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I ett rikt hem föddes hon här, den 
äldsta af döttrarne, den 19 maj 1865. 
Tidigt rödjande ovanliga naturgåfvor 
fick hon äfven dessa, tack vare faderns 
rikedom, förträffligt utbildade, särskildt 
beträffande musik och sång, och vid 
18 års ålder blef Minnie Mitchell gift 
med en handelsverlden tillhörande ba
ron Armstrong af irländsk härkomst. 
Att äfven rikt folk ger sina barn den 

Nelly Melba. 

bästa hemgift uti bildning och utveck
ling af deras talanger fick Minnie er
farenhet af, då fadern och mannens 
gemensamma affärsföretag fingo en olyck
lig utgång. Mrs Armstrong beslöt sig 
i hast för att blifva sångerska till 
profession, och redan hennes första 
uppträdande i de större städerna på 
den australiska kontinenten gaf henne 
visshet om att hon med godt mod 

kunde fullfölja den be-
trädda lefnadsbanan. Vid 

A endast 21 år blef mrs 
Armstrong enka, och på 
goda vänners råd begaf 
hon sig nu åtföljd af 
en liten son till Europa 
för att fullkomna sig i 
sångkonsten. Efter ett 
kort uppehåll i London, 
der hon af ekonomiska 
skäl gaf ett par konser
ter, begaf hon sig till 
Paris för att under fru 
Marchesis ledning ut
bilda sin vackra röst. 

Redan efter ett års 
studier presenterade fru 
Marchesi sin elev för 
direktörerna vid Stora 
operan. Dessa blefvo 
mycket intagna i hen
nes sång och tilltalades 
äfven i hög grad af 
hennes strålande appari
tion, men de vågade 
ännu icke engagera hen
ne på grund af hennes 
ofullständiga kännedom 
om franska språket. 
Emellertid lät madame 
M e 1 b a, som lady Arm
strong nu begynte kalla 
sig, icke modet falla fö r 
denna motgång. Hon 
begynte med stor ihär
dighet studera franska, 
och då Maurice Strakosch 
vid en af fru Marchesis 
elevuppvisningar läide 

Nelly Melba. 

et ser ut som om man n u mera 
äfven i vår hufvudstad skulle 

_ ml få åtnjuta förmånen att som 
tJf J gäster på dess operascen helsa 

konstnärer af första rang medan de 
ännu stråla i all sin glans; vi ha fått 
ett skäl till sådana förhoppningar då i 
dessa dagar Nelly Melba, 
den sköna, verldsberöm- ^ 
da, i vår tid säkerligen 
mest af alla operasån
gerskor firade konstnä-
rinnan i dessa dagar lå
ter höra sig här under 
ett kort gästspel. Och 
att fru Melba ännu står 
i sin konstnärlighets ze
nith, oui hon ens ännu 
hunnit dit, är lätt be
gripligt, när man be
sinnar att endast sex år 
förflutit sedan hennes 
första scendebut. 

Ett gästspel af d enna 
märkliga art har också 
här väckt så stort in
tresse, att säkerligen 
operasalongen till sista 
plats blir fylld under 
de tre representationer 
vid hvilka fru Melba 
här låter höra sig, så
som Julia, Elsa och Mar
gareta. Att Svensk Mu
siktidning vid detta till
fälle ej kan underlåta 
att uppmärksamma den 
ärade gästen med en 
framställning af hennes 
bild och lefnadsteckning 
är helt naturligt. 

N e l l y  M e l ba  är det 
konstnärsnamn som anta
gits af Minnie Armstrong 
född Mitchell, dotter af 
en godsegare i Melbourne, 
Australiens största stad. 
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känna hennes talang, blef hon af ho
nom engagerad för en turné. Efter 
(5 månaders förlopp erhöll hon engage
ment vid Theatre de la Monnai i Brüs
sel och debuterade der med storartad 
succés den 8 oktober 1887 som Gilda 
i »Rigoletto ». Ryktet härom spred sig 
hastigt, och redan en vecka e fter denna 
debut erhöll hon anbud om engage
ment från såväl Stora operan i Paris 
som Coventgarden i London och la 
Scala i Milano. I Brüssel, der hon 
emellertid var engagerad, blef hennes 
nästa rol Lakmé, hvars instuderande 
Delibes sjelf med nöje åtog sig. Vi
dare sjöng hon Violetta, ett parti som 
hvad sången beträffar återgafs förträff
ligt men i dramatiskt hänseende ej var 
fullt tillfredsställande. Deiemot gjorde 
hon fullständig lycka i en ej mindre 
svår rol nämligen som Lucie i Doni-
zettis liknämda opera; här i vansinnig
hetsscenen utvecklade konstnärinnan 
äfven den erforderliga talangen som 
skådespelerska. Hennes framgång var 
ej mindre som Ophelia, som Julia och 
Margareta, hvilka båda senare roler 
hon fick instudera för mästaren Gou
nod, hvilken mycket intresserade sig 
för den talangfulla och behagliga sån
gerskan. 

I London uppträdde fru Melba för
sta gången 1888 och hennes debut der 
blef en storartad triumf. Det var 
emellertid i Paris, som hennes rykte 
såsom en sångerska af första rangen 
befästades. Den 9 mars 1889, expo
sitionsåret, uppträdde hon der som Ophe
lia i »Hamlet», och sällan har Paris
operans salong ljudit af så entusiasti
ska bifallsyttringar som vid detta till
fälle. I oktober samma år engagerades 
fru Melba vid denna scen för två år 
och sjöng här i »Romeo och Julia», 
»Paust», »Rigoletto», »Lucie» m. fl. 
operor. I London har hon sedan fiere 
gånger låtit höra sig och sjöng der i 
somras Nedda i Leoncavallos »Pag-
liacci» vid denna operas première der-
städes. Året 1891 firade fru Melba 
stora triumfer i Petersburg såsom Ju
lia, Margareta och Elsa. Då man en 
gång frågade henne hvad hon tyckte 
om den sistnämda rolen, svarade hon : 
»Ah, Elsa c'est mon ideal», och äfven 
den tyska musiken har i henne en 
varm beundrarinna, men hon beklagar 
att språket är henne för svårt. I 
Brüssel och London sjöng hon italien
ska, för Paris studerade hon e mellertid 
flitigt franska språket, som hon nu 
tillegnat sig. Gent emot henne för
stummades emellertid fransmännens öm
tålighet rörande den främmande accen
ten. Délibes yttrade också vid ett 
tillfälle, då fråga var om hennes uttal: 
»Ja, må hon sjunga persiska, bara hon 
sjunger !» 

Under karnevalen 1892—93 sjöng 
fru Melba på Scala-teatern i Milano, 
och under de 10 gånger hon der upp
trädde var salongen alltid till sista 
plats fyld, hvilket ej egt rum der på 

de sista 25 åren. Efter Milano gä
stade hon Rom, Palermo, Florens, Ve
nedig, Genua, Nizza, öfverallt firande 
de största triumfer. Helt nyligen har 
hon väckt stor entusiasm i Lille, skulle 
derefter sjunga i London och, som be
kant, illustrera galarepresentationerna å 
Stora operan i Paris till ära för de 
ryska eskadergästerna, hvarefter hon 
genast anträder resan till norden och 
vår hufvudstad. Hennes gästspel här, 
fördröjdt genom det nyssnämda upp
trädandet i Paris, måste bli helt kort, 
emedan hon den 18 november skall 
vara i Havre för att sedan resa öfver 
till Newyork, der hon för fem måna
der är engagerad vid Metropolitan-
operan. Det var först ärnnadt att 
konstnärinnan redan i oktober skulle 
företaga resan dit, men donna blef 
uppskjuten och ledigheten begagnades 
af hennes impresarie Carl Strakosch 
att föranstalta det gästspel i Stock
holm, som här nu emotses med så stort 
intresse. 

Nelly Melbas röst, säger om henne 
en biograf, är en utpräglad sopran af 
klaraste färg, i omfång och renhet jein-
förlig med Adelina Pattis, »sympatisk», 
som en recensent skulle kalla den, 
»förtrollande», såsom en musikentusiast 
skulle uttrycka sig. Lättheten att be
handla rösten, den fullständiga jemn-
heten i densamma och den så att säga 
matematiska ackuratessen i drillen äf-
vensom den utmärkta vocalisationen, 
allt vittnar om stor musikalisk begåf-
ning och en god skola. 

