
-ô^yy 
ô v i ^jrrrT*H" r\ v •» 

H:r lä. 

Bedaktör csli utgifvare: 

f  R A N S  J .  j H U S S .  
Telefjn: Vasa 819-

NORDISKT MUSIKBLAD. 
» 

Stockholm den I Oktober 1898. 

Expedition: Kungstensgatan 53. 

Pris: Helår S kr. Lösnummer 25 öre. 
Annonstris 20 öre pr petitrad. 

18:eÅrg. 

Agnes Janson-Fischer. 

jid den symfoni konsert, som i sam
band med invigningsfestligheten 
anordnades i det nya operahu

set, hade k. teaterstyrelsen förvärfvat 
sig medverkan af en svensk sångerska, 
som på den gamla operascenen börjat 
sin konstnärsbana men nu i många år 
haft sitt hem och sin verksamhet i 
det brittiska öriket och 
der är högt uppburen 
i egenskap af såväl ly
risk artist som konsert
sångerska — fru Agnes 
Janson-Fischer. 

Vi ha gripit tillfället 
i flykten, att med an
ledning af hennes korta 
gästbesök här, i ord och 
bild lemna en erinran 
om denna konstnärinna, 
som i utlandet och s är-
skildt i världsstaden vid 
Thames länge hedrat det 
svenska namnet. »The 
great swedish vocalist» 
är ett epitet, som man 
derute gifvit henne. 

Att hon ännu är „fä
stad med sina sympatier 
vid fädernejorden och 
har intresse för vår ly
riska scen finner man 
deraf, att hon valt tid
punkten för teaterinvig
ningen till att här be
söka anförvandter och 
vänner samt sjelfmant 
medverkat vid symfoni
konserten utan alla an
språk, endast som en 
gärd af fosterlandskär
lek, förenad med er
känsla för den välvilja 
och uppmuntran, som 
visats henne inom vår 
teater- och musikvärld 
under den tid hon här 

verkade såsom konsert- och operasån
gerska. Emedan programmet till den 
nämnda konserten endast skulle upp
taga svenska tonsättares kompos itioner, 
och för hennes stämma lämpliga opera
nummer deribland icke funnos at t välja, 
blef fru Janson-Fischer nödsakad att 
uteslutande 3junga romanser, ehuru det 
lär ha varit hennes önskan att ha fått 
låta böra sig i större partier, tillhö
rande hennes vidtomfattande repertoar. 

Agnes Janson-Fischer. 

Hennes korta vistelse i vår hufvudstad 
omöjliggjorde hennes framträdande i 
någon rol på scenen. 

Agnes Sofia Charlotta Janson föd
des i Stockholm d. 20 juni 1861. Re
dan år 1876 inträdde hon som elev 
vid konservatoriet härstädes och gjorde 
sig der mycket bemärkt för sin ypper
liga altstämma. Hennes första offent
liga uppträdande efter det hen lern-
nade akademien egde rum, såsom vi 

vilja minnas, vid Musik
föreningens konsert i 
maj 1882. då hon mel 
mycken framgång ut
förde Olufs moders parti 
i Gades »Elverskud». 
I början af följande år 
biträdde hon samma säll
skap vid utförandet af 
Mendelssohns »Elias» 
och debuterade d. 30 
april å kgl. operan som 
Azuceva i »Trubaduren». 
Debuten var, efter hvad 
denna tidnijgs anmälare 
fann, »lyckad och åda
galade särskildt i vokalt 
afseende stora förtjen-
ster». Samma år blef 
fröken Janson engage
rad vid k. operan och 
sjöng, som vi minnas, 
på hösten Pantalis' lilla 
parti i »Mefistofeles. 

Aret 1884 i februari 
uppträdde fröken Janson 
som Bera i Halléns »Ha
rald Viking» och sedan 
som Fides i »Profeten». 
Under sommaren detta 
är gjorde fröken Janson 
jemte orgelspelaren Hugo 
Beyer en konserttur i 
mellersta och södra Sve
rige, då hon först fram
trädde och skördade stort 
bifall J som oratoriesån
gerska. Såsom sådan 
har hon sedan i Eng
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land vunnit mycket anseende. — Un 
der vårterminen 1885 utförde fröken 
Janson å k. opeian Bergadrottningen 
i »Den bergtagna». Paraschira i Ne-
aga», Martha i »Faust», Gertrud i 
»Den svarta dominons och slutligen 
Amneris i »Aida». Med denna termin 
slutade hennes verksamhet på vår ope
rascen, der hon efterträddas i altfac
ket af fröken Zulamith Wellunder. 

Frökeu Janson fick un tillfälle a tt i 
utlandet vidare utbilda sin sällsynt 
vackra och omfångsrika stämma, s na 
ovanliga musikaliska och dramatiska 
atjlag genom studier i London och 
Italien. Sålunda finna vi henne i slu
tet af 1886 idka sångstudier vid Royal 
academy of music i London, der hon 
hade den ansedde sångmästaren Alberto 
Randegger till lärare. Vid års-afslut-
iiingen här i slutet af juni tilldel-ides 
henne prismedaljer för såug och de
klamation, och Jenny 1 ind, som föriät 
tade prisutdelningen, yttrade då till 
henne : »Mademoiselle! You ought to 
make a name » Så har ock blifvit 
fallet. Såväl vil de s'ora konserterna 
i London som å Coventgarden-teatern, 
samlingsplatsen för världens förnämsta 
artister, har den svenska såcgerskan 
framträdt och gjort sig ett berömdt 
namn. I England, Skottland och Ir
land har fröken Janson framgångsrikt 
konserterat i förening med sin lands-
maninna, violinisteu Anna Laug och 
lär äfven i höst komma att göra en 
konserttur med flera ansedda artister 
derstädes. Sedan fröken Janson lemnade 
Svtrige har hon några gånger besökt 
hemlandet och gaf i oktober 1887 en 
konsert i Musikaliska akademien. På 
Coventgaiden-teatern har hon, såsom vi 
erinra 03S, 1891 sjungit Siebel i »Faust», 
äfven zigenardrottniigen i Bal fes optra 
»Zigenerskan» samt Martha i »Mefi-
stofeles». Hennes uppträdande på deLna 
scen som Carmen 1895 väckte så stort 
intresse, att hon måste låta engagera sig 
der för hela säsongen, ehuru hon då 
stod i begrepp att gifta sig med svensk
norske vice konsuln i Alloa, Fischer. 
Brölloppet blef uppskjutet till början 
af år 1896, då de nygifta bosatte sig 
i Skottland. Alldenstund fru Janson-
Fischer äfven efter sitt giftermål eguar 
sig åt aitistisk verksamhet, hoppas vi, 
att det i en snar framtid skill förun
nas oss att åter få se och höra den 
värderade kocstnärinnan å vår nya 
operascen i någon eller några af hen
nes förnämsta operapartier; hvarom ej 
önska vi henne bjertligt välkommen 
åter åtminstone i konsertsalougen. 

Den nya Kungliga teatern. 

Efter en tid af sju år har återigen 
ett kons'tempel vid Gustaf Adolfs to rg 
öppnat sin& portar för allmänheten, då 
den nya kungliga teatern den 19 sep
tember invigdes med en föreställning 

inför en festklädd, till sto r del inbjuden 
publik i närvaro af H. M. konungen 
och kronpriusen samt prinsarne Carl 
och Eugen. 

På samma plats där Gustaf I II upp
förde sitt ät »do fosterländska sång
gudinnorna» helgade tempel, ehuru 
denna plats nu betydligt utvidgats ned
åt kungstorget, reser sig den nya 
teatern, hvilken synes uppfylla alla an
språk på en tidsenlig sådan, förnäm 
ligast i afseeude på inre ändamålsen
lighet och prakt. I yttre hänseende 
har byggnadeu8 ark. tiktur klaLdrats 
såso:n tung och ful, påminnande om 
på hvartaunat uppstaplade lådor, men 
säkerligen har äudamålsenliglieten be
tingat det yttre, sådint det är, och 
hufvudsakeu är att byggnaden på bästa 
sätt uppfyller sin bestämmelse. Fasade n 
åt Karl XII:s torg med terrassen öfver 
operakällaren är i alla händelser ett 
synnerligen vackert parti. 

