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Normas kompositör.
•T= a nledning af den »vogue», som »Norma»
«S» nyligen lyckats återupplefva pä vår
kungliga scen, torde det vara af intresse
att här erinra om livad den berömde
kritikern I*. Seudo på sin tid yttrade om
kompositören, Siciliens söndagsbarn:
Den filosofiska och literära rörelsen,
som vid kejsardömets fall uppstod, lik
som ett frihetsrop, började också a tt bana
sig väg till Italien år 1820. Denna rö
relse, framkallad af känslan af oberoende
och af behofvet att åter höja idealet af
menniskonaturen, som blifvit förnedrad
af despotismen; denna förening af främ
mande läror, en blandning af religiösa
ingifvelser, af minnen från det förflutna,
af naiva och milda drönnnerier, som
kommo öfver bergen, liksom en andellägt
från Nordens slägten, att gripa in i den
försummade odlingen hos Söderns folk,
— allt detta uppkallade en skola af nyhetsmakare, bland hvilka vi främst se
Manzoni och Silvio Pellico. Stödjande
sig på den grundsatsen, att de sköna
konsterna böra vara uttrycket af själens
saiina och innersta rörelser; väckte ge
nom den nyligen offentliggjorda öfversättningen af Göthes och Schillers mäster
verk, af Byrons poemer och Walter Scotts
romaner, bemödade sig dessa utmärkta
män att ät sitt lands literatur gifva en
mera allvarlig, kysk och logisk karakter,
att föryngra alla former för skaldekon
stens och inbillningskraftens skapelser.
Musiken dröjde icke att följa sinnenas
allmänna påtryckning, och det var Bellini,
som försökte att låta denna konst un
dergå den nya ombildningen.
Vincenzo Bellini, född i Catania den
4 November 1802,* gjorde sina första
musikaliska studiér vid konservatorium i
Neapel, under Trittos, och sedan Zingarellis ledning. Efter en uppmuntrande
framgång på San Carlo-teatern med en
opera, Bianca e Fernando, som uppfördes
är 1826, blef han följande året kallad
* Enl. annan uppgift 1 Nov. 1801.
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till Milano, der han komponerade il Pi
rata för mad. Pasta och Rubini. Detta
verk vann mycket bifall och gjorde Bellinis, ä fvensom hans beundransvärda framställares namn berömdt i Italien. Ar
1828 författade han, i samma stad, la
Straniera och sedermera, är 1831, la
Somnamlula. Denna täcka opera, ä fvenledes skrifven för mad. Pasta och Rubini,
gafs pä Garcano-teatern och väckte der
den lifiigaste förtjusning. Förnöjd öfver
så många, lätt vunna framgångar, för
sökte han att höja sin styl i Norma,
som var den sista karakter, som mad.
Pasta skapade; och derefter kom han
till Paris år 1833. Efter en kort utllygt
till London, återkom han till Frankrikes
hufvudstad 1834 och författade nu Puri
tanerna för de fyra ryktbara konstnärer,
som den tiden gjorde italienska teaterns
lycka: mad. Grisi, Tamburini, Lablache
och Rubini, hans älsklingssångare. Han
dog sex månader efter första representa
tionen af denna härliga opera, likt en
himmelens fågel, soin utgjutit 1'ultimo
suo lamento. Af en finkänslig och mild
natur, med ett musikaliskt snille, mera
vekt än starkt, mera omvexlande än rör
ligt, undgår Bellini Rossinis inflytande och
hämtar ingifvelse omedelbart från adertonde århundradets mästare. Han följer
hufvudsakligen Paisiello, hvars mildhet
han också eger, och hvars trånfulla ton
sättning han älskar att begagna. Denna
förvandtskap är i synnerhet slående i la
Somnambula, hvilken opera bäst framstäl
ler för oss den unge maestron och kunde
kallas en dotter af Nina, ännu helt upp
rörd af moders-smärtan.
Bellini, som
blifvit musiker af en lycklig naturfallen
het, hvilken likväl ej blifvit tillräckligt
utvecklad af en påskyndad uppfostran,
fann ej allenast i sin upprörda själ ut
sökt vackra och egendomliga melodier;
utan han påträffade der äfven någon gång
pikanta harmonier, såsom uti qvartetten
i Puritanerna, lians bäst skrifna opera.
Hans instrumentering, som i allmänhet
är svag, saknar likväl icke vissa utmär
kande egenskaper. Han lånar den till
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största delen af Hossinis orkester, och
understundom af Webers, såsom man
kan höra i introduktionen till Puritanerna.