Med en ovanlig yttre skönhet för
enar fru Melba ett särdeles sympatiskt, 
nobelt o;h behagligligt väsen, efter 
hvad det säges; hennes sydliga natur 
tyckes afspeglad i den liflighet och 
rörlighet, som i rask omvexling för 
henne från triumf till triumf på vidt 
skiljda platser. Paris är emellertid 
hennes hemvist. Den tid då konsten 
ej tager konstnärinnan i anspråk offrar 
hon på sin sons omvårdnad och upp
fostran, och säkert är hans framtid det 
mål, som eggar henne till en så rast
lös verksamhet i konstens tjenst. Ett 
par yngre syskon lära äfven vara upp
tagna i hennes hem. Dessa fainilje-
interiörer förhöjer den personliga sym
pati för fru Melba, som hennes stora 
konstnärsskap och fängslande yttre 
oemotståndligen öfverallt framkallar. 

© 

En handskrift af Jenny Lind 
om sångkonst. 

Meddelad af dr P. von Lind. 

j m ß j s j e n  svenska näktergalens», 
' p i g / I  Jenny Linds, sång är för 
IjgShmiiffil mänga år sedan förstummad, 

men den som en gång hört den glöm
mer den aldrig. Själen i den sången 
och hennes sångkonst skall ej förgätas 

af dem som haft lyckan att höra henne. 
Och just sångkonsten, denna var det 
som Jenny Lind i så hög grad tilleg
nat sig, och hur mycket hon såsom 
tänkande och skapande konstnärinna 
aktade denna sångkonst, hur väl hon 
visste, att med det mest förtrollande 
b e h a g  h o s  e n  r ö s t  e n  r i k t i g  t e k n i k  
dock erfordras för att frambringa en 
fulländadt konstnärlig verkan, derom 
kan några af henne nedskrifna »an
märkningar om sång» lemna vittnes
börd, för hvilka jag har att tacka ne
storn för den gamla italienska sång
konsten professor Teschner. Jenny 
Lind hade på hans begäran lemnat 
honom följande skriftliga notiser: 

En hufvudsaklig öfning för att åstad
komma struphufvudets smidighet är att 
från ettstrukna C gå upp till t våstrukna 
(C C) t  att sålunda göra ett legato 
af toner i oktav. Det första C sjun-
ges med bröströst, det andra med huf-
vudröst. Denna öfning upprepas nära 
nog till tremolerande. För att uppnå 
större smidighet och snabbhet öfvas 
också kortare intervaller, sexter, qvin-
tar, qvartar, terser och slutligen sekun
der (drillar). — Ytterligare anmärk
ningar äro: »Man bör göra in- och 
utandningen långsam. Den utström
mande luften måste hastigt ersättas 
men får ej helt och hållet uttömmas. 
Andan skall strömma lugnt och stilla 
utan häftiga drag; den bör vara ohör
bar och lätt *, Detta jemte ett strängt 
fasthållande af munställningen vid en 
och samma lokal, i språng som i 
passager, ger åt tonen hållning och 
fasthet, åt stämman jemnhet. Oktav-
öfningarne till bibringande af strup
hufvudets smidighet böra ej öfverdrif-
vas för att ej göra det uttröttadt och 
sty ft i stället lör smidigt. H varje pas
sage och hvarje koloratur öfvas först 
långsamt staccato sedan fort och bun
det. Förberedelser dertill äro följande 
öfningar: 1) starkt: ettstrukna F, G, 
A, G t. ex. i åttondelar efterföljda af 
åttondels pauser; 2) lättare aspirerade: 
samma toner i sextondelar, följda af 
sextondels pauser; 3) samma toner i 
halfstaccato; 4) i fullt legato och o) ha
stigare (sextondelar), nästan släpande i 
hvartannat, mer än legato. 

Likaså öfvas skalan och hvarje pas
sage, ända till fullkomlig ledighet, äf
ven den kromatiska skalan. — Nyan
ser får man genom pianostudium ; Jenny 
Lind hade sitt röstpiano (mezza voce) 
af naturen klart, men först senare lärt 
att riktigt använda detta. Det lätta 
fängslande portamentot mellan inter
vallerna tillskrifver hon särskildt öf-
ningen med oktav sprången. Ja ända 
till deciman hade dessa utsträckts 
m e n  h o n  t i l l r å d e r  a l l t i d  f ö r s i g t i g h e t  
dervidlag. — 

* Författaren faster härvid uppmärksamhet 
på nödvändigheten af mellangiirdsandningen 
i motsats till den i vissa fall tillåtna nyckel-
bensandningen. 
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»Att gifva totien uttryck och själ 
kan man ej nog bemöda sig om.» Hon 
hade alltid eftertraktat att locka sig 
till tårar med sång i det hon tänkt på 
något särskildt som fordrade ett ut
tryck af rörelse. Sångaren får ej lefva 
sig sjelf utan i konstverket. En kall 
känsla är sångens farligaste fiende. Om 
uttalet tillägger hon att icke alla vo
kaler äro henne lika lätta, särskildt 
när tonläget är obekvämt och kompo
sitionen ej är riktigt sångbar, men 
detta senare fäster hon ej afseende vid 
emedan hon har allt för mycken re
spekt för kompositionen såsom sådan. — 

Så långt den stora konstnärinnans 
meddelanden, hvilka, motsvarande an
ledningen till deras uttalande, visser
ligen äro korta men ändock värdefulla 
och intressanta, alldenstund i den ab
soluta fordran på teknik till en del 
hennes egna individuela användande af 
densamma återspeglar sig. Må ej blott 
konstnärer utan äfven musikaliska di-
lettanter göra sig till godo dessa den 
stora sångerskans allmänna finger
visningar om andningen, portamento, 
munställning, tonbildning, föredrag m. 
m., särskildt de sistnämda. Det enkla 
stilla familjelifvet har knappast något 
mer tilldragande och förädlande nöje, 
än det som utförande af g od musik er
bjuder. Må de som äro begåfvade med 
sångstämma och alltså äro kallade a't 
dermed förädla familjelifvet behjerta de 
ofvannämda lärdomarne, ty ju bättre 
den musikaliska prestationen är, desto 
större är den sedliga verkan af mu
siken. » 

(N. M. Z.) 

—a-

Ett Mendelssohn-minne, 

efter Elise Polko. 

lagen närmar sig — den 4 no-

Wvember — då för fyrtiosex år 
sedan Felix Mendelssohn-Bar-

tholdy gick ur tiden, ett lyckans sköte
barn i lifvet liksom i döden genom 
sin plötsliga bortgång utan långvarigt 
lidande. Få hafva varit så allmänt 
älskade som Felix Mendelssohn, men 
endast de som lärde känna honom i 
lifvet kunde förstå hvilken förtrollning 
han utöfvade på alla som kommo i be
röring med honom. Ett mera ovanligt 
drag ur Mendelssohns lif, en riktig 
uppsluppen munterhet, berättar Elise 
Polko i följande ord: 

»Jag var en gång närvarande, då 
den älskvärde, nu aflidne sångaren Carl 
Schneider i Köln, detta entusiastiska 
musikhjerta, af en långt yngre kollega 
med berömdt namn måste höra en hån
full anmärkning om Mendelssohn och 
hans »öfvervunna» musik, Schneider, 
som var en sådan entusiastisk be
undrare af den döde mästaren. Då 
rusade han upp, strök det rika gråa 
håret med en hastig rörelse tillbaka, 

lik ett lejon som skakar på manen, 
— ögonbrynen drogo sig samman, ögo
nen sköto blixtar, en stark rodnad 
flammade upp på hans kinder och med 
röst som en doms basun, utropade han 
i helig vrede: »Ni har icke känt 
honom, stackars herre, så som jag 
haft lyckan att känna honom, men ni 
förtjenar det ej häller! — Ej ett ord 
emot honom till mig — — för då 
bits jag!» 

Ferdinand David hörde till de få 
som oftare fick hos Mendelssohn be
vittna denna kostliga humor som ström
mar fram i hans oförgätliga resebref 
från Italien och som hans trogne vän 
Hildebrandt, Diisseldorfer-målaren, hade 
tillfälle att skåda när Felix dansade i 
m å n s k e n e t  f r a m f ö r  o s t e r i a  S a n t a  
Lucia i Amalfi och fann hufvudtemat 
i sin italienska symfoni. 

