 
till ord af Stagnelius, hvilka fått en i 
moll och dur skiftande tondrägt af godt 
slag och med det vårdade ackompan
jemang, som brukar tillhöra komponi
stens tocsättningar. Denna är en grund
lig omarbetning af en äldre sång ur 
en samling bassånger med ofvannämda 
opustal. 

Sångerna på bröderna Hals förlag 
äro af välkända komponister. Ellings 
sång » Jeg vill ud» är blifven en favo
rit bos oss sedan Salomon Smith bör
jade låta höra densamma. De ofvan
nämda sångerna af samma tonsättare 
röja ej samma friska anda som »Jeg 
vil ud» men dock syskontycke dermed, 
särdeles den sista i samlingen. Af 
Sindings sånger till ord af Krag äro 
de två första hållna i dennes kända 
kraftigt deklamatoriska stil och med 
den honom u tmärkande djerfva och pi
kanta harmoniseringen. De öfriga sån
gerna i häftet anslå mera en nordisk 
folkviston. Alla äro intressanta, hvil-
ket och kan sägas om den till Lies 
poetiska dikt (införd på ett annat ställe 
i detta nummer) skrifna musiken. Den 
genomkomponerade texten har af ton
sättaren erhållit en mystiskt-poetisk 
omsättning i toner, särdeles väl slu
tande sig till dikten, hvarigenom det 
hela blifvit en särdeles vacker och 
värdig hyllning åt den genialiske silf-
verbrudgummen och hans konstnärliga 
brud. 

De tyska förlagsartiklarna äro några 
enkla melodiska bitar i populär stil. 
»Wiegenlied» är, som man ser, an
vändbar både som sång och instru
mentalduett. Efterföljansvärdt är att, 
såsom på titelbladet t ill sångerna skett, 
omfånget af dem är utsatt. 

Af de Gehrmanska förlagerna är 
Nocturen af pianovirtuosen Brassin ett 
melodiskt brillant stycke med dubbel-
toniga sextoler i ackompagnemanget 
vid början af stycket och sedan sex-
tollöpningar i diskanten till den i ba
sen öfverflyttade melodien; tonarten 
är gess-dur och fiss-moll. Paderew-
ski och Stojowski synas höra till den 
nyryska skolan, den förre som är mest 
bekant, både såsom utmärkt pianovir
tuos och intressant komponist, närmar 
sig dock de nyare franska pianokom
ponisterna. Deras här utgifna stycken 
förtjena uppmärksammas af rutinerade 
pianospelare. Czibulkas »Rendezvous» 
är ett ganska nätt stycke, som står 
på gränsen till dansmusiken, hvilken i 
de ofvannämnda musikalierna af det 
slaget representeras af kända namn, 
såsom äfven opustalen antyder. »Kat-
zenpolkan» har en ganska komisk vig-
nett med en kattriddare som på taket 
i månskenet spelar upp till dans för 
en liten kisse-miss. Samlingarne af 
svenska folkvisor innehålla 33 sådane 
de vackraste och me st bekanta; samma 

visor i sång- och pianohäftet. Beträf
fande harmoniseringen synes den oss 
här och der något sökt, hvilket allra 
minst lämpar sig till den enkla folk
visan. Bengzons romans är i denne 
tonsättares kända sångbara stil, mer 
romantisk i musik än i ord, och med 
det smakfulla ackompanjemang som hr 
B. vanligen underlägger sina sånger. 

Från scenen och konsertsalen. 

Kgl. operan. Okt. 16, 22 Messager: 
Skrifvarkungen (Roland: hrr Sellergren, Ny
gren). — 17, 23 Verdi: Aida. — 18 , 21, 
30 B oie 1 d i e u : Hvita frun på slottet Avenel 
(Anna, Margareta, Jenny: fruar Sterky, Strand
berg, frök. Karlsohn; Georg Brown, Gaveston, 
Dickson, Mac Irton: hrr Lundmark, Ström
berg och Sellergren, Rundberg, Grafström). 
— 19 David: Lnlla Rookh; ballett: Vals 
af Weber (»Aufforder. zum Tanz»), — 25 
Ponchielli: Gioconda (fru Östberg, sista 
upptr.). — 27 Gounod: Romeo och Julia 
(Stefano: frök. Sigrid Hallgren, l:a debut här). 
— 29, 31 Ii i z e t : Carmen (Carmen: fru 
Jungstedt Linden, som gäst; don Joaé: hrr 
Od mann och Strandberg; Micaela: fru Heintz). 