Hans arbeten, som äro föga omvexlande
och af en mera elegisk än sant drama
tisk karakter, utmärka sig för en lugn,
rätt beherrskad deklamation, i hvilken
en uppriktig rörelse ger sig tillkänna;
vidare genom föga utarbetade sånger, som
sakna de Rossiniska sångernas lysande
glans, men väcka en djup rörelse, emedan
de verkligen utgå från själen och icke
äro tillkonstlade. Bellini var född i ett
lycksaligt land : alltifrån barndomen hade
hans öra blifvit t just af de klagande me
lodier, soin i århundraden blifvit s jungna
af herdarne på Sicilien ; hans hjerta var
uppfyldt af denna milda melankoli, som
i de solbelysta landen aftonens väldiga
skuggor och hafvets oändliga horisont
väcka hos dig, en melankoli, som man
redan finner uttalad hos Theokrit och i
några madrigaler af Gesualdo i sextonde
seklet; — och med dessa, sitt sydliga
snilles medfödda intryck förenar nu Bellini
svärmeriet, den tyska och engelska lite
raturens panteistiska ingifvelser, samt bil
dar deraf ett skönt, behagligt och hem
lighetsfullt helt.

Eroicans första sats.
Några måttbestämningar.
I.
jan talar om »en helig rysning» sås o m e (t betecknande namn på den
känsla, hvilken bemäktigar sig oss död
liga menniskobarn, då vi stå inför en
företeelse af stark, öfverväldigande subli
mits. Hvem har ej någon gång er
farit derma rysning vid åsynen af den oändliga stjernhinilens gnistrande prakt?
Hvem har ej känt densamma under den
berusande inverkan af ett förkrossande
storslaget konstverk, sådant som en go
tisk döm, en tragedi af Shakspere, en
symfoni af Beethoven ? Men det är ej
blott det omedelbara konkreta intrycket,
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som skänker en dylik, pâ en gång ödmjukande och upplyftande känsla; äfven
under den abstrakta forskningen efter
naturlagarnes eller konstreglernas hem
ligheter kan densamma dyka upp, o ch dä
snarare stärkt än försvagad af den vunna
aningen om, att livad somfrån början syntes
gränslöst och ofattligt stort, i sjelfva ver
ket är bundet vid den på en gäng lug
nande och imponerande regelmässigheten
af en oföränderlig princip.
Något dylikt har åtminstone den som
skrifver detta erfarit, då understundom —
för att tala med skalden —
»Mig ock, arbetaren, det tecknet hiindt
Att klippan sjelf min varma tro betvungit»,
då jag någon gång under sökandet efter
konstlärans sanningar trott mig finna
vare sig ett oväntadt uppslag till n ya un
dersökningar eller ett öfverraskande re
sultat af lä nge hopplöst framförda sådana.
För den med abstrakta räkningar och
mätningar arbetande förvandla sig i så
dana ögonblick sjelfva de torra siffrorna
till ljusskimrande pelargångar, mellan
hvilka man tror sig skönja — 0111 ock
genom ett dunkelt glas — idealets egen
måttfulla harmoni.
Det är sä mycket angenämare att
här kunna framlägga bevisen pä en dy
lik måttfullhets närvaro i Eroicans första
sats, som just Beethoven och speciell
denna hans komposition fått uppbära be
skyllningar för måttlöshet eller regellös
het. Talade man ej för icke länge se
dan äfven hos oss o m den »oregelbundna
skönheten» hos Beethoven — Beethoven,
den kanske inest formfulländade af s amt
liga musikaliska mästare! livad särskildt
beträffar Eroican, så erhöll densamma
genast vid sitt första uppförande i Wien
följande vitsord af Allgem. musikal. Zei
tung: »Det felas henne ej frappanta
sköna ställen, men mycket ofta synes
hon förlora sig i det regellösa.» Att
hennes första sats vore oformlig, har
ännu i senare tider varit e n jargon. 0aktadt jag år 1869, dä första delen af
E. Naumanns »Die Tonkunst in der
Culturgeschichte» utkom, ined förtjusning
fann denne aktade författare hafva kom
mit på aldeles samma idé, hvanned jag
redan da experimenterade, nämligen att
pröf'va den Zeisingska proportionslagens
tillämplighet på tonkonstens verk, så
stötte mig dock genast för hufvudet, så
som förhastadt, detta förf:s yttrande:
»Icke blott kännaren af konstformerna,
utan äfven den bildade musikaliske laicus skall, vid åhörandet af Eroicans för
sta sats, hafva märkt den något för stora
öfvervigten af andra delen deri öfver den
första.» En liknande tvekan angående
det riktigt normala i detta styckes mått
röjer sig ännu i är hos H. Kretzschmar
(Musikal. Wochenblatt nr 16), då han
säger: »Det har ju dock hvarken förr el
ler senare, hvarken af Beethoven eller
annan symfoniker, skrifvits något sä djerft,
det vanliga måttet trotsande stycke som
första satsen af nämda verk. — Huru
koin Beethoven pä den egendomligheten
att egentligen två gånger afsluta denna
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genoniföring?» — På denna fniga vill ne 
danstående afhandling utleta ett svar,
och det lyder — för att genast s äga det
— sålunda : Emedan hos Beelhoven, trots
lians skenbara måttlöshet, i en rent af
häpnadsväckande grad fans inneboende
den säkra om ock omedvetna instinkten
för de båda första grundbestämningarna
i alla estetiska måttförhållanden: symmetri och proportion.