Under Leipzig-tiden var det dock, i 
det stora hela, vid jemförelse med vi
standet i Düsseldorf, ett allvarligt lif, 
som dirigenten för Gerwandhaus-kon-
serterna förde, och endast i förtroliga 
kretsar, hos Schleinitz eller David, kom 
understundom en uppsluppen stämning 
öfver honom. 

För några dagar sedan satt hos mig 
en engelsman, musiker, vid min flygel 
i mitt nya lugna hem i Hannover, och 
hans anslag äfvensom hela haus spel
sätt framkallade med ens ett så lifligt 
minne af min flicktid i Leipzig, att 
jag ovilkorligen måste fråga: »Ar ni 
kanske en elev till Mendelssohn?» Då 
han jakande besvarade denna fråga med 
en liflighet, som äfven uttalade sig i 
hans ögon, så gaf det ena ordet det 
andra, och hur intressant föreföll han 
mig ej ! Hvilken fängslande skildring 
gaf han ej af den tid han upplefvat 
såsom konservatorieelev under Mendels
sohn, hvilka rika minnesskatter hade 
han ej förvarat från dessa dagar under 
hans läroår, då hans hjerta var öfver-
fullt af hänförelse för musikens »hulda 
konst» ! Honom har jag att tacka för 
meddelandet af en liten episod, som 
visar oss denne lycklige Felix, så
dan han var känd af dem som stodo 
honom nära. 

Det var en vinterkväll, då i Schlei
nitz' hem man äter igen hade i ett 
mindre sällskap musicerat ; eudast ett 
par framstående lärjungar vid konser-
vatoriet hade fått vara med, bland dem 
en ung engelsman. Kronan på de mu
sikaliska föredragen för aftonen var 
Beethovens s. k. »Friihlingssonat». 
Mendelssohn satt vid flygeln, David stod 
vid notställarn. Ytterst förtjusta öfver 
de båda vännernas mästerliga spel be
gärde åhörarne, efter en g lad supé, om-
tagande af sonaten. Men då bytte de 
geniale spelarne roler under muntert 
glam, David slog sig ned vid flygeln 
och Mendelssohn satte violinen under 
hakan. Så spelade de igenom första 
satseu con fuoco, under de närva
randes jubel och i den lifliga&te stäm
ning. — Denna kunde ej senare på 

natten vid hemfärden på de tysta ga
torna dämpas af den lätt fallande snön 
och det slaskiga väglaget. Man skrat
tade och pratade allt jemt, och deu 
unge engelsmannen fick ej ur sina tan
kar och kunde ej låta bli att tala om 
det märkliga han fått höra, att hans 
beundrade lärare, flygelns och o rgelns 
mästare äfven spelat fiol. Då stan
nade Mendelssohn helt tvärt, kastade 
den välbekanta rundskurna^kappkragen 
tillbaka och utropade: »Åh, jag kan 
nog ändå mer!» Derefter började han 
med stark och klar röst intonera en 
gammal engelsk folkvisa, »Sim Crow», 
som börjar sålunda: 

t Sim Crow's sister went to the ball, 
Sim Crow's sister could not dance at 

all!> 

»Men jag kan dansal» försäkrade 
han. Och nu uppförde Felix under de 
galnaste åtbörder, med hatten skjuten 
åt nacken och benen vridna i de otro
ligaste ställningar en grotesk dans, 
kastande sig än hit än dit allt under 
det snöflingorna oupphörligt slogo ned 
på honom. Hans kappa flög omkring 
honom som jättevingar och hans följe
slagare kunde knappast hålla sig uppe 
af skratt. En nattväktare, som kom 
gående på sin rond, stannade och såg 
på i det han betänkligt skakade på 
liufvudet. H vem kunde det väl vara 
som bar sig så tokigt at ? ! Utan' tvif-
vel en liber studiosus, en galen skol-
fux. »Nå, ungdomen rasar — låt den 
rasa ut», tänkte den hedersmannen och 
fortsatte sin promenad. — Andtligen 
slutade dansmästaren balletten, sjelf 
nästan andlös af skratt, och s ade i d et 
han svepte kappan om sig: »Mina 
barn, i morgon afton är generalrepeti
tion till torsdagskonserten, nu gå vi 
lugut hem och ingen talar sedan om 
hur han sett er kapellmästare och kon-
servatoriedirektör dansa!» 

Denna lilla historia hade länge un
der flere lager af år legat begrafven, 
och blef nu i min närvaro bragt i da
gen. Och den som då varit med om 
den lefver sedan den tiden såsom för
träfflig orgel- och pianospelare liksom 
utmärkt musiklärare i Kassel, dit Spohrs 
rykte lockat honom, och lians hamn är 
Fredrik Tivendell... 

F öljetong. 

Napoleon och Crescentiui. 

fCfceiieral Haxo, en bland de tap-
®Pfif praste soldater i franska armén, 
J hade gjort sig skyldig till ett 
större subordinationsbrott i fält. Han 
blef derföre ställd inför krigsrätt, och 
dömd ti'1 döden. Den dömdas samt
liga anhöriga, äfvensom arméns första 
generaler bönföllo på det enträgnaste 
om hans benådning, men förgäfves. 
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Vid denna tid inträffade händelsevis 
den berömda Catalani i Paris, och 
knappt hade Napoleon erfarit detta 
förrän han lät kalla till sig Crescentini, 
som var en måDgårig vän till den fi
rade sångerskan, och uppdrog åt ho
nom att anmoda denna om biträde vid 
en hofkonsert, som samma dag skulle 
arrangeras. Crescentini svarade, att 
detta ej var möjligt, då fru Catalani 
nödvändigt först måste hämta sig efter 
resan. »Godt», sade kejsaren, i det 
han vände sig och bortgick, »så vän
tar jag till i öfvermorgon. » 

Crescentini, den berömde sångaren, 
som Napoleon kallat t ;ll Paris, kände 
kejsaren för väl för att våga flera 
invändningar, tog sin hatt och käpp 
och skyndade ur palatset. Men knappt 
var han ute, förrän hans tankar åter 
föllo på den olycklige generalens öde, 
hvilkens tolfåriga dotter han redan en 
längre tid undervisade i sång. Om
sider föll han på den tanken, att låta 
sin talangfulla elev på den förestående 
konserten sjunga en sång, som skulle 
häntyda på hennes olycklige faders öde, 
för att röra kejsarens hjerta och ut
verka benådning. Genast skyndade han 
till generalens familj och berättade 
för dennes gemål, hvad han hade i 
sinnet. Sedan åtskilliga betänkligheter 
som generalskan yttrade blifvit aflägs-
nade, satte sig Crescentini genast vid 
det närstående skrifbordet och förfat
tade en till ändamålet passande text, 
den han sedan satte i musik. Crescen
tini var nämligen äfven god sångkom
ponist. Så snart arbetet var färdigt, 
tillkallades den lilla sångerskan, för 
att genast börja med instuderandet. 
Det dröjde ej länge, förrän den niti
ske läraren hunnit så långt med henne, 
att blott ännu några repetitioner be-
höfdes. 

Emellertid nalkades dagen och stun
den för en bland den tidens mest ly
sande konserter. Catalani förtjuste 
kejsaren och hofvet genom sin sång, 
under det att den firade Lablache å 
sin sida ej mindre bidrog till festens 
förherrligande. Redan var konserten 
nära slutet, då framträdde den ädle 
Crescentini med sin lilla elev till pia
not för att utföra sitt vackra förehaf-
vande. Kejsaren var öfverraskad och 
vände sig med orden: »hvem är den 
lilla flickan?» till den bakom honom 
sittande general Bertrand, som väl re
dan visste om saken, men var så rörd, 
att han ej i ögonblicket kunde besvara 
frågan, hvarpå general Carnot, som 
satt bredvid honom, svarade: »Sire! 
hon är dotter till en af franska arméns 
tappraste soldater». Emellertid hade 
flickan redan börjat sin sång. Crescen-
tinis ögon glänste af tårar, och alla 
åhörare voro i den största spänning. 
Kejsaren hörde i början helt lugnt på 
sången ; dock blef ha n med hvarje ögon
blick allt mera uppmärksam på styckets 
innehåll, och knappt var det slutadt, 
förrän han vinkade den lilla talang