Vasateatern. Okt. 31. 1 Festuvertyr; 2 Pro
log af S. K.; 3 Sullivan: Mikadon (Mika
don, Naukipuh, Koko, Puh Hah, Pish Tush: 
hrr Warberg, Ander, Strömberg, Lundahl, 
Lundin; Yum Yum, Titti Sing, Pip Ruh, 
Iiatisha : frökn. Ekström, Hamberg, fruar Rönn
blad, Lindström). 

Musikal, akademien. Okt. 24 Musikför
eningens .'11 k onsert. Mendelssohn: Elias 
(biträd.: fruar Dina Edling, Davida Afzelius; 
hrr Ödmann, Sal. Smith, kgl. hotkapellet; 
dirigent: hr Fr. Neruda). 

Vetenskapsakademien. Okt. 29. l:a Kam
marmusiksoarén af Aulinska stråkqvartetten. 
1 Cherubini: Stràkqvartett N:o 1 , Ess dur; 
2 Brahms: Pianotrio, C moll, op. 1 01 (bitr.: 
hr Lennart Lundberg); 3 Svendsen: Stråk-
qvintett, O dur, op. 5 (bitr.: hr C. Sandqvist). 

Berns'' Salong. Okt. 30. Mâtiné af herr 
C. F. Lundqvist (biträd.: fr ökn. Holmstrand, 
Wolf; hrr Ödmann, Sellergren m. fl.). 

Med Gioconda afslutade fru Östberg 
sitt gästspel och tog efter rika hyll
ningar afsked af publiken, dervid dock 
uttalande förhoppningar om hennes 
återkomst till vår operascen, der hon 
för närvarande ej är lätt att få ersatt. 
En annan värderad gäst eger operan 
för närvarande i fru Sterky, som i 
»Hvita frun» utfört Annas parti på 
ett särdeles framgångsrikt sätt både i 
fråga om sång och spel. Efter ett par 
års frånvaro har fru Jungstedt-Linden 
åter låtit höra sig på vår operascen i 
»Carmens» titelrol. Sångerskans vackra 
röst finna vi oförändrad och hennes 
sångkonst har efter studier i Paris 
yeterligare utbildats. Tankarne om 
hennes framställning af rolen ha dock 
varit delade Särskildt i första akten 
synes oss hennes Carmen för mycket 
kall och hånfull för att kunna tjusa 
de henne omsvärmande beundrarne äf-
vensom José; emellertid hade fra Jung
stedt-Linden äfven i sitt spel flere lyc
kade pointer, om än hon ej förmådde 
ge full klarhet åt denna mångskiftande 
personlighet. 

Eru Heintz, var en ganska behag
lig Micaela och sjöng partiet säkert 
och med god intonation, framställnin
gen blef dock något ojemn genom 
stundom för stor röstforcering. Herr 
Johanson är en ståtlig men något för 
tam toreador; röstens brist på egali-
sering ha vi förut anmärkt. I »Romeo 
och Julia» har fröken Hallgren, en af 
de bästa sångerskorna vid den förut 
omtalade profsjungttingen, försökt sig 
som pågen. Rösten är behaglig och 
sångsättet ledigt. Rösten tarfvar dock 
en jemnare utbildning och större sä
kerhet åt höjden, hvilken nu ansättes 
mindre lugnt. Yi få ytterligare döma 
om den unga sångerskan sedan hon 
låtit höra sig i dessa dagar som Philine 
i »Mignon». 

Vasateatern, som efter en grundlig 
omändring under sommaren nu fram
träder i särdeles elegant skick med 
höjd salong, sluttande rad med tvär-
sitser, fördjupad orkester, rymliga korri
dorer etc., öppnade åter sin säsong d. 
13 okt. efter ofvanstående program. 
Personalen synes vara oförändrad på 
mansidan, af damsujetter ha tillkommit 
fru Rönnblad f. Hansson och fröken 
Hamberg. Utom »Mikadon», som nu 
gifves med oförminskad framgång, kom
mer att under närmaste tiden gifvas 
»Läderlappen» och »Miss Helyett». 
Längre fram under säsongen skall fru 
Anna Pettersson-Norrie som gäst upp
träda i »Sköna Helena» och »Lilla 
helgonet». 