Länge har det varit ifrågasatt att 
förändra Gustaf III:s operahus eller 
bygga ett nytt med n utidens fordringar 
mera öfverensstämmande, men företaget 
bar alltid strandat på svårigheten att 
erhålla penningmedel dertill. För bi
behållandet af det gamla operahuset 
talade såväl den ypperliga akusiiktn i 
salongen som byggnadens OLekligen 

vackra fasad i likhet med arfiurstens 
palats på andra sidan torget, och det 
torde ej ha varit alldeles omöjligt att, 
såsom nyss skett med Dramatiska te
atern, utvidga de trånga korridorerna 
och trappuppgångarna på ett lämpligt 
och betryggande sätt, men då ett nytt 
operahus i en snar framtid blifvit nöd 
vändigt ansågs en nybyggnad i alla 
hänseenden lämpligare. Beträffande bi 
behållande af tasaden såsom pendant 
till palatsets midt emot, så torde ej 
heller denna gamla byggnad kunna 
vänta sig en längre framtid. 

Det var emellertid ej endast opera-
byggnadeti utan äfven och bufvudsak-
ligen sjelfva operainstitutionen som 
väckte bekymmer hos vederbörande och 
äfven den konstälskande allmänheten 
på gruud af operans dåliga ekonomiska 
ställning, hvars uppbjelpande hvarken 
staten eller hnfvudstadens etyresmäu 
ville åtaga sig på ett (-ätt, som kuude 
betrygga operaverksamhetens fortvaro. 
Då bildades, som bekant, på initiât v 
af bankdirektör Knut Walbnberg det 
s. k. Teaterbyggnadskonsortiet, som 
genom ett premieobligatiouslån för
skaffade nödiga medel till ny opera
byggnad och ekonomisk basis för opera
institutionen. Att närmare redogöra för 
detta konsortiums verksamhet, teater
bygget och k. operans öden i den pro-
visionella lokalen det är bär lika omö j
ligt som öfverHödigt. Temligen nog
granna uppgifter härom ha lemnats i 
föregående årgångar af denna tidning 
och hafva i dessa dagar framstälts i 
böcker och andra publikationer. 

Det var den 30 nov. 1891 som af-
skedsföreställungen i dcu gamla ope ra

byggnaden egde rum, och i det när
maste sju år ha sålunda förflutit innan 
den nya — kungliga teatern, såsom 
den nu heter — blef färd >g, så att före
ställningarna drr kunde taga sin början. 

Ar nu denna byggnad uppförd och 
konstruerad på ett sätt som tillfreds
ställt r alla fordringar man kan ställa 
på en sådan? Frågan gäller egent
ligen dess inre, ty om det yttre ha vi 
red .n talat, och met ingarne tyckas 
sammanstämma i ett jakande svar på 
denna fråga. I afsteude på akustik, 
rymligliet, elegans och ändamålsenlig 
het lemnas knappt något öfrigt att 
önska, åtminstone efter hvad för när
varande är käudt och af den stora 
allmänheten iakttagits. Sångartisterua 
lära ät ven vata belåtna och finna den 
n3'a operan vara ett godt sångrum. 
O. ke8terns låga placering gör en god 
musikalisk verkan och låter sången 
från scenen göra eig väl gällande. Man 
tycker sig endast fiuna att orkrster-
platsen tålt vid a tt vata stötre. Scen
utrymmet är ganska betydligt och me
kanismen för belysning och dekoratio
ners förflyttning m. m. mönstergill. 

Vid inträdet i operan genom hufvud-
ingf.ngarne från Gustaf Adolfs torg 
måste man emellertid göra den anmärk
ningen, att uppfartsvägen för vagnarne 
är alit för smal, knappast mer än en 
vagnsbredd till utrymmet, h vilket är 
till ttor olägenhet for dem, som gående 
skola passera samma väg. Byggnadens 
proportion skulle säkert ej lidit m^n 
af om denna gjorts något bredare, sä 
att fotvandrarne haft en mpra rymlig 
gångbana innanför körvägen. Vid in
trädet från denna trånga ptssage i 
Vestibülen gör di>nna så mycket, st örre 
intryck. Den är verkligea magnifik. 
Genom tre portar åt fasaden, två på 
sidoväggarne, inträder inan i denna. 
Vid yttre långvagfon nära sidodötrarne 
har man biljettkontoren, det för lörköp 
åt södra sidan, det andia åt ncrra. 
Ofvan biljettluckorna liar man på matt-
slipadt, transparant glas plan öfver 
salongen och på sidan härom messings-
tafor med uppgift på biljettprisen. Den 
Jåuga och breda vestibnleu med dess 
hvälfda tak är bållen i hvitt. Upplyst 
af tre elektriska taklampor och fyra 
par bronskaudelabrar å marmot posta-
menter är denna entrée briljant. Gafvel-
väggarne prydas af statyer på marmor
piedestaler. Tvenne sådana föreställande 
tragiken och komiken flankera den I re.la, 
me t röd matta beklädda marmortrappan 
som leder upp till den plattform, hvar-
ifrån ingång rakt fram leder till par
ketten cch breda trappor åt loger och 
venster leda upp till första raden. Taket 
till denna trappvestibnl är prydt med 
förträfflga inedaljongsmålniugar, och 
orneriogen i densamma är för öfrigt 
ytterst praktfull. På ömse sidor om 
pai kettingången fiunar man tvenne i 
väggen insatta marmortaflor med för-
gyld skrift. A den till venster om in
gången läses följande: 
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Ronungen 
har med erkännande af teaterbyggnadskon
sortiets oegennyttiga arbete på uppförande 
af denna byggnad här velat hugfästa 
dess ledamöters namn. De voro: 

G. Tham, 
O. M. Björnstjerna, O. B . Themptander, 
J. W. Arnberg, A. Burén, P. O. Reuter-
svärd, E. Bibbing, W. Walldén, K. A. 
Wallenberg, H. Wikblad. 

Den högra marmortaflan bär denna 
inskription : 

Till Kongl. Majestät 
öfverlemnas efter nio års arbete denna 
byggnad, hvars arkitekt varit A. Ander
berg, den 29 juni 1898. 

Underdånigast af 
Teaterbyggnadskonsortiet. 

Från stora Vestibülen äfvensom från 
yttersidan af byggnaden leda ingångar 
till parkett och andra raden. Äfven åt 
Arsenalsgatan finnas uppgångar till den 
tredje raden. A ömse sidor om stora 
trappuppgången har man breda tra ppor 
ned till operakaffét under salongen, 
hvilket står i förbindelse med kaffét 
åt Strömgatan. Alla korridorer äro ytterst 
rymliga, försedda nära entréeväggen 
med fint möbleradt väntrum och på 
motsatta sidan å andra raden och till 
parkettkorridoren mindre buffeter. To
aletter finnas invid alla korridorerna. 
Salongen består till platsindelningen 
af parkett me 1 fondloger samt tre rader, 
hvaraf den öfversta, tredje raden, är 
dubbelt djupare än de andra med ganska 
brant lutning och med fonden indelad 
i en öfre och en nedre. Fonden i första 
raden utgöres af en »balkong» och der 
bakom fondloger. Derjemte finnas på 
venstra sidan tre avantscensloger men 
på högra sidan endast två sådana, 
emedan kuugliga logen sträcker sig i 
höjden äfven genom andra raden. 
Salongen gör med sina röda väggar, 
förgylda balustrader och plafondmål
ningar ett behagligt, präktigt intryck. 
Särdeles rikt orneradt är proceniet, in
åt salongen prydt med Sergels genier 
från g amla operahuset, nu mera hållande 
en sköld med riksvapnet, tre kronor, 
i stället för Gustaf 111:8 namn. Den 
praktfulla kungliga foyern jemte drott
ningens förmak sakna vi utrymme att 
nu beskrifva. Den allmänna foyern åt 
Gustaf Adolfs torg är ännu icke färdig. 

Salong.ra, en tredjedel större än 
Svenska teaterns, rymmer 1240 per
soner, då den gamla operasalongen 
endast hade plats för 980, i jemt tal. 
Salongens sittplatser äro bekväma, på 
de förnämsta platserna sch aggbeklädda 
Till de många ingångarne leda en liten 
korridor hvars öppning åt den yttre 
stora korridoren täckes med tjocka 
draperier. Vi torde återkomma till 
vidare redogörelse för vårt nya konst
tempel. 