fulla sångerskan till sig. Hon kastade 
sig för hans fötter, och i nnan han hunnit 
säga ett ord, ropade hon: »nåd! nåd 
för min olycklige fader!» Kejsaren 
steg upp, och i det han såg sig om 
och märkte, att tårarne runno ned öfver 
mustascherna på hans gamla tappra 
generaler, utropade han: »Carnot, Car
not! ni börjar, tror jag, spela komedi på 
gamla dagar?» »Nåd, nåd för Haxo!» 
utropade alla närstående. »Aldrig!» 
svarade kejsaren. »Det skulle bli en 
vacker ordning i min armé, om jag 
lät dylika insubordinationer passera 
ostraffadt.» Vid dessa ord vände han 
sig om och gjorde min af att lemna 
salen. Men Crescentini hade knappt 
miirkt kejsarens afs:gt, förrän han ha
stigt fattade flickan vid handen och 
skyndade med henne till en af d e båda 
grenadiererne af gamla gardet, hvilka 
stodo skyltvakt vid dörren, och lät 
henne vid dennes sida knäfalla i en 
bedjande ställning. Kejsaren, i be
grepp att lemna salen, blir varse den 
kuäböjande älskliga barnagestalten och 
kan, oaktadt allt bemödande, ej afhålla 
sig från en känsla af rörelse. Han 
vill redan vända sig från henne, då 
framträda de båda gamla grenadiererne 
för honom, i det de skyldra gevär, och 
bedja om nåd för siu fordne tappre 
anförare. Kejsaren förmår nu icke 
längre tillbakahålla sin rörelse; han 
fattar barnet med den ena handen och 
upplyfter det till s>ig, i det han med 
den andra tar den gamle grenadieren 
i det väldiga skägget och leende ut
ropar: »aha, nu förstår jag! nå väl, 
då till och med mina gamla krigsbus
sar spela med i komedin, så är jag 
väl tvungen att också öfverta en roll 
deri. Välan, Bertrand», fortfor han, 
i det han vände sig till denne och 
öfverlemnade åt honom den lilla älsk
värda sångerskan, »för denna gång vill 
jag äfven bidraga till komedins lyck
liga utgång! Gå med barnet och för
kunna hennes fader, general Haxo, 
hans benådning.» — Haxo var räddad 
och förde kort derefter de under hans 
befäl stående trupper åter i träffningen, 
der han med lifvet gäldade kejsaren 
sin tacksamhetsskuld. 

—S— 

f 
Charles Gounod, 

den berömde franske tonsättaren, afled 
den 18 oktober i Paris. En nekrolog 
jemte porträtt af den ädle musikern 
kan först i nästa nummer af Svensk 
Musiktidning införas. 

# 

Musikpressen. 

På Abr. Lundqvists förlag har ut
kommit: 

För piano, 2 händer: 

D a h l ,  A d r i a n :  Juristmusik för 
piano med öfverlagd text, tillegnad hr 
Anders Kjellén. Pris 1 kr. 50 öre. 

På Abr. Hirsch's förlag har utkom
mit: 

För piano, 2 händer: 

Clérice, Justin: Gavotte d'Antan. 
Pris 75 öre; 

S a i n t S a ë n s ,  C.: Danse de la 
Gipsy, extrait du ballet de l'opéra 
» H e n r y  V I I I » .  P r i s  1  k r ;  

V  i l  h  a r ,  F .  S . :  Hovatski Plesovi, 
kroatische Tänze, opus 152 nr 1. Pris 
80 öre ; 

W i l m ,  N i c o l a i  v . :  Fem tonbilder 
(Arabesk, Melodi, Toccatina, Album
blad, Bluette), opus 107. Pris 1 kr. 
50 öre ; 

V o l l s t e d t ,  R o b e r t :  »När ka'ten 
är borta», Vdls. Pris 1 kr.; 

För piano och violin: 

S i  v o r  i ,  C . :  Dors mon enfant! Ber
ceuse. Pris 1 kr. 

För en röst med piano: 

Söderman, Aug.: Digte og Sange 
af Björnstjerne Björnson (Prinsessen; 
Killebukken; Traeet; Tag imod Kran
sen; Synden, döden; Dans, ropte fe
len ; Ingerid Slotten ; Den hvide, röde 
rose), ny upplaga. Pris 1 kr. 75 öre; 

W e n n e r b e r g ,  G u n n a r :  Glun-
tarne, arrangement för piano med öfver
lagd text. 2:dra samlingen (Glunten 
blir juvenal; Harpospelet på Schylla; 
Dagen derpå ; På flustret en söndags
middag under rötmånaden; Gluntens 
flamma; Mötet i domtrappan; Hem
marsch från Eklundshof med en bond
spelman ; Anklagelsen; Efter kameral
examen; Examens sexa på Eklundshof; 
Gluntens reskassa ; Afskedet på Flott
sund ;] Magisterns monolog efter Glun
tens afresa från Alsike). Pris 1 kr. 
50 öre. 

Sångduetter med piano: 

Myrberg, A. M. : 2 Sångduetter 
(En afton i Venedig, för sopran (d—g) 
och tenor (d—ess eller g); Im wunder
schönen Monat Maj, (l:sta stämman: 
g—g, 2:dra stämman : e—e). Pris 
1 kr. 

För manskör: 

Studentsånger, samling fyrstämmiga 
sånger, 3:dje delen (Oisen, Ole: Baad-
fart; Fredmans epistel nr 31; Gade, 
N. W. : Die Studenten ; Làuyi Ernö : 
Ungerska visor; »Ack Vermeland du 
sköna»; Myrberg, A. M.: Serenad; Ag-
nete och Havmanden, dansk folkvisa; 
Kjerulf, H.: Serenade; Petschke, H. T.: 
Margret am Thore; Hansen, C. J.: 
Lille karen), 8:dje häftet. Pris 1 kr. 



W e n n e r b e r g ,  G u n n a r :  Davids 
Psalmer, arrangement för manskör, utan 
ackompagnement. Partitur (Psalmerna 
28, 33, 92, 100, 150). Pris Ü0 öre; 

Universalalbum för qvai lettsångare, 
samling äldre och nyare sånger. Häf
tet 3 (E. du Puy: Hymn; Spazier: 
Vinets lof; Söderman, August: Slum
mersång; Moniuszko: Hemlängtan; Bec
ker, Emil: Aftonen; Dahlgren, F. A.: 
»Och gossen gick sig ut i morgonstund»; 
Schumann, Robert: Vandrarens sång); 
Häftet 4 (Wennerberg, G.: Trasten i 
höstqvallen; Springer, R. : En munter 
ture; Hans och Lisa, tysk folkmelodi: 
Södernian, August: I månans skimmer; 
Moniuszko: Vemod; Ellmenreich, A.: 
Myggorna, humoresk) à 40 öre. 

Hos Elkan & Schildknecht har ut
kommit: 

För en röst med piano: 

Leoncavallo, R. : Pajazzo. 1) Pro
log: »God dag! D'ä jag» (h—f). — 
2) Serenad: »O Colombinel» (e—a). — 
3) Arioso: »Sådant gyckel» (e—a). — 
4) Pajazzos sång: »Pudra ditt anlet» 
(d—a). Pris nr 1: 75 öre, nr 2 — 4: 
50 öre. 

Från Henrik Sandbergs musikhandel, 
Stockholm, har utsändts: 

C. E. L. : Vårt Fosterland, sång för 
4 stämmor, ord af H. Bildt — för en 
röst och piano, à 50 öre. 

Af de ofvannämda styckena är, för 
att börja från början, Dahls »Jurist
musik», såsom titel Vignetten visar, ett 
studentskämt ; orden till det melodiösa 
stycket återfinnas i . . . giftermålsbal-
kcn. — Af Abraham Hirsch's nyheter 
intager Saint Saëns' zigenarballett främ
sta rummet genom originel och vacker 
musik; äfven Vilhars »kroatiska dan
sar» bär prägeln af originalitet. — 
Ett nytt häfte af N. v. Wilm bör all
tid vara välkommet för pianister och 
äfven pianolärare såsom vacker, smak
bildande och föga svår musik. Såsom 
sådan förtjenar detta häftes innehåll 
den bästa rekommendation. Clerices 
Gavotte är också ett rätt underhållande 
salongsstycke, äfven lämpligt för elever. 
— Valsen af Vollstedt synes oss höra 
till den bättre dansmusiken. — Ber-
ceusen för violin och piano måtte vara 
af den gamle berömde violinvirtuosen 
Camille Sivori (född 1815) och är ett 
enkelt stycke i den äldre melodiösa 
stilen. — En ny samling af de odöd
liga »Gluntarne» i pianoarrangement 
m e d  ö f v e r l a g d  t e x t  f ö r e f i n n e s .  I  a f -
seende på detta må anmärkas att i 
»Harpospelet» (sidan 9, takten 7 ned
ifrån) Ess-oktaven borde vara B-oktav, 
liksom i sången uttryckande stegringen 
Ass, B, C; å sidan 12 borde såsom 
vid »Es kehret der Frühling» fortsät
tas med punkterade fjerdedelar enligt 
sången. Ackompanjemanget bör ej ha 
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öfvervigt i dylika sångarrangementer. 
I »Reskassan» borde i 14:de takten 
från början »men» hellre uteslutits och 
sångmelodien »Prata bara inte ...» med 
sina ord införts. 