Kammarmusiksoaréerna af Aulinska 
qvartetten ha tagit sin början för året. 
Den första var mindre talrikt besökt 
än man kunnat vänta, hvartill möjligen 
fru Jungstedt-Lindens första uppträ
dande som Carmen samma afton var 
orsaken. Det vore föga hedrande för 
hufvudstadens musikverld, om icke så 
ädla musiknöjen som dessa skulle kunna 
locka talrik publik till desamma. Med 
Cherubinis stràkqvartett n:o 1 i Ess 
dur (C. har skrifvet 6 sådana) inleddes 
soaréen. De båda första satserna i 
i denna intressera visserligen men tända 
ej, men detta äi fallet med det genialiska 
scherzot och den lifliga finalen. Ut
förandet var förträffligt, hvilket äfven 
kan sägas om de följande numren, den 
präktiga, alltigenom fängslande pianc-
trion af Brahm s (från 1887), i hvilken hr 
Lennart Lundberg med stoi talang och 
finess, specielt i ensemblen, skötte piano
stämman. Svendsens qvintett från hans 
tidigare komponistperiod bär opustalet 
näst efter hans första symfoni och 
karakteriseras från början till slut af 
ungdomlig friskhet, endast mellansatsen, 
tema med variationer, tröttar något ge
nom sin längd. En nordisk färgnyans 
spåras i detta genialiska verk, som med 
sin dubbla altviolbesättning stundom 
framträder med orkestral tonfyllighet. 
Herr C. Sandqvist skötte andra alt
violin. Rikt och välförtjent bifall eg-
nades åt samtliga de medverkande. 
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Musikföreningens »Elias»-konsert be
reddes oss ej tillfälle att bevista. 

Herr Lundqvists mâtiné gafs inför en 
nära fullsatt salong och under lifligt 
bifall efter alla nummer. Goda krafter 
medverkade äfven. Vi ha nu ej ut
rymme för att lemna detaljerad redo
görelse för programmet och dess ut
förande. 

© 

Från in- och utlandet. 
Kgl. operan. Fröken Petrinis gäst

spel börjar den 4 d:s med Lakmé. 
Under inöfning äro Hallströms »Gra
nadas dotter» och »Fra diavolo» med 
herr Ödmann i titelrolen. 

Folkteatern har vågat sig på den 
större operetten med Louis Varneys 
»Musketörerna i klostret», som 1881 
gafs å Mindre teatern. 

Fru Östberg afreste d. 26 okt. från 
hufvudstaden med Newyork till mål, 
der hon att börja med stannar och 
sysselsätter sig med studium af italienskan 
för kommande uppträdande i Amerika. 
Vid bangården hade samlat sig en tal
rik krets af vänner, kamrater och be
undrare af den eminenta konstnärinnan 
att taga afsked af hen ne. Talrika blom
buketter hade vid tillfället förärats 
henne, och då tåget satte sig i gång 
utbragte operasångaren Sellergren ett 
lefve för konstnärinnan, åtföljdt af kraf
tiga hurrarop. 

Grefvinnan Taubes soaré, som efter 
ett intressant program skulle ha gifvits 
d. 3 nov. i Musikaliska akademien, är 
med anledning af sjukdomsfall upp
skjuten till d. 15 nov. Biträdande vid 
densamma blifva hofkapellm. C. Nord-
qvist med hofkapellet, prof. I. Hall
ström, herr Lemon m. fl. 

Fru Vendela Andersson-Sörensen,som 
nu gästar Göteborg, torde snart nog 
komma att åter låta höra sig på vår 
operascen, då det förljudes att man 
skall få nöjet återse henne som Zephy-
rine i Salomans underhållande opera 
»Diamantkorset», en af hennes bästa 
roler. 

En Petrini-Södermans-turné har före
tagits i Vestergötlands städer efter 
dessa artisters gästspel i Göteborg. 
Fröken Elsa Stenhammar biträdde som 
ackompanjatris. 

Violinisten fröken Martina Johnson 
afreste d. 21 okt. från Göteborg till 
Amerika, der hon en ligt aftal lär komma 
att under en tid dagligen uppträda och 
låta höra sitt vackra violinspel. 

Fröken Rigmor Parsberg, den danska 
sångerskan, bekant sedan sitt uppträ
dande å härvarande operascen, har på 
mycket fördelaktiga vilkor blifvit enga
gerad för de filharmoniska konserterna 
i London. 

John Jacobsons mångåriga piano
affär har flyttats till Drottninggatan 
17, såsom en annons å sista sidan ut
visar. 