—0 

Kantat 

vi(l knngl. teaterns invigning. 

Ord af C. R. Nyblom, musik af Ivar 

Hallström. 

Kör. 

Låt upp, lät upp din höga port, 
Du sångens nya tempelgård ! 
Du hvilar på en helgad ort, 
Der Gustafs verk sin tjenst har gjort 

Som tongudinnans vård. 

Ljud stark och klar, vår högtidskör 
För minnet af den tid som flytt, 
Kör sångens konst, som aldrig dör 
För hoppets makt, som under gör 

Och väcker lif på nytt. 

0 se, o se, i högan loft 
Oss »Sergels genier» mött igen. 
De skakat af sig seklets stoft. 
Men mästarns snille som en doft 

Kring formen sväfvar än. 

Hell er, I gudaborne två, 
Som flydde sist ur Gustafs sali 
1 edert hägn vi trygga stå, — 
Men dunkelt syns vårt mål ändå ... 

O, sägen oss vägen 
Tdl ljus cch ideall 

Solo. 

Hvad mästarn har lärt, 
Är minneavärdt, 
Hör på, hör på! 
Det lyder så : 

Duo. 
SERGELS GENIER. 

Liksom en blomma fram i ljuset buren, 
All »kta konst har rot uti naturen. 
Dock — att du ej vid hennes ans må famla, 
Du följe som din förebild de gamla. 
Men tidens konst för tidens barn skall formas 
Blott så det skönas himlafäste stormas. 

Kör. 

De orden sin förklaring kr ii (Va. 
Men hvern, ja, hvem skall tolka dem ? 
Hvad syn I Olympens makter sväfva 
Här ned till oss från soligt hem. 

Solo. 
Der nalkas Dionysos, guden 
För scenens underbara värld, — 
Der vishetsmön Athene, bjuden 
Att skänka sina tankars gärd — 
Apoll,i sist, i stråleskruden, 
Med lyran och med andens svärd. 

Solo. 
DIONYSOS. 

I mUnskobarn, så länge världen stått, 
Har jag er hyllning fått, 
Ty drufvan är min frukt, min vink har skapt 

teatern. 
Och liksom vinet mognar bäst vid kratern 
Af en vulkan, så diktens blom 
Slår fagrast ut i scenens helgedom. 
Men bägge spira de ur all naturer, 
Hvnrs must dem fyller. Mänskan till azuren 
Sig höjer genom dem; oss gudar lik 
I drömmens värld, på glans och skönhet rik. 
Så glömmen ej : som rankan ur sin mull 
Går dikten fram från jordelifvets botten; 
Ljus eller mörk må tecknas lefnadslotten. — 
Dess värde mates efter fruktens gull. 

Kör. 

Dionysos har rätt: så var mästarns ord, 
Att all skönhet dock ytterst är kommen af 

jord. 
Säg oss nu hvad du menar, Athene! 

Solo. 

ATHEN K. 

Nordens barn, från öster kommer ljuset, 
Men för er det strålat söderfrån. 
Hellas - • Rom, nu störtade i gruset, 
Skänkt er förr sin rika bildnings lån. 
Jag har stått en gång på Stjernhjelms tiljor 
I er diktnings gröna ungdomsvår; 
Jag har stärkt det unga Sveriges viljor 
När de växte till dess storhets år ... 

Snart voro de förbi, — 
Men inom konstens rymd 
Lefde ändå, ej skymd, 
Hågen for harmoni, 
Känslan för mått och sans 
Midt under stormens dans. 
Må det arfvet ej förstöras. 
Fast dess hem har blifvit mull 
Än Ariocs sträng kan röras, 
Klassisk sång är god som gull. 

Kör. 

Hvad Athene har sagt är ju ädelt och rätt ; 
Låt oss hylla naturn på hellenernas sätt! 

Säg oss nu hvad dig synes, Apollo ! 

Solo. 
APOLLO. 

»I ljus är min gång» 
Med lyra och sång. 
Jag skiftar åt eder 
Bål' mörker och dag, 
Jag timmarne leder, 
Allt lyder min lag. 

Men tiden är snabb på sin skummande bölja — 
Hvi skulle du icke dess skiftningar följa? 
Ej konsten kan blomma, från nutiden skild, — 
Hvart slägte vill finna i spegeln sin bild . . . 
Jag siar och bådar... jag framtiden skådar! 
Se, allting förändras, allt skrider framåt. 
Välan är du redo att bryta din stråt, 
Med blicken mot evighetsstjärnorna riktad 
Och lefnadens gåta för lefvande diktad? 
Då växer idéen ur förgängelsens mull 
Att bada sig sist uti solljusets gull. 

Kör. 

Hell jag ropar åt dig, fjärrskådande gud! 
Hvad du sett, hvad du sagt, är de eviges bud. 

Hell, s'aredrott från Olympen!» 

Trio. 

DIONYSOS. ATHENE. APOLLO. 

Ack, du irrar i din fröjd, 
Om du tror, att där är målet: 
Trefaldt må du härda stålet 
För att storma Pindens höjd. 
Upp till idealet hinna 
Mäktar knappt en vanlig gud; 
Men vill du förädling vinna, 
Lyd den svenske mästarns bud: 

Följ naturen, 
Uppåt buren 

Af en fläkt från Hellas' vår. 
Men med båda 
Vill man skåda 

Bilden at den tid, som går, 
Och det folk, som kring dig står. 

Kör. 

Det ordet blir ditt vigningsord, 
Du nya tonpalats i nord. 
Må på den grund, som fädren lagt, 
Du adlas af musikens makt, 
Och svenska ljud från berg och dal 
Få klinga i din högtidssal! 
Di unga tid det varde så! 
Vårt spel begynns: låt täcket gå! 

—a— 
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Musikpressen. 

På Elkan & Schildknechts förlag har 
utkommit: 

Lur.d, L. Aug: Ny Tonträffn:ngskurs 
och Skriföfningskurs i musikens elementer 
för skolor. UtgifVen pä grund af Allmänna 
Svenska musikläraremötets i Stockholm 1897 
beslut. Pris: Tonträffnings- och SkrifÖfnings-
kurser tillsammans 76 öre. 

Wilh. Hansen, i Köpenhamn, har 
utgifvit: 

För piano, två händer: 

Haberbier: Vademecum des Pianisten, 
redig, af Ludvig Schytte. Pris 2 kronor. 

—s— 

Litteratur. 

På W. Schultz' förlag, Upsala har 
utgifvits: 

Richter B. F. Earmonilän. Öfversätt-
ning af Julius Bagge. Fjerde svenska upp
lagan, utg. af Ivar Hedcnblad, director musices 
vid Upsala universitet. Pris 3 kr. 26 öre. 

Det Nordiske Forlag, Köpenhamn, 
har ut8ändt; 

Illustrer et Musikhistorie. Ty vende Levering. 
Pris 1 krona. 

Lunds »Tonträffningskurs» är oak-
tadt sitt ringa omfång af blott 56 si 
dor mycket innehållsrik och ändamåls
enlig, hvarföre densamma säkerligen 
kommer till användning i en mängd 
skolor. De 605 öfningsstyckena bestå 
afomvexlande Intervallöfningar, Ackord 
formler samt Sångöfningar i olika ton
arten, till hvilkafsmå lämpliga text
stycken på vers förefinnas vid slutet 
af boken, och hvilka lärjungen bör 
lära sig utantill och väl deklamera, 
Intervallerna från tonikan utmärkas 
med romerska siffror. I Skriföfnings-
kursen har lärjungen att på linieradt 
notpapper öf\a sig efter anvisning i 
början af notsy6temet på hvarje sida. 
Innehållet af öfningarne ä ro: De olika 
klaverna (diskant-bas-, sopran-, alt-, 
och tenorklav); Diskantnoternas Damn; 
Noter med olika tidsvärde; Pauser med 
olika tidsvärde; Taktbeteckningar; kro-
matiska tecken; Skalor. 