August Södermans »Digte og Sange» 
utgåfvos ursprungligen tillsammans med 
»Ternernes sang» och » Bry llups vise» 
(damkor), »Kåres sang» (manskör) och 
»I ungdomen» samt »Lokkeleg» (blan
dad kör). Denna nya upplaga af de 
bekanta vackra sångerna är försedd 
med ett fint porträtt af den genialiske 
tonsättaren. 

Sångduetter af sven;ka tonsättare 
äro en sällsynt vara. Doktor Myrbergs 
böra derför vara välkomna för duett
sjungande; dessa äro i syskontycke 
med komponistens föregående, enkla 
och melodiösa, liggande väl för rö
sterna. Sångerna äro tillegnade fru 
Hildur Myrberg. — Af »Pajazzo»-sån
gerna är nr 1 den bekanta bariton-
prologen, som ej går högre än till F, 
nr 2 Harlekins Serenad, samt 3 och 
4, Pajazzons sånger, äro tenorsånger 
som ligga högre. 

»Vårt Fosterland» har säkert någon 
ung fosterlandsvän till tonsättare att 
döma efter form och innehåll samt 
ackompanjemanget i soloarrangementet. 
— Sättningen af Wennerbergs vackra 
»Davids Psalmer» för manskör är en 
god idé, då dessa derigenom blifva 
mera användbara än förut, Innehållet 
af dessa och de andra kör- och qvar-
tettsamliugarne är ofvau angifvet. 

• -— — 

Från scenen och konsertsalen. 

K gl. operan. Okt. IG, 23. M ai 11 nr t: Vil
lars dragoner. — 18. Donizetti: Leonora 
(Leonora: fru Linden; Fernando, Balthasar, 
Alfonzo : hrr Odinann, Sellergren, Johanson). 
— 19. Mozart: Bastien och Bastienne; Sla
visk brö lopslek; Leoncavallo: Pajazzo. — 
20. Gounod: Faust (Margareta, Siebel: frkn. 
Ilolmstraud, Hallgren; Faust, Melistoleles, Va
lentin: hrr Ödmann, Sellergren, Söderman). 
— 21. Verdi: Aïdi (Amonasro: hr Lund
kvist). — 22. Boit o: Mefistofelcs. — 25. 
v. Flotow: Alessandro S'radelta. — 27, 2'.). 
1) Schenk, J ohann: By barberaren, komisk 
opera i 2 akter af Jos. Weidmann, ö(versatt 
af Fr. Hedberg (Lux, bybarberare: hr Brag; 
Susehen, hans myndling: fik. Frödin; Adam, 
barberargesäll: hr Henrikson; Rund, skolmä
stare: hr Johanson; Peter, skräddare: hr 
Grafström; Josef, förpaktare: hr Hundberg; 
Margareta, smedshustru : fru Strandberg; Phi
lip, Tomas: hrr Bröderman, Carelius; bönder); 
2) Tschaikowsky, P.: Jolantha, lyrisk 
opera i 1 akt; text bearbetad efter »Kung 
Renés dotter» af Henrik Hertz, öfversalt af 
Ernst Lundqvist (René, konung at Provence: 
hr Sellergren; Jolantha, lians dotter: fru 
Sterky; Robert, hertig af Burgund: hi- Valle-
nius; grefve Vaudemont, burgundisk riddare: 
hr Bratbost; EbnJahia, morisk läkare: hr 
Söderman; Almerik, kungens väpnare: hr 
Rundberg; Bertram, slottsportvakt: hr Ny
gren; Martha, hans hustru, Jolanthas amma: 
fm \V. St randberg; Brigitta, Laura, Jolanthas 
väninnor: frkn Karlsohn, Hallgren ; Jolanthas 
tjenarinnor. Härtigens folk. Musikanter). — 
28. Auber: Fra Diavolo (Zerlina: frk Holm
strand). — 31. Gounod: Romeo och J ulia 
(Julia: fru Nelly Melba, som gäst). 
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Vasateatern. Okt. 16—24. Zeller: Fågel
handlaren (25 te gång. 2J/io). — 25, 31. Hervé: 
Lili, komedi-veaudeville i 3 akter af Henne-
quin och Millaud (Amelie-Antonine: fru C aste-
gren; Antonin Plinchard, baron de la Grange-
Batelière, Vicomte de Saint Hypothèse : hrr 
Caategren, Rönnblad, Kellberg). 

Södra teatern. Okt. 16—31. Zunipe: 
Furinelli. 

Vetenskapsakademien. Okt. 17. l:sta kam
marmusiksoarén af hrr Aulin, Sjöberg, 
Bergström, Carlson med biträde af frk. 
Sigrid Pettersson (piano) och In- C. Sand-
qvist. 

Musikaliska akademien. Okt. 21, 26, 29. 
Konserter af Marcella Sembrich med bi
träde af hofpianisten Georg Liebling och (2a/io) 
flöj listen Otto Ziebeck. 

Då den första af Melba föreställnin-
gariie inträffar när tidningen lägges i 
pressen kunna vi först i nästa num
mer och då i ett sammanhang omnämna 
dessa. 

Operans senaste nya program hade 
så till vida likhet med det förra, att 
det bjöd på kontraster: gengångare 
från förra seklet i förening med a lster 
af den allra nyaste tiden. Från tiden 
då Schenk 1790 trädde fram med »By-
barberaren», till den närvarande, som 
bragt i dagen Tscliaikowskys »Jolan
tha» ligger ett århundrade af e n konst-
utveckling i musikaliskt hänseende af 
enorm vidd och betydenhet. I det af-
seendet är »Bybarberaren» intressant 
nog hufvudsakligen för jemförelsens 
skull. Eudast verldssnillen såsom en 
Mozart åldras icke, och till och med 
12 åringeus herdespel förefaller friskare 
än Schenks ett fjerdedels sekel yngre 
buffa, hvilken till musik som komik 
numera eger sitt egentliga värde som 
konsthistorisk illustration. Somliga 
solonummer i den gamla operan förmå 
dock ännu intressera liksom ett par 
ensembler. Herr Brag utförde titel-
rolen ganska roligt och fröken Frödin 
var en täck Susehen. Herr Henrikson 
var litet öfverdrifven som barberare-
gesällen, hvars bredmunta komik här 
mer än vanligt förderfvade både ord 
och musik. De öfriga bifigurerna voro 
lustiga nog. Från denna gamla buffa 
var, som sagdt, ett stort steg till Hertz-
Tschaikowskys poetiska verk. Om 
den förra endast framkallade ett svagt 
bifall i salongen, så blef det senare 
mottaget med så mycken större entu
siasm, hvilken särskildt gälde fru 
Sterkys Jolantha, en framställning af 
den skäraste poesi, åt hvilken själfva 
stämmans barnsliga timbre gaf ett 
ökadt behag. Tscliaikowskys musik 
förefaller nästan för storslagen för den 
lilla romantiska dikten och är ej all
deles fri från longörer och drag af 
enformighet, men den är genialisk från 
början till slut med en originalitet 
som bär spår af nationelt ryskt infly
tande. I sin helhet är musiken fäng
slande och innehåller saker af stor 
skönhet, främst bland sådana duetten 
mellan Jolantha och den burgundiske 
riddaren. 
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Operans korta förspel utmärker sig 
hufvudsakligen för intressant instru
mentering, hvarvid basklarinetten ocli 
andra träinstrument hufvudsakligen an
litas, det melodiska elementet i den
samma är sparsamt anbringadt. Operan 
börjar med en vacker kör af tärnor 
och tjenarinnor jemte en intagande 
duo af väninnorna; för öfrigt må af de 
bästa musiknumren nämnas: slummer
sången af kö r och damtrio, läkarens solo, 
Roberts aria, den ofvannämda präktiga 
duetten mellan Veaudemont och J olan
tha och flera delar af den senares 
parti m. m. Utförandet var anförtrodt 
åt goda krafter. Fru Sterky gaf en 
verklig idealbild af den blinda prin
sessan, hänförande publiken genom 
såväl sång som spel och apparation, 
också syntes hennes inropningar efter 
operans slut aldrig vilja taga en ända, 
och Marcella Sembrich, som i en par
kettloge bevistade förebtällningen, för
ärade den intagande sångerskan en 
vacker bukett. Vi ha ej utrymme att 
särskildt omnämna de öfriga rolinne-
hafvarnes prestationer mera detaljeradt; 
längre fram torde tillfälle erbjudas att 
närmare omnämna den intressanta ope
ran, som säkert länge kommer att 
stanna på repertoarlistan. Operan an
fördes con amore af hr Henneberg, 
som ledde densamma — utan partitur. 