Musikdirektör W. Söhrling i Visby, 
musiklärare vid Visby elementarläro
verk, domkyrkoorganist och musikaliska 
sällskapets musikchef under 45 år, som 
den 1 dennes för 50 år sedan såsom 
ledamot i hufvudstadens Nya teaters 
orkester började sin offentliga musi
kaliska verksamhet, var denna dag af 
ett 90-tal personer inbjuden till fest 
å stadshotellet, dervid biskop von Schéele 
högstäindt tolkade högtidens betydelse 
och till jubilaren såsom minnesgåfva 
öfverlemnade en subskriberad vacker 
silfverpokal, innehållande en icke obe
tydlig summa i guldmynt. 

Vackra sånger utfördes af sällskapet 
N. N., tal höllos, verser upplästes, och 
stämningen var högligen lifvad. En 
af de mest anslående episoderna var 
när hr Söhrling bland de församlade 
ropade fram forne lärjungar och ett 
30-tal sångare flockade sig kring den 
ännu krye forne sånganföraren, hvarefter 
han med sin taktpinne en stund ledde 
flera ståtliga körsånger. 

Hr Söhrling, född 1822, är, såsom 
bekant, fader till sångerskorna Vil
helmina Strandberg och Selma Söhr
ling, och har komponerat flera vackra 
stycken. 

En konsertturné har i förra måna
den anträdts af fröken Jenny Kaiser, 
fru Anna Lundberg och hr O. Edberg, 
börjande i Borås och sedan sträckande 
sig nedåt vestkustens städer. 

Göteborg. På Stora teatern uppträd
de fröken Petrini d. 19 okt. sista gån
gen som Margareta i Faust, då hr 
Söderman äfven gästade som Mefisto-
feles. I »Mignon» har en fröken Jenny 
Kaiser låtit höra sig som Philine och 
hr Emil Nilson som Wilhelm Meister, 
båda som gäster. Den senare utförde 
sedan George Browns roi i »Hvita frun», 
hvari fröken Lindegren innehade Annas 
rol. Den 25 t:e okt. var afskedsrecett 
för fru Anna Lundberg, som då upp
trädde i »Pariserpojken». Den 19 okt. 
gafs här konsert af viol inisten frk Frida 
Schytte med biträde af operasångaren 
Edberg och fröken M. Bohle som ackom
panjatris. En populär konsert gafs några 
dagar senare af fröken Schytte, som 
efter afresan från Göteborg konserterade 
i Lund och Malmö, hva refter den unga 
konstnärinnan reste söder ut för att 
låta höra sig i München, Wien etc. 
Fru Vendela Andersson-Sörensen är 
engagerad vid stora teatern som gäst 
att sjunga i »Regementets dotter» och 
»Svarta dominon». 

Norge. 
Kristiania Den 25:te okt. gafs här 

»Svarta dominon» med fru Olefine Moe 
som Angela. Fru Moe kunde då fira 
sitt 25 års-jubileum som dramatisk konst-
närinna och blef med anledning deraf 
hyllad af fullsatt salong med bifallsrop, 
inropningar och blommor. Från kam
rater, vänner och beundrare i Stock
holm öfverlemnades till henne en lager

krans med band i de svenska färgerna 
— Sångarparet Hildach afslntade sitt 
konserterande i midten af oktober. — 
Första kammarmusiksoarén gafs d. 21 
okt. i Bröderna Hals lokal , hvarvid 
utfördes pianotrio op. 5 af Volkmann 
och Schumanns pianoqvartet op. 47 
samt sång af frök. M, Dietrichson . — 
Komponisten Joh. Haarklou har inbju
dit till 5 filharmoniska konserter, som 
skola hållas i Cirkus och börja i no
vember, dervid en orkester af 40 man, 
med teaterorkestern som kärntrupp, 
skall medverka — Den 29 okt. gafs 
konsert af pianisten Dagmar Walle-
Hansen, som studerat i tre år för 
Leschetitsky i Wien. 