»Vademecum» af Haberbier (fram
stående pianovirtuos, komponist och 
lärare, f. 1813 i Königsberg, d. 1869 
i Bergen) är ett häfte i stort oktav
format på 69 sidor innehållande 390 
mindre öfningar, samlade ur H: s många 
undervisningsverk af den bekante dan
ske komponisten och musikpedagogen 
Ludvig Schytte. I ett förord till verket 
yttrar denne följande. »Ernst Haber-
biers öfningar intaga en särskild ställ
ning i undervisningslitteraturen för 
piano. Man skall knappast någonstä-
des finna det nyttiga på ett lyckligare 
sätt förenadt med det behagliga. Korta 
och sammanträngda, som de äro, för

ena de med sitt praktiska värde en 
klangskönhet, som gör dem till det 
mest välkomna öfningsmaterial för alla, 
som nått utöfver de elementära svårig
heterna. » 

I olikhet med andra »dagliga öfnin
gar», till hvilka dessa väl skola räkna s, 
finnas inga repetitionstecken vid fctyc-
kenas slut, men det är tydligen me
ningen att hvarje nummer skall repe
teras flere gånger till dess det kan 
spelas felfritt och i angifyet tempo. 

Af Richters bekanta harmonilära 
föreligger 4:de svenska upplagan (om 
224 sidor), utgifven af dir. mus. vid 
Upsala akademi Ivar HedeDblad. I 
slutet af förordet till boken yttrar 
denne, att han trott sig bäst fullgöra 
förläggarens uppdrag genom att bringa 
denna nya upplaga till överensstäm
melse med originalets senast utkomna 
upplaga, dess tjugonde, hvars utgif-
vande besörjts af den bortgångne för
fattarens son, iivilken varit lärare vid 
konservatoriet i Leipzig och som ökat 
dep gamla lärobokens värde genom en 
mängd anmärkningar och tillägg. När
mare granskning af boken ooh upp
gift om innehållet torde vara öfver-
flödig. — Illustreret Musikhistorie inne
håller i det nu utkomna 20:de häftet 
ett fint porträtt af Edv. Grieg. Det 
litterära innehållet utgör fortsättning 
af Beethovens biografi (från flyttningen 
till Wien och till 1810) Illustrationerna 
utgöras af 2 Beethoven-porträtter samt 
hans byst, vidare porträtter af hans 
lärare Albrechtsberger, af pianisten 
Woelffl, sångerskan Milder-Hauptmann, 
grefvinnan Therese Brunswick och vio
linisten Schuppanzig. Derjemte före
kommer facsimile af brefvet till »den 
odödligt älskade» samt notexempel ur 
Eroica-Sy mfonien. 

Följetong. 

En konsert vid den förste 
Napoleons hof. 

EQ resande musikalisk landsman, som 
i början af 1850 talet uppehöll eig i 
Paris, sökte der a tt erhålla underrättelse 
om huru det kunde ha gått till vid den 
store krigsbjelten Napoleons musikfe
ster. Man hänvisade honom d å till en 
gammal herre, som fordom varit med-
intressent uti en stor pianofabrik och 
stämt alla pianon i Tuillererina. Vår 
landsman bjöd denne på dejeuner, »ly» 
— säger han — »i Paris afgör man 
alla slags affärer helst vid bordet.» 
Under det vår landsman jemte den 
gamle, med hederslegionen dekorerade 
herrn njöt af läckerhetern a hos Tortoni 
vid Boulevard des Italiens, tillfreds-
stälde denne hans nyfikenhet, i det 
han om nämnda konserter lemnade föl
jande skil dring : 

Napoleons hofkonserter egde meren
dels rum i en liten fyrkantig salong, 
hvari man fann en Erards-taffel jemte 
åtskilliga spelbard. Vid ett af dessa 
satt kejsaren, vid bans högra sida kej
sarinnan, till venster en hofdaro, stun 
dom ock drottning Hortense eller ha ns 
syster, den sköna furstinnan Borghese; 
midt emot honom satt vanligtvis öfver-
kammarherren M:r de Montesquieu. 
Atta eller tio steg bakom dennes stol, 
midt för kejsaren, stod pianot, och 
framför dettas att Paer, »Sarginos» kom
ponist. Till höger om instrumentet 
stodo M:me Grassini, kejsarens forna 
favorit, och M:me Barilli; till venster 
den berömde kastraten Crescentini, te-
noristerna Crivelli och Tacchinardi, bas-
sisterna Porto och Barilli; bakom Pae r 
den unge Drouet, den korpulente Dus-
sek, den vidunderligt digre Nadermann 
och slutligen min obetydlighet, retire
rad i den medlersta fönsternischen och 
nästan alldeles betäckt utaf de stora 
förhängena af tjockt lyonersiden. Samt
liga artisterna uppträdde i hofdrägt, 
med värja vid sidan, kragar och man
schetter af de finaste bitisslerspetsar. 
Hofdamerna strålade af juveler, her
rarne af guldbroderier; endast Napo
leon sjelf var högst enkelt klädd; han 
bar en blå tillknäppt rock, hvita, tätt 
åtsittande underkläder, en trekantig 
hatt, 8töflar, som gingo upp till halfva 
vaden, och derjemte höll han i ban
den en gulddosa, med hvilken han un
der konserterna lekte ofta, i messan 
oafbrutet. 

Jag sjelf, fortfor den gamle ex-stäm 
maren, befann mig der för den hän
delse att någcn bristfälligket å pianot 
skulle inträffa, hvilket för öfrigt ald rig 
hände. Den ifrågavarande konserten 
egde rum få dagar före Napoleons af-
resa till det ryska fälttåget! — Kort 
föra musikens början hörde jag Paer, 
som ständigt ackompagnerade vid pia
not, säga till den unge D rouet: »Skulle 
ni inte vilja vända åt mig? Crescentini 
vänder antingen för bittida eller för 
sent; dessa sångare äro åsnor! gör mig 
till viljes och vänd, kära Drouet!». 
Då stormarskalken gaf tecken a tt börja, 
närmade sig Crescentini, såsom vanligt, 
till pianot, ty han fann ett synnerligt 
nöje i att vända. Paer ropade halfhögt 
till honom: »Vatene, che sei una be
stial (gå din väg, din b ast!») men då 
Crescentini det oaktadt blef kvar, 
trampade Drouet honom eftertryckligt 
på foten, hvarefter kastraten gjorde 
en sur min och drog sig tillbaka. 
Droaet intog hans plats och konserten 
börjades med den berömda duetten för 
två basar ur »Matrimonio segreto» af 
Cimarosa: »Se fiato in corpo avete» 
etc., sjungen af Porto och Paer. Så 
snart musiken börjades, bortlade Na
poleon korten, hvilket exempel genast 
följdes af alla gästerna. Porto hade 
en herrlig, Paer en afskyvärd röst; 
men icke desto mindre frambragte den 
sednare mera eflekt genom det uttryck 
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och den komik, som han visste lägga 
i allt hvad han sjöng eller rättare sade. 
Efter duetten sjöng M:me Grassini med 
en skön, full stämma en aiii nf Zin-
garelli, hvars innehåll jag förgätit; 
derpå följde en duo, sjungen af Cri-
velli och Tacchinardi, och derefter"va
riationer för harpa och piano öfver me
lodier ur Gretiys »Richard Lejonhjerta», 
komponerade och föredragne af Na
dermann och Dussek. Dussek var så 
korpulent, att hans kropp Lästan upp
tog pianots hela bredd, och Nader-
mann, hans sidostycke i digerhet, må
ste indrifva harpan mot sin oformliga 
mage, som i en tjock dfg. Stycket 
gick förträffligt ända till stället: »O 
Richard, o mon roi;» då sprang en 
harpsträng och gaf den arme Nader-
mann en så känb»r näsknäpp, att han 
bestört studsade tillbaka. Kejsaren 
kunde icke återhålla sitt löje, och de 
bådi virtuoserna slutade sitt stycke i 
all hastighet med en improviserad 
coda: de hade börjat i Ejs dur och slu
tade i C. — Nu följde en a ria: »Quel
le pupille tenere», utmärkt vackert 
sjungen af Crescentini, derpå en faii-
tasi af Drouet öfver »Nel cor piu non mi 
8ento» ur »la Molinara», och slutligen 
en ensemble af Cherubini, utförd af 
samtliga sångarne. Dermed slöts kon-
ertens först a afdelning. 

Nu uppsteg kejsaren, stoppade sin 
bomullsnäsduk i fickan (på den tiden 
tiden hade man i Paris ännu inga 
ostindiska silkesdukar), tog sin bred
vid honom liggande hatt äfvensom do
san, gick fram till Paer och sade myc
ket vänligt till honom: »God afton, 
M:r Paer; hur mår ni? ni har låtit 
oss höra utmärkt vackra saker. Er 
duett: »Se fiato in corpo avete», gick 
förträffligt; ni sjunger det med en för
villande natursanning». 