Efter denna première å k. operan 
ha Sembrich-konserterna i musikaliska 
akademien mest tagit uppmärksamheten 
i anspråk hes vår musikpublik ; å de 
två första företedde salongen flera 
tomma platser, å den sista, »populär 
mâtiné» med billigare priser, var till 
och med en del af estraden upptagen. 
Marcella Sembrich tager med sig här
ifrån minnet af en hänförd åhörare
krets, som hyllat den berömda konstnär
innan med det intensivaste bifall, stor
artade buketter och lagerkransar ; bland 
de senare en af kgl. operans kvin-
liga artister. Den som hört fra Sem-
brich sjunga den stora arian ur »Tra-
viata», vansinnighetsscenen ur »Lucie», 
casta diva-arian u r » Norma», valsarian 
ur »Romeo och Julia» eller Prochs 
variationer och Parla-valsen, måste er
känna, att hon s tår på höjden af konst
närlighet och ännu i vår tid har få 
medtäflarinnor. Hennes föredrag är 
genomandadt af den mest utsökta smak 
och det yttre framträdandet i allo 
fängslande. Ej mindre än med sina 
stora arior bragte hon publiken i extas 
genom mindre sånger, såväl de gamla 
af Buononcini och Scarlatti som nyare 
af Mendelssohn, Brahms, Tschaikow
sky, Schumann, Gounod m. fl., der 
röstens behag och finessen i f öredraget 
tjusade lika mycket som de stora 
koloraturpjeserna väckte beundran och 
nästan häpnad. Efter dessa stora 
arior brukade fru Sembrich extra ut
föra en aria ur »Sömngångerskan», 
deri särskildt hennes förträffliga stac
cato trädde fram. Bland andra extra
nummer förekom äfven en mazurka 

af Chopin, till hvilken sångerskan på 
afskedsmatinén sjelf ackompanjerade 
sig. Ackompangemanget sköttes för 
öfrigt förtjenstfullt af herr Liebling, 
som äfven skördade bifall för sitt 
virtuosspel i flera brillanta saker af 
Liszt, Schubert-Tansig m. fl och äfven 
med sångbart spel framkallade bifall. 

Första kammarmusiksoarén för sä
songen gafs inför en mycket talrik 
publik, hvilket tycks visa tilltagande 
intresse för dessa värderika musiknöjen. 
Programmet var också särskildt loc
kande, börjande med Beethovens ett 
par år före hans bortgång skrifna viol-
qvartett och slutande med Verdis för 
samma instrument (från 1873), ett 
par kontraster af djupsinnig, nästan 
grubblande anda å ena sidan och en 
ytligt lekande, nästan operamessig stil 
å den andra, visande mera mästarens 
talang än sinne för sådan tonsättning. 
Mellersta numret utgjorde en genialisk 
pianotrio af Franz Bervald, hvari frö
ken Sigrid Pettersson, en ung fram
stående pianist, skötte pianopartiet med 
stor smak. Herr C. Sandqvist hade i 
följd af herr Sjöbergs sjukdomsförhin
der öfvertagit 2:a violinen. Soaréns 
alla nummer väckte förtjent bifall. 
Någon utförligare redogörelse för dessa 
tillåter ej det knappa utrymmet för 
dagen. 

Från in- och utlandet. 

Kgl. operan. De gästföreställningar 
vid hvilka fru Nelly Melba kommer 
att uppträda äro endast tre till antalet. 
Den 31 oktober sjunger den berömda 
sångerskan i »Romeo och Julia», den 
3 november i »Lohengrin», den 6 no
vember i »Faust». 

Man måste erkänna att en rastlös 
verksamhet för närvarande utvecklas 
vid Kgl. operan, dä under de två må
nader spelterminen varat, från den 24 
angusti till oktober månads slut, ej 
mindre än 5 operapremièrer förekom
mit: »Giraida», »Bastien och Bastienne», 
»Pajazzo», »By barberaren» och »Jo
lantha», en ny ballett gått af stapeln 
och repriser af »Stradella», »Fra Dia
volo» och »Villars dragoner», som ej 
så nyss gifvits, egt rum. Fråga är 
om icke de sista nyheterna bordt spa
ras till efter Melba-föreställningarna. 
Af dessa nyheter vet man alt. Tschai-
kowskys opera rönt stor framgång der 
den förut gifvits och Schenks »Bybar-
beraren» håller sig friskt uppe på ty
ska scenerna, tack vare dess lustiga 
text och många omtyckta musiknum
mer. — Johann Schenk föddes i Neu
stadt a. d. Wien den 30 november 
1761 (enligt andra 1755) och dog i 
Wien den 29 december 1836 i torf
tiga omständigheter. Han har kompo
nerat bortåt ett dussin sångspel, deri-
bland »Der Dorfbarbier», symfonier och 

messor m. m. Liksom Dittersdorf och 
Wenzel Muller var han predestinerad 
för den komiska musiken ; oaktadt han 
ej öfverträffade dessa i produktivitet 
och mångsidighet har dock hans »Dorf
barbier» hållit sig längre nppe än nå
got af de andras verk. »Der Dorf
barbier« är i ny upplaga med text och 
musik utgifven af R. Kleinmichel i hans 
förtjenstfulla samling »Beliebte Opern 
aus früherer Zeit» (33 st.), om hvilka 
här förut talats. 

Carl Lejdström, elev och broder till 
Oscar Lejdström och som förut å kon
serter härstädes gjort sig fördelaktigt 
bemärkt som sångare, har nyligen prof-
sjungit å Kgl. operan, då bl. a. ut
förandet af prologen i »Pajazzo» väckte 
goda förhoppningar om den unge sån
garens framtid som operasångare. Hr L. 
kommer troligen snart att debutera å 
denna scen. 

Musikföreningen har vid sammanträde 
den 5 oktober till medlemmar af för
eningens styrelse för detta arbetsår 
valt: d:r V. Svedbom, ordförande, ka
pellmästare Franz Neruda, dirigent, 
krigsrådet C. Söderbaum, major D. 
Weber, notarien K. Fock, hr H. Hen-
nig, fruarne H. Andersson, H. Tibell 
och G. Klemming samt fröken M. Kull. 
Till styrelsesuppleanter utsågos arki
tekten M. Borgstedt och fröken M. L. 
Wikblad. 

Under arbetsåret skola 3 konserter 
gifvas, den första i midten af novem
ber. Programmen till dessa konserter 
äro sålunda bestämda: l:sta konserten: 
Anakreon-uvertyr af Cherubini, »Rosa 
rörans bonitatem» af L. Norman, C dur-
messa af Beethoven. 2:dra d:o: »Ars-
tiderna» af Haydn. 3:dje d.o: »Paulus» 
af Mendelssohn. 

Musikföreningen, hvilken under sin 
föregående verksamhet alltid visat stort 
intresse för den goda musikens upp
rätthållande inom h ufvudstadens musik-
verld har äfven för detta arbetsår för-
värfvat en så nitisk och framstående 
dirigent som hr Neruda, en omständig
het, hvilken i förening med de värde
rika tonskapslser, som de ofvan an
förda programmen omfatta, nog skall 
bidraga till att äfven denna säsong 
skaffa föreningen talrika abbonnenter 
och gynnare. Abonnement till dessa 
konserter kan ske i Looström & C: is 
bokhandel å Norrbro. 