Finland. 
Helsingfors. Den »inhemska operan» 

å Alexanders teatern har under oktober 
uppfört Mozarts »Don Juan», Svenska 
teatern endast talpjeser, men en men-
sterkonsert af militärkårer under dir. 
Leanders anförande gafs derstädes d. 
22 okt. — Orkesterföreningen gaf d. 
13 okt. sin l:a symfonikonsert, då pro-
gramet upptog: jubeluvertyr af Weber, 
violinkonsert af Ernst, utförd af hr 
Willy Burmester, uvertyren »Hebrider-
na» af Mendelssohn och Beethovens 
C moll-symfoni. Föreningen gaf en 
vecka efteråt en folkkonsert. — Hel
singfors' musikinstitut har haft tvenne 
musikaftnar och hr Kajanus' populära 
konserter hafva fortgått i societetshuset. 
Hans orkester är nu mera rikt utru
stad än förr, sålunda eger han 6 fram
stående första violinister, deraf de för
nämsta äro hrr. Sitt, Burmester, I rmer 
och Amigo. Den senare, bördig från 
och bekant för Stockholm, har sedan 
han medverkade i Filharmoniska orke
stern i Stockholm studerat för Wilhelmj 
och gjort sig bemärkt som god violi 
nist i Petersburg innan han kom till 
Helsingfors. Vid populära konserten 
d. 2:a okt. vann Amigo mycket bifall 
som solist med Wilhelmjs »In memo-
riam». 

Danmark. 
Köpenhamn. A kgl. teatern har un

der senare hälften af oktober uppförts 
»Fra diavolo», »Kungen har sagt det» 
och Tannhäuser». Casino-teatern har 
bjudit på »Prinsessan af T rapezunt» och 
Folketeatret på »Orpheus i underjorden» 
med fru Anna Pettersson-Norrie som 
gäst. — Ett par konserter hafva gif
vits under denna tid af sångarparet 
Hildacb. 

— s® 

Dödsfall. 
Langhans, Wilhelm, komponist och 

bekant musikskriftställare, f. 1832 i 
Hambarg, f d. 9 juni i Berlin, dit han 
från Paris flyttade 1870. Lärjunge af 
David var han på 1850-talet konsert
mästare i Düsseldorf, sedan verkade 
han som lärare i Berlins större musik
skolor. 

— 
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För hvarje musikaliskt hem rek ommenderas 

SVENSK MUSIKTIDNING, 
Nordiskt musikblad, 12:te årg., innehållande populär läsning i musikaliska 
ämnen, instruktiva artiklar om musikundervisning etc., biografier med porträtter, 
följetonger, notiser oin musikverldens tilldragelser m. ra. 

Tidningens årsprenumeranter erhålla musikbilagor, (omkring 14 sidor) af 
god och lätt utförbar sång- och pianomusik. Tidningen utkommer 2 gånger i 
månaden (utom juli—aug.); Pris pr år 5 kronor. Prenumeration sker direkt hos 
Redaktionen Olofsgatan 1, i bok- och m usikhandeln; för landsorten bäst å posten. 

OBS.! I n:o 1—16 Porträtter af Erik Åkerberg, Anna Karlsolin, Edvard 
Grieg, Annette Essipoff, Am. Ponchielli. Emma Hohnstrand, Georgina Sommelius-
Bottero,. Aulinska qvartetten, A. Sullivan, Ole Olsen, V. Pasqualis, Dina Edling, 
Zelia Trebelli, Gioachino Rossini, André Messager; med n:o 6 musikbilaga inneh. ; 

pianostycken af Emil Sjögren, A. M. Myrberg, Erik Åkerberg och 
Adr. Dahl, visa af Ludv. Norman. 

Sanijskola. 
Undertecknad, elev af Fru Holmboe-Schenström, Operasångaren Algot Lange 

m. fl. samt utexaminerad elev från härvarande Musik-Konservatorium, ämnar 
öppna en sångskola. Uudervisningsämnen: solosång, italienska språket och de
klamation. Priset moderat. Anmälningstid livarje dag kl. 3—4. Grefturegatan 
34 A, 2 tr. upp. Ida Sjögren, /. Sjöding. 

Ahr. Lundquists 

K. H of-Musikhandel, 
8 llalintoi-gNgatan 8, 

finnes att tillgå alla de vid K. 
Musik-Konservatoriet och af 
Lärare och Lärarinnor till un
dervisning antagna Pianosko
lor och Etudeverk. Sängsko-
lor, Sängöfningar och Vocali
ser bästa upplagor. 

Edition Peters, 
Collection Litolff, 
Augener Edition m. fl. 

Godtköpsupplagor. 

Bsrgqvist S Nilsson 
rekommendera sin tillverkning af: 

Eleganta, solida Pianinon, erkänd stor ton 
och god touche. 

OBS.! Prisbelönade i London 1SS4. 
OBS.! Mångårig praktik i flera af 

Europas förnämsta fabriker. 
Reparationer utföras. Äldre instrument 

tagas i byte. 
S Oxtorget S, 

Stockholm. 