Paer: »Maestàl troppo bontà» ! (ers 
Majestät! alltför mycken godhet) »jag 
bar 6n ytterst dålig röst.» 

Kejsaren : »Jag hör heldre en då
lig röst, som sjunger vackert, än en 
vacker, som sjunger dåligt. >. (Vän
dande sig till Porto). »M:r Porto har 
en utomordentligt vacker stämma.» 

Porto kunde med sin stentorsstämma 
endast frambringa det enda ordet »Al-
tezza»! och stötte värjan under sin 
djupa bugning eftertryckligt i sidan på 
den bakom honom stående Crescentini. 

»Hur skönt har ni icke sjungit er 
aria», yttrade kejsaren nu till Mad. 
Grassini: »ni eg er en hänförande ren
het i stilen; blott en italiensk artist 
kan sjunga sä.» 

Med en italiensk accent, ännu skar
pare markerad, än maestro Paers, sva
rade sångerskan: »Sire, jag har ej 
sjungit särdeles väl, emedan jag ville 
sjunga alltför väl.» 

»Sjunger ni ständigt så som i afton, 
skall man alltid finna sig lycklig då 
man hör er. Men ni har rätt; då mau 
vill göra något allt för väl , misslyckas 
det; det bästa är det godas fiende, som 

ni vet. Dock kan detta ej skada er, 
hvars sång alltid är fullkomlig.» 

Nu vände Napoleon s ig till Crivelii 
och Tacchinardi: »Er duett gafs med 
mycken eld ; så bör denna duett sjun
gas. » Crivelii och Tachinardi yttrade 
under djupa reverenser, den ene : »Ma-
està!» der andre: »Altezza!» — Kej
saren fortfor: »Man kan ej höra Då-
got angenämare, Sgr. Crescentini, än 
det stycke ni sjöng; ni var i afton vid 
god röst; vid sista konserten var den 
något beslöjad». — Härefter kom ord
ningen till Dussek och Nadermann. 
»Dessa Greytryska melodier», yttrade 
Napoleon, »äro utmärkt vackra. Jag 
älskar högligen hans musik, den är 
naturlig; ingenting sökt, allt funnet. 
Ar det sannt, M:r Paer, att man al
drig finner en vacker melodi, om man 
söker den ? » 

»Ingenting är sannare, Sire», sva
rade Paer. »Dä jag ville skrifva min 
»Griselda», sökte jag en hel månad, 
utan att finna något; jag beslöt att 
göra slut på mitt lif — och då fann 
jag på en vecka alltsammans, utan att 
söka. Idéerna kommo som skulder». 

»Ett bevis», anmärkte kejsaren, »att 
ni för er egen och andras skull gjorde 
mycket rätt uti att bibehålla lifvet. 
Glöm det ej, om ni ännu en gång 
skulle bli frestad att utropa: to be, 
or not to be! — Er fantasi, M:r Drouet, 
var elegant, lysande, elektriseran ie, allt 
utan ringaste ansträngning. Det ges 
virtuoser på blåsinstrumenter, som all
tid göra hiskliga grimaser, eller hur, 
M:r Paer?» 

»Utan tvifvel, Sire! förvridna drag, 
som om de tagit gift ; men unge Droutt 
gör de största svårigheter som ett 
intet.» 

»Så är det», anmärkte kejsaren; 
»när man ser det, tycker man s ig sjelf 
kunna göra det lika bra. Minerva hade 
icke bortkastat sin flöjt, om hon sett 
M:r Drouet blåsa derpå. Utan tvifvel 
använder ni en oerhörd flit, för att 
alltid vara så säker?» 

»Sire, jag har ingen tid till öfning», 
svarade den unge konstnären ; största 
delen af dagen åtgår med repetitioner, 
med lektioner och musicerande i säll
skapen» 

»Godt, men ni öfvar er om nättte rna 
och stundom hela natten. Tag er till 
vara; ni är klen, ni eger vät en bety
dande lätthet, men naturen säjer dyrt 
hvad hon tycks bortskänka. Tror ni 
inte, mina herrar (här vände han sig 
till samtliga sångarne), att man med en 
än så fördelaktig röst måste vocalisera 
i fem à sex år, för att kunna sjunga 
en aria väl?» 

Härefter talade kejsaren med drott
ning Hortense, med hertiginnan af 
Kurland, med furst Talleyrand, och 
återtog derpå sin plats vid bordet. 
Mellanakten i denna musikaliska soiré 
varade blott ti o minuter. 

På pianot l åg en kristall Höj t; kejsa
ren hade, under samtalet med konst

närerna, (agit den i handen, betraktat 
och åter bortlagt den ; Drouet tycktes 
högligen förarga sig öfver att ej blifva 
uppmanad till att försöka instrumentet; 
kejsaren tycktes märka detta och göra 
sig ett nöje af att förlänga hans otå
lighet. — Konsertens andra del börja
de med en trio, sjungen af damerna 
Barilli, Grassini och Perrini. — An
dra numret var en aria, sjungen af 
Porto; derpå en duett, utförd af Tac
chinardi och Barilli; åter en aria af 
Simon Mayr, sjungen af Crescentini. 
M:me Barilli inlade alltid dennna aria, 
då hon sjöag grefvinnans roll i »Fi
garos bröllop». Nu skulle Nadermann 
och Dussek spela ett notturno (denna 
genre började då komina i modet) för 
harpa och piano, öfver motiver ur Ber-
tons »Aline», en på den tiden högst 
omtyckt opera. Men knappt hade de 
båda herrarne börjat, förrän flera strän 
gar sprungo på harpan ; kejsaren ytt
rade så högt att jag kunde höra det, 
att harpan gjorde en plutonsalva, och 
de arma harpisterna vore att beklaga, 
som måste tillbringa sin halfva lef nad 
med att bestränga och stämma sitt in
strument. Notturnot ersattes genom 
första satsen af en sonat i B. af Dus
sek, spelad med största finess af honom 
sjelf. Herr de Talleyrand anmärkte 
här: »Högst intressant; när Dussek 
spelar en sonat, så frågar ingen: »So
nate, que me veux tu?» — Härpå följ
de en ensemble ur en messa, som Paer 
hade komponerat i Amsterdam, d å han, 
efter konung Ludvigs afresa, derstädes 
uppehöll sig med kejsaren. Till slut 
kom Adagio och Rondo ur Drouets 
tredje konsert, som han sedan tilleg-
nade Mad. Catalani. Nu uppsteg kej
saren, gick ännu en gång fram till 
pianot och sade: »förträffi gt, förträff
ligt! ert flöjtspel är underbart. H vil
ken lätthet! och ni, m:r Dussek, ni 
sjunger på pianot; under er hand er
håller instrumentet en helt annan ton. 
»Och ni, mina herrar», tillade han, 
vändande sig till sångarne, »ni tyckes 
mig sjunga bättre än någonsin förr. 
Gör ni ännu framsteg, M:r Crescentini?» 

»Jag skulle knappt tro det, Sire.» 
»Och ni, M:r Dussek, tror ni er 

framdeles kunna spela ännu bättre än 
ni gjort i afton?» 

»Jag vill hoppas det, Sire.» 
»Och ni, M:r Drouet, fortfar ni ännu 

att lära?» 
»jag, Sire, jag fortfar alla dagar att 

lära det jag ännu ingenting lärt. » 
»Jaja, så är det; gränserna skrida 

allt längre tillbaka; konstnären före
ställer sig, att han hunnit till ändan 
af sin verld, då han uppnått ett före
satt mål. Men långt derifrån ! fältet 
utvidgar sig ständigt. Gör er detta 
aldrig modfälld?» 

»Aldrig, Sire; jag skulle br änna opp 
min flöjt, om jag lefde en dag, på 
h vilken jag ej gjort något framsteg.» 

»Aha! ni liknar M:r Paer, som vill 
taga lifvet af sig, då han ej finner en 
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vacker melodi. Ni behöfver således 
ett oförbrännerligt instrument, såsom 
detta, till exempel; vill ni inte för
söka det?» — Med detsamma gaf han 
kristallflöjten, som han några ögon
blick hållit i handen, åt Drouet. 