Direktör Erik Åkerberg, den bekante 
tonsättaren och dirigenten, kommer att 
den 2 november gifva en konsert i 
Musikaliska akademiens stora sal, hvar-
till han erhållit värdefullt biträde af 
den utmärkta P. B.-kören och Nya 
sångsällskapet, hvars förtjenstfulle le
dare hr Åkerberg, som bekant, är; för 
öfrigt medverka fröken Alfhild Larson, 
hrr Oscar Lejdström, Tor Aulin och 
Gustaf Brink samt ett par musik
älskare. 
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Carl Fredrik Lundqvists 2-5 års-jubi
leum såsom tillhörande vår operascen 
gaf den 21 oktober, då han sjöng Arno-
nasro i »Aida», t illfälle till en rik hyll
ning af den utmärkte sångaren och för-
tjenstfulle konstnären. Utom hyllning 
medelst talrika inropningar och bifalls
yttringar kunde hr Lundqvist hemföra 
fem stora praktfulla kransar såsom 
minne af dagen, en från Kgl. operans 
artister, en från Dramatiska teaterns 
artister, en med inskrift: »Välkommen 
till Sverige!» en från professor Hall
ström m. fl. samt en från dr S ved bom 
och andra vänner. Dessutom erhöll 
han ett prydligt ställ med visitkort, 
innehållande helsningar och lyckönsk
ningar från ett antal musikvänner. 
Från artisterna Simonsen och O. Porri
sen i Köpenhamn hade ingått lyckönsk
ningstelegram. 

Efter föreställningen slut hade ett 
stort antal af Operans artister m. fl. 
till en kollation i Hôtel Rydbergs fest
våning inbjudit hr Lundqvist. Under 
den glada tillställningen firades den af 
sina kamrater så högt uppburne jubi-
laren i en mängd tal och skålar, och 
till honom öfverlemnades såsom minne 
af dagen en s törre vacker silfverbägare, 
kring hvars öfre kant voro ingraverade 
namnen på de förnämsta af hans rol
ler. 

Såsom bevis på hr Lundqvists rika 
verksamhet vid operan under dessa 25 
år anföra vi här de roler han der upp
burit: 

Rienzi, Masaniello (i Den Stumma), 
Härroparen och Telramund (i Lohen
grin), Nelusko och Ofver-braminen (i 
Afrikanskan), Valentin (i Faust), Tala
ren (i Trollflöjten), Josef, Simeon och 
Jacob (i Josef i Egypten), Orefve Luna 
(i Trubaduren), Mathisen (i Profeten), 
Ruggiero (i Judinnan), Fra Borromeo 
(i Marco Spada), Björn (i Vikingarne), 
Wilhelm Tell, Wolfram (i Tannhäuser), 
Carl V (i Ernani), Agamemnon (i Iphi-
genia i Aulis), Amonasro (i Aida), 
Gustaf Vasa och Christiern tyrann (i 
Gustaf Vasa), Don Bazil (i Barberaren), 
Petraki (i Karpathernas ros), Germont 
(i Traviata), Mossul (i Konung för en 
dag), Palmore (i Cora och Alonzo), 
Orovist (i Norma), Pizarro (i Fidelio), 
Guvernören (i Don Juan), Gudmund (i 
Harald Viking), Ulf (i Den bergtagna), 
Mikeli (i Vattendragaren), Bois-Rosé (i 
Hugenotterna), Ottokar (i Friskytten), 
Capulet (i Romeo och Julia), Baduto 
(i Diamantkorset), Hans Sachs (i Mäster-
sångarne), Nilakantha (i Lakmé), Jago 
(i Otello), Alfio (i På Sicilien), Matheo 
(i Granadas dotter), Kejsaren (i Per 
Svinaherde). 

Signe Hebbe, hvars utmärkta för
måga som lärarinna i sång och plastik 
samt som icstrnktris i rolinöfning är 
allmänt bekant, annonserar i dagens 
nummer (se sista sidan) att hon efter 
säsongens inträdande åter börjat sina 
lektioner. 

Konserter tillämnas i denna månad 
af fröken Tora Hwass, den unga 
skickliga pianisten och af vår utmärkta 
s å n g e r s k a  g r e f v i n n a n  M a t h i l d a  T a u b e  
född Grabow. Den förstnämda lär 
komma att biträdas af fru Edling, som 
nu bosatt sig i hufvudstaden, samt 
kapellmästaren Franz Neruda. 

Fru Teresa Car ren o, som för två år 
sedan här väckte så stor entusiasm 
med sitt glänsande pianospel, skall den 
7 dennes ånj'0 konsertera här. Fru 
Carreiio är sedan sitt förra besök här 
omgift med den berömde pianovirtuo
sen och komponisten Eugen d'Albert. 

Kyrkosångens vänners centralstyrelse 
sammanträder under biskop Ullmans 
presidium i Skara den 7 november. 
Vi hoppas i ett kommande nummer-
kunna lämna några meddelanden der-
ifrån. 

Fru Carolina Östberg uppträdde den 
28 sistlidne september vid The Musi
cal Festival i Worcester, Mass., och 
rönte dervid rikligt erkännande. »In
för en elegant publik, som till sista 
plats fylde den väldiga salen, och 
ackompangnerad af den bästa orkester 
som fins i landet, Boston Symphony 
Orchestra, lät hon sina silfverklara to
ner ljuda, och att hon af den ameri
kanska publiken behörigen uppskatta
des, deroEQ vi ttnade de kraftiga applå
derna, hvilka förmådde henne att sjunga 
e t t  p a r  e x t r a  n u m m e r :  » F j o r t o n  å r »  
och »Klara stjernor med de ögon snälle». 
Den amerikanska kritiken, som alltid 
är njugg på loford, då det gäller en 
utländsk artist, som icke vunnit verlds-
rykte, har icke haft annat än erkän
nande omdömen om fru Östbergs sång 
å denna konsert», säger tidningen 
Scandinavia. Sångerskan erhöll af sina 
landsmän i Worcester en kolossal 
blomsterkorg med band i de svenska 
färgerna. 

Landskrona. Fru Louise Pyk gaf 
den 3 oktober en kyrkokonsert, bvar-
vid hon utförde arior ur »Messias», 
»Skapelsen», Ave Maria och »Invoca
tion» af Gounod, Bön af Panofka, samt 
»Sof, sof» af Helene Munktell. »Kon-
sertgifverskans höga och fylliga sopran 
gjorde sig vid denna konsert förträff
ligt gällande», säger en konstdomare 
på platsen. 

Malmö. Två konserter af mindre 
vanligt intresse ha i oktober egt rum 
härstädes. Den första bland dessa gafs 
i  K nu t s s a l e n  a f  f r ö k e n  L i d a S t j e r n -
blad, dotter af romerske riksfriherren 
Edvard Stjernblad och hans maka, född 
von Platen, på Stora Markie i Skåne. 
Det säges att fröken Stjernblad, som 
är född 1868, skulle ha för afsigt att 
egna sig åt operan. Fröken S. säges 
ega en voluminös stämma, som redan 
nått en rätt god utbildning. 

Den andra konserten gafs af opera-
s å n g a r n e  O s c a r  Lo m b e r g  o c h  A x e l  

S a n d b e r g ,  b a s s å n g a r e ,  s o m  f ö r u t  t i l l 
hört Göteborgsoperan och hr Bjarne 
Lunds operasällskap. Båda sångarnes 
röster och föredrag berömmas. Bland 
sånger som sjöngos nämnas särskildt 
Wolframs täflingsaria ur »Tannhäuser» 
(Lomberg), Vlads aria ur »Neaga» och 
»Aftonsång» af kandidat Alfred Berg, 
Lundasångarnes anförare (hr Sandberg) 
och »Ave Maria» af Arlberg (båda 
konsertgi fvarne). 

Paris Niista Wngnerveik som kommer att 
uppföras pä Stora operan liir blitva »Tristan 
oeh Isolde». 

Pil Théâtre Français skall Sophokles' »An
tigone» snart uppföras, hvaivid man först äm
nade använda Mendelssohns bekanta musik, 
emellertid har man sedan beslutit sig tor att 
gifva i uppdrag åt Saint-Saëns att skrifva ny 
musik, och han har åtagit sig att komponera 
en sådan med unisona körer etc., så forngre 
kisk som möjligt. 