Från och mecl dm 15:de October 
börja åter undertechiads lektioner i 
Sång, Föredrag, Plastik och Hollers 
instuderande om anmälan sker Sture-
gatan n:o 24. 

Stockholm d. 10 Okt. 1802. 
Signe H ebbe. 

I l l  
P 1 A N C (! 1 : I I I  

E KT I 0 NE R 
efter bästa metod, ledande till god tek
nisk och ver kligt musikalisk utbildning, 
meddelas af undertecknad till moderat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift-
1 gen. 

Olofsgatan 1 (Hötorget 6), 1 tr. 
upp öfver gården. Mottagning kl. 
7*9—7210 t. m. och 12—1 e. m. 

Frans J. Huss. 

Las! 
Hvar och en sin egen fotograf! 

Mot insändande af kr. 5 sänder jag frakt
fritt till alla platser i Sverige en mycket 
praktisk Potograllnpparat, med hvilken eil 
hyar utan förkunskap kan utföra verkligt 
vackra och goda fotografi er 6 X 10 etm. stora. 
Apparaterna lenmas under garanti med bruks
anvisning. 

Ang. Anderson, 
Fabrik af fotografiska app arater. 

Dickmandsgade N:o 2, 
Kristiania (Norge). 

ötråiqmirMlm 

Elegant kartonblad (32 X 24 
cent.) med porträtter af kvartettens 
medlemmar, finnes att köpa Olofs-
gatan 1 å denna tidnings Expedition 
samt i musikhandeln. Pris endast 
50 öre. 

Pianinon & Flyglar 
af berömda firmor till verkligt 

billigaste priser hos 
John  Ja cobsso n ,  

17 Drottninggatan 17. 
Obs. Fördelaktiga afbetalningsvilkor. 

Pianomagasin. 
Flyglar, Pianinos, Tafflar och Orglar 

I från in- och utländska utmärkta Fabriker 
! till de billigaste priser. För instrumen-
l tens bestånd ansvaras. 

j Äldre Pianos tagas i utbyte. 
m OBS. Ständigt lager tif Fl yglar från 
JJj Bliithner och Pianinos från G. Schwech-
flj tens berömda fabriker. 
[ Gust. Petterson & Komp. 
v 43 ltegerinf/sgatan 43. 
I Flyglar, Tafflar och Pianinos 

I från J. G. Malmsjö. 
Q 

Skandinaviska Orgelfa brikens 

K am m ar o rg l a r ,  
hvarå de nyaste 
uppfinningar och 
förbättringar till-
lämpas, äro af 
våra förnämsta 
orgelkännare så
väl i Stockholm 
som i landsorten 
enhälligt vitsor
dade (ör att vara 

i de bästa i nor
den tillverkade. 
Prisbelönta i Kö-

; penhamn 1888 (enda pris med medalj), 
i Norrköping 1889, i Helsingborg 1 890 

• (lörsta pris). Priskuranter sändas på be-
\ gäran franko. 
• Skandinaviska Orgelfabi iken. 
; Kontor och utställning i Stockholm: 
I Mästersamuelsgatan 24. 

Ossär Lsjdström, 
Sånglärare. 

Mäster-Samuelsäatan 35 

I Violinspelning 
meddelas undervisning af 

Marie Arltaï-Ma. 
Karlaplan 8, 1 tr. tipp. 

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

Sångare och Sångerskor! 
Inöfning af sånger ocli sångpartier, 

afseende god tonbildning och de klamation 
samt smakfullt föredrag meddelas Olofs
gatan 1, öfver gården 1 tr. upp. 

Anmälning kl. 9—10 f. m. 

Hrr Bokhandlare i landsorten som 
ännu icke inbetalt Sv. Musiktidnings saldo 
för 1891, anmodas g öra detta med omgående. 

Redaktionen. 

I n n e h å l l :  V i l h e l m i n a  S t r a n d b e r g  ( m e d  
portrfttt). — Gioachin o Rossini III. — Til Edvard 

og Nina Grieg ved deres sölvbryllupsdag af Jonas 
Lic (poem). — Italien sk nutidsmnsik, bedömd af 
W. Langhans och E. Hanslick. — Musikpressen — 
Från scenen och konsertsalen. — Frå n in- och ut
landet. — Dödsfall. — An nonser. 

Stockholm, tryckt i Bergs Boktryckeri, 1892. 