»Sire», sade Drouet, »jag brinner 
af längtan att göra desj bekantskap.» 

»Om ins trumentet kunde tala», sva
rade kejsaren, »skulle det utan tvifvel 
säga detsamma i afseende på er.» 

Drouet satte kristallflöjten till läp
parne, upprepade några af de vackra
ste melodier, som vi hört under afto
nen, med några variationer och slöt 
med en coda. 

»Ni gör med instrumentet hvad ni 
vill», sade kejsaren; »det är väl att ni 
inte kom för hundra år sedan; man 
hade säkert brännt opp er såsom troll
karl. Ni har förträffligt behandlat detta 
instrument; det är i goda händer, be
håll det.» 

»Sire», jag känner d en lifligaste tack
samhet för detta bevis på eder nåd, 
och minnet af denna afton skall bland 
mina käraste hågkomster alltid intaga 
främsta rummet.» 

(Forts.) 

Från scenen och konsert
salen. 

Kgl. teatern. Sept. 19, 20, 22, 1. I v. 
Hallström: Kantat för soli, kör och orkes
ter, ord af C. R. Nyblom; 2. Ad. Fr. Lind
blad: Frondörerna, historisk komedi med 
sång i 2 tablåer ; 3 Fr. ßerwald: Scener 
ur Estrella de Sor ia, stor romantisk opera i 
3 akter af Otto Prechtler, öfvers. af E. Wall-
mark. — 24. l:a Symfonikonserten. 1 Alb. 
Rubenson: symfoni. C du*- ; 2 Sånger med 
piano (Fru Agnes Janson-Fischer; 3 Ang. 
Söderman: Offcrtorium ur Mis3a sollennis; 4 
Sånger med piano (fru Janson-Fischer); 5 
Ludv. Norman: Symfoni n:0 2, Ess dur. — 
28 Berwald: Scener ur Estre Ila de Soria; 
Bizet: Djamileh (Djamileh: fru Linden; 
Harun, Splendiano, slafhandlaren ; hrr Lemon, 
Forsell, Grafström) — 29 Lindblad: Fron
dörerna; Mascagni: På Sicilien (Sa ntuzza, 
Lola: frökn. Lindegren, Thulin; Toriddo, Alfio: 
hrr ödmann, Lundquist) — 30 Thomas: 
Mignon (Mignon, Philine, Fredrik; frökn. 
Thulin, Karlsohn, Edström; Meister, l.othario, 
Laertes: hrr Lemon, Bergström, Forsell). 

Vas teatern Sept. 15—22 Messager: 
Flickorna Michu — 23—30 Rieh. Heu ber
ger: Operabalen, Oper ett i tre akter V. Leon 
& H. v. Waldberg (Sidonie, Marguerite, Hor-
tense, Fedora Angéle: fruar Strandberg, Lund, 
Berg, Ringvall frk Frisch; Henri, sjökadett: 
frk. Rosa Griinberg (debut); Beaubisson, Au
bier, Dumenil: hrr Em. Strömberg, Nyblom, 
Adami). 

Svenska teatern 15—17 Bröllopet pä 
Ulfåsa. 

Programmet till den nya kgl. teaterns 
invigningsföreställning upptog jemte 
den för tillfället komponerade kantaten, 
ett par äldre verk af förnämliga sven
ska tonsättare. Enligt teaterchefens 
uppgift blef teatern för sent färdig till 
inöfning och uppsättning af någon 

bland de för invigningen skrifna operor
na. De som man härtill hade a tt välja 
emellan voro »Valdemarsskatten» af 
Hallen och »Tirfing» af W. Stenham-
mar. De nu gifna af A. F. Lindblad 
och Frans Berwald voro dock så godt 
som nya för den nuvarande generatio
nen men hade en ålderdomlig prägel, 
som skulle ha gjort dem lämpligare 
till afskedsföreställning på gamla ope
ran än till inauguration af den nya. 
Nu fingo de emellertid represent era et t 
par våra förnämsta tonsättare, af hvilka 
den ene har sin storhet i romansen och 
visan den andre i kammarmusiken. 

Hallströms invigningskantat, hvars 
text här förut anförts, återgafs af ope
rapersonalen i högtidsdrägt, damerna 
hvitklädda. Solopartierna sjöngos af 
fru Öitberg, frökn. Karlsohn och Ed
ström, samt hrr Ödmann, Lundqvist, 
Sellergren och Lemon. Den melodiskt 
anslående och väl instrumenterade kan
taten sjöngs utantill af alla de utfö
rande under anförande af förste hof-
kapellmästaren Nordqvist, som äfven 
anförde Berwalds opera. 

Lindblads »historiska komeii» har 
en liflig men litet gammaldags farsar
tad handling med en musik, som är 
rätt väljudande och myc'îet pånrnner 
om Mozart men icke sti ger till någon 
högre nivå af inspiration. I orkesterns 
behandling röjes en säker hand och 
fin smak Då operans bästa krafter 
naturligtvis denna afton voro i elden, 
så vunno de utförande artisterna s°ger 
öfver hela linien. Särskildt framstå
ende voro i Lindblads opera br Elm-
blad som klädeshandlaren Mathieu och 
fru Linden som hans unge son Didier 
samt fru Frödin-Lindberg som herti
ginnan af Longeville och hr Forsell 
som markis de Jarsay. Fiöken Th ulin 
innehade ock ett af de större partierna 
som Matthieus brorsdotter, de ölriga 
uppburos af hrr Grafström, Söderman, 
Bergström, L'jdström, Malmsjö samt fru 
Strandberg. 

Att Lindblads »Frondörerna» är ett 
af våra mera betydande oparaverk har 
emellertid af många erkäuts, bland an
dra af Ludv. Norman, som i s n upp
sats om Frans Berwald (Sv. M. T. 
1881) yttrar att «Ryno» och »Fron
dörerna» borde likasom »Estrella de 
Soria» blifva repertoarstycken, »ty ge
nom att framkalla hvad man egt och 
eger af utmärkt beskaffenhet kunde 
mången slumrande krafc väckas till lif, 
och den trånga kretsen af operakom
positörer i vårt land vidgas ut». »Estrel
la» satte N. mycket högt, och Berwalds 
originella genialitet genomströmmar äf
ven detta hans verk. Den i Wien 1841 
komponerade »Estrella de Soria» väckte 
der vid salongutförandet af de första 
akterna, i närvaro af flere bland W iens 
förnämsta musiker, lifligt bifall och an
sågs af en musikkritiker rent af ban
brytande för en operareform Det är 
dessa båda akter som nu gifvits här 
med uteslutande af första akttns se

nare hälft, som torsigår i grefvinnan 
Estrellas palats. Till formen är ope
ran visserligen i ett och annat förål
drad, hvilket särdeles framträder i de 
stora koloraturariorna, men originel me
lodisk ingifvelse och mästerlig instru
mentation gifva detta verk en så fram
stående plats, att det vore skada om 
icke, då så stor del af operan nu är 
inöfvad, den skulle kunna uppföras i 
sin helhet. Tillfället är gynsamt att 
hedra tonsättarens minne härmed, och 
våra musikvänner skulle säkert, eller 
borde åtminstone, vara tacksamma der-
lör. Utrymme saknas oss för närva
rande att referera textinnehållet i de 
båda operorna. 

Beträffande utförandet af Berwalds 
opera så var detta berömvärdt. Fru 
Östberg gaf en glänsande franställning 
af Estrellas stora aria i andra akten, 
och hr Ödmann var en yperlig Salva-
terra. Äfven fröken Hulting utförde 
ganska tillfredställande .Zulmas rol, lika
som hrr Sellergren och Söderman väl 
representerade konungen och den moh-
riske prinsen Muza. Hr Lundqvist var 
förträfflig som Diego, Estrellas tjenare, 
och särskildt i den komiska scenen med 
flickorna i andra aktens början, ett af 
operans musikaliska praktnummer. 