Karlsruhe. Den 12 oktober uppfördes här 
för första gången »Der Rubin», »Musikali
sches Märchen», i 2 akter efter Fr. Hebels 
sago-lustspel med musik af liugen d'Albert, 
den berömde pianisten, som förut gjort sig 
känd såsom komponist med en pianosuite, 
2 pianokonserter, en symfoni, en uvertyr. 2 
stråkqvartetter, ett större körverk samt piano
stycken och sånger. Operan, som sluter sig 
till Wagnerska stilen, rönte en framgång, som 
öfverträflfade al la förväntningar och densamma 
beskrifves såsom ett, oaktadt sina fel och lån-
görer verkligt mästerverk. Återstår nu att 
se detta omdöme i en Wagnervänlig musik
tidning bekräftadt från andra håll. d'Albert 
har sjelf bearbetat texten. 

Hittills outgifna arbeten af Robert Schu
mann. Firman Breitkopf & Härlel i Leipzig 
ämnar inom kort offentliggöra ett nytt band 
af deune genialiske tonsättares arbeten, redi
gerade af Johannes Brahms Arbetet kom
mer bland annat att omfatta Variationerna 
opus 4l> (för två pianon) i dera* ursprungliga 
gestalt och besättning samt 5 förut outgifna 
Symfoniska Etyder (till opus 13) och ett 
Scherzo, som ursprungligen utgjort 2:dra sat 
sen i Piano-Sonaten opus 14. Bandet skall 
äfven innehålla en serie hittils otryckta Sån
ger. Det hela afslutas med Schumanns »si
sta musikaliska tanke», hans 3 verkor före 
sjelfmordsf irsöket i februari 1854 komponerade 
»Thema». 

^ 

Dödsfall. 

Grabow, Ludvig August Edvard, f. d . 
kgl. kammarmusikus och förste fagot-
tist vid Stockholms Kgl. hofkapell, född 
i Berlin, afled härstädes den 18 okto
ber i en ålder af 82 Vs år. Han kom 
vid unga år till Sverige och anstäldes 
vid hofkapellet, der han tjenstgjorde 
till för tjugu år sedan. Han var gan
ska framstående fagottist och har låtit 
höra sig som solist på flere konserter 
här och i utlandet. 

Han dog enkling och sörjes närmast 
af barn, bland hvilka den berömda sån
gerskan grefvinnau Mathilda Taube och 
den bekante dekorationsmålaren Carl 
Grabow härstädes. 
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Pianomagasin. 
Flyglar, Pianinos, Tafflar och Orglar 

från in- och utländska utmärkta Fabriker 
till de b illigaste priser. För instrumen
tens bestånd ansvaras. 

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

Bliithner och Pianinos från G. Sehwech-
tens berömda fabriker. 

Gust. Petterson & Komp. 
•/.'{ Re geringsgatan 43. 

Flyglar, Tafflar och Pianinos 
från J. G. Malmsjö. 

Obs! Obs! Obs! 
Svensk M usiktidnings 

MUSIKALBUM 
1893. 

Innehållande: 

for piano 2 händer: 

Tor Alllin: Monogram. 
August Enna: nr operan Hexan, 
Voldem. Sacks: Idyll, 
Emil Sjögren: Fantasistycke, 

för en röst med piano: 

Ivar Hallström: »Ich bin jung, (tJag 
är ungt). 

Säljes å tidningens expedition Olofs
gatan 1 (Hötorget 6), 1 tr. upp öfver 
gården. 

Pris 1 kr ona. 

.v. 

i 

iqnc Hebbes 
4J 

lektioner i sång, plastik och rollers in 
öfning taga åter sin början den 15 
dennes. 

Stockholm den (i oktober 1893. 

Adress: Sturegatan 24-. 

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

Skandinaviska Orgelfabrikens 

Kammaro rg la r ,  
hvarå de nyaste 
uppfinningar och 
förbättringar till-
lämpas, äro af 
våra förnämsta 
orgelkännare så
väl i Stockholm 
som i landsorten 
enhälligt vitsor
dade för att vara 
de biistil i nor
den tillverkade. 
Prisbelönta i Ko

rnhamn 1888 (enda pris med medalj), 
Norrköping 1889, i Helsingborg 18it0 

första pris). Priskuranter sändas på be
gäran franko. 

Skandinaviska Orgelfabi iken. 
Kontor och utstä llning i Stockholm: 

Mästersamuelsgatan 24. 

J. G. MALMSJÖ, 
Piano-Fabrik, 

Götebo rg ,  
etablerad 1843, 

rekommenderar sina välkända tillverkningar af 

FLYGLAR och PIANINOS, 
prisbelönta med 

F ö r s t a  pr i s e t  
vid utställningarna i 

STOCKHOLM 1851 ®|f® WENE RSBORG 1872 
GÖTEBORG 18G0 ~ 
KARLS i AD 1862 
LONDON 1802 
MALMÖ 1805 
STOCKHOLM 18G6 
PARIS 1867 
GÖTEBORG 1871 

WIEN 1873 
RUGBY, ENGLAND 1873 
UDDEVALLA • . . . 1874 
PHILADELPHIA 1876 
BORÅS 1880 
MALMÖ 1881 
ÖREBRO 1883 

KÖPENHAMN 1872 gjfe KÖPENHAMN 1888 

samt senast å Industriutställningen i Göte borg 1891 med 

Guldmedalj 
och Handtver ks- och Industn föreningens 

Hederspris. 

On Q I Den ciulii svenska pianofabrik, som vid täflan fl D Q I 
D  U i !  a l l t i d  e r h å l l i t  h ö g s t a  p r i s e t .  U D O . .  

Tali iki» vit sord frän framstående konstnärer föreligga. 

Garanti lämnas i minst fem sir för instrumentets iiallhnrliet och varaktighet 

Säljas på bekväma afbetalningsvilkor. Gamla instrument tagas i utbyte. 

Svensk ^Musiktidning, 
Nordiskt Musikblad, 13 årg. 1893, utgifves efter samma plan som förut, med 
populärt, omvexlande innehåll, försedd med porträtter och m usikbila
gor (Mnsikalbum innehållande piano- och sångstycken). Tidningen utkommer 2 
gåuger i månaden omkring den l:sta och 15:de (utom juli—augusti). Pris 5 
kronor pr år. Musikbilagan endast för helårsprenumeranter. Lösnummer 25 öre. 

Tidningen innehåller i nr 1—17 porträtter med biografier at: Isidor 
Dannström, Dagmar Sterky, Mary Olson, Alfrod lleiseuaiier, August 
Enna, Vendela Andersson-Sörensen, Moriz Rosenthal, Adalbert von 
Goldschmidt, Ruggiero Leoncavallo, Axel Sellergren, Victor Massé, 
Lydia Molander, Adolf Sjödén, Adolphe Adam, Henrik Westberg, Mar-
cella Sembrich, Nelly Melba. 

c, A. v. Hal MAR 
PiaÉD & Orilar 

oöfverträffade i s kön ton & varaktighet, 
af välkända, prisbelönta och puten-
terade in- och utländska tillverkningar, 

säljas eller uthyras 
bill ig11 och påbeqväma betalningsvilkor. 

Itrfor mg Harrer, G i tarm ot-
ställare, Str ang kopp I it) g sap-
parnt för violiner 4,50, Orglar med 

Transponeringsko vpel. 
Begiir illustr. priskurant. Agenter sökas. 

Oscar  Lejdström,  
Sånglärare. 

Mäster-Samnelsgatan 35. 

TIF 
P I A  N  O  L ~ E  K~T 1  O K E R  m 

öfter bästa metod, ledande till god tek
nisk och verkligt musikalisk utbildning, 
ineddelas af undertecknad till moderat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift
ligen. 

Olofsgatan 1 (Hötorget 6), 1 tr. 
upp öfver gården. Mottagning kl. 

—x/a 10 t. m. och 12—1 e. m. 

Frans J. Huss. 

I n n e  h ä l  1  :  Nelly Melba (med porträtt). — 
En handskrift af Jenny Lind om sångkonst, ined-
delad af dr P. von Lind. — Ett Me ndelssohn-minne, 
efter Elise Polko. — Fö ljetong: Napoleon och Cre
scentini. — f Charles Gounod. — Musikpressen. 
— Från scenen och konsertsalen. — Från in-
och utlandet. — Dödsfall. — Annons er. 

Stockholm, tryckt i Bergs Boktryckeri, 1893. 