Till det fosterländska invigningspro
grammet slöt sig en symfonikonsert med 
endast svenska tonsättningar, börjande 
med Rubensons mel idiskt anslående 
och och talangfullt utarbetade symfoni 
i C dur samt slutande med Normans 
bekanta Ess-dur-symfoni, hvars friskt 
inspirerade första sats, äfvensom den 
andra äro verkets mest framstående. 
Att Aug. Södermann vid detta tillfälle 
äfven skulle vara representerad, är na
turligt, och det skedde genom hans 
sköna Offertorium ur Missa Solennis, 
hvilket, såsom vanligt, bisserades. I 
symfoniens vokalafdelning hade man 
nöjet åter höra fru Janson-Fischer, som 
sjöng »Natthimmeln» af Geijer, »Vår
sång» af Josephson, »Månestrålar» af 
Norman, »Farväl» af Sjögren och »Pau
vre garçon» af Hallström. Fru Jan-
son-Fischers från djup till höjd skönt 
klingande t-tämma och excelleLta före
drag framkallade, lifligt bifall och många 
inropningar. Lokalens akustik visade 
sig äfven till sin fördel vid detta till
fälle. — Operetten på Vasateatern få 
vi framdeles omnämna. 

3 

Från in- och utlandet. 

Kgl. Teatern. Repertoaren för när
maste tidea upptager »Fidelio», »Mar
tha» och »Don Juan». Under repeti
tion äro »Trubaduren», »Tannbäuser», 
»Flygande holländaren» och Stenhaai-
mars nya opera »Tirfing». 

Den nya operabyggnadens debet och 
kredit. För att skaffa ett nytt hus åt 
vår lyriska scen har teaterbyggnads-
konsortiet haft att disponera samman-
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ladt 5,700,000 kr. Största delen af 
denna summa, B1/! millioner kr., in-
bragte det första teaterobligationslåcet; 
räntevinsten uppgår till 1,085.000 kr. 
Stockholms stads bidrag utgör 600,000 
och vinsten på det andra obligations
lånet en half million kr. Återstoden 
utgöres af vinstmedel af hyresinkomster. 
Af inkomsterna ha åtgått till själfva 
operabyggnaden 4,336,000 kr. och till 
terrassen 664,000 kr. Man finner så
lunda att operabyggnaden i sin helhet 
kostar 5 millioner kr. Af återstoden, 
700,000 kr., ha 500,000 kr. afsatts 
till en reservlond för operan, 75,000 
kr. skola användas för inköp af nya 
dekorationer och 125,000 kr. ha ut
gått såsom hyresbidrag till operau un
der byggnadstiden. 

Musikkonservatorium. Enligt tryckt 
matrikel för innevarande hösttermin är 
elevantalet 178 (107 manliga, 71 kvin-
liga). Af desse äro födde i Stockholms 
stad 73 (43 m., 30 kv.). i landsorten 
105 (64 m., 41 kv.). 

Nyantagna äro 22. Inträdessökande, 
utjm till obligatoriska biämneD, voro 
96: till sång (19) och kyrksång (7) 
26; orgel 17; piano 17; stråkinstru
ment 15 ; blåsinstrument 8 ; kontrapunkt 
och instrumentation 6 ; pianostämiiing 7. 
Såsom aspiranter antecknades 27. 

Fru Bergliot Ibsen, romanssångerska, 
ger konsert härstädes den 11 oktober 
i Musikaliska akademien. Fru Ibsen 
har studerat såugkonsten i Paris hos 
den berömda sånglärarinnan fru Mar-
chesi. Pianisten fröken Gusta Bell-
mont, som assisterar på konserten, har 
fulländat sina studier hos piof. Reif i 
Berlin. Fröken Bellmont kommer att 
utföra stycken af Schumann, Chopin, 
Moszkowski och Liszt. Ackompanje
manget skötes af fröken Alfhild Lar
son. 

Fru Anna Pettersson-Norrie ämnar, 
enligt hvad hon meddelat en medarbe
tare i D. N., i förening med fru Ina 
Lange girva en »historisk konsert» här
städes. Programmet skulle upptaga 
gamla italienska, franska och s\enska 
visor och fcånger. Äfven en ko nsert af 
moderna saker påtänkes. 

Fru Dagmar Möller ämnar äfven denna 
säsong gifva några romansaftnar, hvar-
med början göres den 21 oktober med 
en svensk romansafton, upptagande 
kompositioner af Josephson cch Emil 
Sjögren. Af den sistnämnde komma 
isynnerhet de minst kända romanserna 
att upptagas å programmet 

Fröken Signe Hebbe, den högt vär
derade lärarinnan i sång, deklamation 
och plastik, har enligt annons i dagens 
nummer åter börjat denna sin verksam
het för säsongen. 

Hr Andreas Hallén afreste d. 18 sept, 
öfver Köpenhamn till Tyskland. När
mast i syftet med hans resa är att få 
texten till »Valdemarsskatten» öfversatt 
till tyska språket. På samma gång är 
det emellertid hans afsigt att se sig 
om efter en ny verkningskrets. 

F. d. andre rejissören vid k. Operan 
C. M. Boberg, som den 14 september 
Lllde 60 år, uppvaktades denna dag 
af delegerade iråu opera person a'en, 
hvilka till honom öfverlämnade en pen
ningsumma, som hopsamlats af kamra
ter och \änner, och samtidigt fram
förde tili hr Boberg lyckönskningar till 
jubileet ej miust med tanken på det 
långvariga och nitiska arbete, som han 
pä sin tid egnade operan, men hvil
ket för några år sedan tyvärr afbröis 
at sjukdom. Hr Boberg tackade rörd 
för gåfvan och anhöll att hans tack
samhet måtte fram töras till alla dem 
som bidragit till densamma. 

Hr Herman Crag har, sedan hans 
gäst- och profförestä lningar å Dresden
operan som Falstaff i »Muntra fruarna» 
fått en lycklig utgåDg, jämte sin fru 
företagit en studieresa till Wien. Hr 
Brag tillträdde sitt engagement vid hof-
operau i Dresden den 1 oktober. Hr 
Brag skördade, som bekant, stort bifall 
i Tyskland såsom deltagare i Orfei 
Drängars konserter der föira somma
ren och har för tio år sedan uppträdt 
på flere tyska scener före sitt engage
ment 1891 vid vår k. opera, der hau 
som basbuffo icke så lätt kan bli er
satt. 

Sven Scholander har i förra måna
den gjort en stor turné i Norge. I 
Trondhjem har l.an gifvit två till träng
sel besökta konserter, gästade sedan 
Kristiansand och skulle vidare öfver 
Bergen fortsätta resan till Kristiania. 

Svensk sångare i utlandet. Den på 
senare tiden mycket omtalade s venske 
tenorsångaren Carl Fürstenberg, hvil-
ken senast med framgång uppträdt i 
Royan, en stor badort i sölra Frank
rike, är för den instundande säsorgen 
engagerad vid k. Maria-teatern i Pe
tersburg, hvarvid han skall uppträda 
bland annat i »Tannhäuser», »Romeo 
och Julia», »Hugenotterna», Lohen 
grin», »Faust» m. fl. operor. 

Hr Harald Palmcrantz, h vilken vid 
sidan af sin befattning som tjensteman 
i postverket härstädes studerat vid Mu
sikaliska akademien och därifrån till
delats stipendium för utrikes studieresa, 
har under en del af sommaren med af-
gjord framgång komerterat i Finland, 
där i Åbo, Mariehamn, Nys'ott, Imatra 
m. fl. ställen hans vackra basbaryton, 
goda frasering och behärskade föredrag 
öfverallt tu framkallat starkt bifall från 
åkörarne och högeligen berömmande 
omdömeu från kritiken. 

Sångläraren L. C. Törsleff har nu, 
efter hvad en annons i dagens num
mer tillkännagifver, flyttat från Leip
zig till Köpenhamn för att der infor
mera i sång. Bland framstående ele
ver af honom kan nämnas Arnim i 
Leipzig och Algot Lange, som i sin 
bok »Om sång», uppgifver att han ut
bildat sig och undervisar efter hans 
sångmetod, den Müller Brunovska. 

Paris. En piistäflan är här utsatt for ett 
af fiansk tonsättare skrifvet verk för soli, kör 
och orkester i symfonisk eller dramatisk form. 
Priset är ej mindre än 10,000 francs, och 
verket skall utföras på bekostnad af etaden 
Paris vid en särskild musikfest. Är verket 
dramatiskt, kan tonsättaren antingen låta ut
föra det i konsertsalen, och erhåller då 
sina 10,000 francs, eller ock å scenen, då han 
dock endast får 5,000 fres, medan teaterdirek
tören erhåller den and1 a hälften och 25,00 ) 
fres som bidrag till uppsättningen. 

Berlin. På »Theater des Westens» uppför
des här för första gången den 22 sept. Tschai-
kowskys törsta opera »Eugen Oaegin», kom
ponerad 1879. Operan sluter sig till den äl
dre stilen med afslutna aiier, två-och flerstäm-
miga solistnummer, körer och dansar. Hand
lingen i operan säges vara något torftig men 
musiken lär vara förtjusande och mästerligt 
instrumenterad, särskildt framstår ballettmu-
siken och förspelet till 3:e akten, en praktfull 
polonäs. Operan blef mycket väl emottagen 
af publiken. 

(Notiser från grannländerna inflyta 
i nästa nummer). 

Hvarjehanda 
Mozarts »Enleveringen» har hänfört 

otaliga menniskor men bragt en i st or 
förargelse. Det var Christoph Bretzner, 
en köpman i Leipzig, som syss'ade med 
författarskap cch särskildt hade fram
gång med sitt lustspel »Das Räusch-
chen». Texten till Mozarts nämnda 
opera är en omarbetning af ett Bretz-
ners stycke, och deo deraf djupt så
rade författaren afgaf då 1782 följande 
offentliga förklar ing: »Eti vi s-t msnuiska 
vid namn Mozart i Wien har fördristat 
sig att missbruka mitt drama »Belmonte 
und Constance» till en operatext. Jag 
protesterar härmed på det allvarsam
maste mot detta ingrepp i min rätt och 
förbehåller mig alla vidare rättigheter. 
Christoph Friedrich Bretzner, författare 
till »Räuschchen» o. s. v.» Den »vi dara 
rättigheten» har bestått deri, at t Mozart 
af musikhistorien blef dömd att taga 
herr Bretzner med som sällskap till 
odödligheten. 

Fördelaktigt lyte. Vid uppförandet 
en gång af Glucks »Alceste» utropade 
eu kritiker till den lärde d' Alembert 
»Min Gud, hvilken afskyvärd musik! 
Den söndersliter mina öron!» — »Nå», 
svarade d' Alembert, »om ni då får ett 
par andra i stället, sä kan ni vara be
låten dermed!» 
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L. C. T ÖRSLEFF, 
som nu från Leipzig flyttat till Köpen
hamn (Hovedvagtsgade n:o 8 vid Kön
gens Ny torv), mottager der sångelever. 

I Musik- och Bokhandeln : 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-T abell 
lör noternas snabba inlärande. 

Ny, liittfattlig undervisningsmetod för barn, 
öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Booklet. 
Hiilt. 3 kr., i pappband 3: 50, cloth-

band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt systematisk 
gående i lagom hastighet och utan hopp 
från det liittare till det svårare. Torde 
vara den bästa pianoskola vi hittills haft 
i Sverige. En ytterligare förtjenst hos 
det verkligen vackra arbetet är att bear-
betaren förmått göra det så alltigenom 
svenskt som det verkligen är.» 

(Gotlands Allehanda.) 

. Elkan & SchilåiiEclils Müsikhanflel 
28 Drottninggatan 28. 

Kurd i plastik samt undervisning 
i sång efter den italienska sång
metoden i förening med instude
rande af roler, med särskildt 
afseende fäst vid frasering och diktion, 
meddelas af 

Signe Hebbe 
Sturegatan 24, Stockholm. 

Ludwig van Beethoven, 
vackert porträtt å kartong, finnes i 
bok- och musikhandeln à 50 i»re. 

Svensk Musiktidnings Expedition. 

Musikalbum X 
Pris 1 krona 

fins till salu å Expeditionen, Kungstensgatan 

56, 3 tr., samt i bok- och musikhandeln. 

Innehåll: för piano: G. Häg g: Vals-Ara
besk, Karl Valentin: Om Våren, A. M. 
Myrberg: Berceuse, H. Goetz: Andantino 
ur Sonatine op. 8, G. F. Lange: Melankoli; 
sång med piano: Gösta Geijer: Harpoleka-
rens sång ur »Vapensmeden» af V. Rydberg 

för baryton (e—e). 

Skandinaviska Orgelfabrikens 

K a m m a r o r g 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 för att vara 

I de biista i nor
den tillverkade. 
Prisbelönta i Kö

penhamn 1888 (enda pris med medalj), 
i Norrköping 1889, i Helsingborg 1890 
(första pris). Priskuranter sändas på be
gäran franko. 

Skandinaviska Orgelfabriken. 
Kontor och utställning i Stockholm; 

Mästersamuelsgatan 24. 

T_ 
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efter bästa metod, ledande till god tek
nisk och verkligt musikalisk utbildning, 
meddelas af undertecknad till mcderat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift
ligen. 

Kungstensgatan 56, 3 tr. 
* Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3—4 e. m. 

Frans J. Huss. 

Svensk Musiktidning 
utgifves 1898 efter samma plan som förut, innehållande populär läsning i musika' 

tiska ämnen, porträtter med biografier ocli musik bilaga. Tidningen utkommer såsom 

förut två gånger i månaden (utom juli—ang., »den döda säsongen») till ett pris 

af 5 kronor pr år, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å Expeditionen, 

Kungstensgatan 56, 3 tr., i bok- och musikhandeln, å posten och tidningskontor 

/ landsorten prenumereras bäst å posten. — OBS. I Porträtt i N:o 1: H. K. II. 

Kronprins Gustaf (Musik, akad.s preses). Hildegard Werner, i N:o 2 

Kristina Nilsson de Casa Miranda, i N;o 3 Leonard Bor-
wick, Anders Willman, i N;o 4 Willy Burmester, Arvid 
Ödmann (Tamino, Fernando, Zephoris, civil), i N:o 5 Julius Günther 
och Conrad Oehrens, i N:o 6 Ossip Gabrilowitsch i N:o 7 J. 
F. Törnwall och C . E. Södling i N:o 8 Ellen Gulbranson som 

Brünnhilde i » Valkyriam och Julius Schulhoff i N:o 9 John For
sell, i N:o 10 Jakob Adolf Hägg, i N:o 11 Anna Thulin och 

Siegfried Saloman, i N.o 12 Ingeb. von Bronsart, i N:o 13 

Oscar Lejdström, i N:o 14 Emil Hartmann. 

5  F es t ma rs c h  {  
0 för piano af Gustaf Hägg. £ 
9 Denna vackra och ståtliga marsch 9 
9 finnes nu att tillgå i godtköpsupplaga à 9 
0 50 öre. q 

• Svensk Musiktidnings förlag. ® 

Hrr Sångare, • 
som vilja tillegna sig god tonbild
ning och smakfullt föredrag, 
erhålla lektioner till moderat pris. 

Närmare meddelas å denna tidnings 
byrå, Kungstensgatan 56, 3 tr. 

J. G. MALMSJÖ 
GOTEBORG 

Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 

Tjuguen 

f ö r s t a  
pris, in- och 

utrikes. 

? 

it 
Beqväma 

afbctalnings-

vilkor. 

Talrika vitsord 
frän framstående musici 

Ca \ A och konstnärer, bl. ft. från 
^ " Alfred Ileisenauer, Professor 
•  Franz Xeruria, Alfred Griinfeld, 

Moritz Rosenthal, Prof. Franz 
Mannstädt, Dir. Aug. Körling, Mad. 

Teresa Carreno, Fru Margareta Stern, Fru 
Hilma Sredhom, Fröken Tora Hvrass samt 
Kungl. M usikaliska Akademien och CJoteborgs 
mera framstående musici och musiklärarinnor. Ä 

J. LUDY. OHLSON 
STOCKHOLM 

16  Reger ingsgatan  16  

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

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

OBS. Äldre å rgångar 
af denna tidning, med eller utan musikbilaga, 
eihållas till nedsatt pris (endast kontant) å 
exped itionen. 

Innehåll: Agne3 Janson-Fischer (med 
porträtt) — Den nya kungliga teatern — 
Kantat vid kongl. teaterns invigning, ord af 
C. It. Nyblom, musik af Ivar Hallström (text) 
— Musikpressen — Litteratur — Följetong; 
En konsert vid den förste Napoleons hof — 
Från scenen och knnserlsalongen — Från In-
och utlandet — Hvarjehanda — Annonser, 

Stockholm, Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1898. 