*

*
*

Vi lia då närmast att göra oss reda
för betydelsen af dessa båda begrepp.
Tänka vi oss ett helt uppdeladt i flere
delar, så kunna dessa liaturligen sins
emellan vara antingen lika stora eller
olika stora.
På det förra fallet har
symmetriens, på det senare proportionens
lag sin tillämplighet. Mellan tvä lika
stora delar är naturligtvis endast ett för
hallande möjligt, och Symmetrien inne
bär blott, att de båda lika delarne äro
grupperade på ömse sidor om en midtpunkt såsom t. ex. de båda flyglarne
kring en hufvudbygnad. Mellan tvänne
olika delar äter kunna visserligen flere
olika storleksförhållanden tänkas, men
tydligt är, att det estetiskt mest tillfreds
ställande förhållandet bör vara det, der
delarnes mått stå i något sammanhang
med det helas, och hälst sä, att den
mindre delen förhåller sig till den större
såsom den större till det hela. Detta
är den af Zeising framhäfda proportions
lagen, hvilken af honom uppvisas vara
gällande ej blott inom diverse konstverk
utan äfven flerstädes i naturen, såsom i
menniskokroppens olika partier, i plane
ternas inbördes afstånd, i kristallernas
och växtcellernas bygnad, i bladställnin
gen pä träden o. s. v.
Den afskärning, hvarigenom ett gifvet
helt delas i tvänne olika delar på så
sätt, att den mindre delen förhåller sig
till d en större som den större till d et hela,
kallas det gyllne snittet, * hvilket namn
således blir det kortaste uttrycket för
den Zeisingska proportionslagen. Härvid
är emellertid att märka, alt det estetiska
snittet sällan fullkomligt sammanfaller
med det matematiska utan endast mer
eller mindre närmar sig detsamma, nå
got som lätteligen förklaras ur den for
dian på lif och frihet, som är oundgäng
lig för hvarje sant konstverk och som
sällan är förenlig med en fullkomligt
matematisk, stel regelmässighet. Huru
slor den högsta tillåtliga differensen är
* Da jag ej vill trötta liisaren med matema
tiska detaljer, nämner jag blott i förbigående,
för den som till äfventyrs tir road af dylika un
dersökningar, at t det gyllne snittet linnes geo me
triskt (inom en gifven rät linie) enligt Euklides
It bok, XI proposition. Aritmetiskt (inom ett
gifvet tal) fi nner man ilen sökta större delen
//
T2\
T
enligt Zeising* formel:
d:t T
betyder det gifna hela talet (totuni); eller ock
enligt den i Björlings algebra, del 1, kap. IX,
§ 5, probl. 6, angifna formeln : —^— a, dâ a
betyder det gifna hela. Den mindre delen fin
nes sillan naturligtvis genom att subtrahera den
större delen fran det hela.

mellan det estetiska och det matematiska
snittet, är visserligen svårt att afgöra
och kan endast finnas genom upprepade
observationer på olika konstverk.
E.
Naumann säger sig (a. st. I, 164) hafva
beräknat denna högsta differens uti de
bildande konsterna till ungefär '/«o o c '' '
den ojämförligt mera rörliga och flytande
tonkonsten till */i 7 a f e t l g' f v e l h e l t Antaga vi det gifna hela till 100, (t. ex.
100 takter) så skulle alltså den högsta
medgifna differensen för tonkonsten blifva
X 100 = ungefär 6 procent (6 tak
ter på 100), ett tal som dock snarare
är för lågt än för högt tilltaget och knap
past låter sig tillämpas på andra sonat
satser än Beethovens — hvilka, enligt
livad jag funnit, äro de mest proportionella
af alla (det må i förbigående anmärkas
alt enligt så väl m in som Naumanns iaktta
gelse, det gyllne snittet i allmänhet icke
gerna låter sig genomföras på andra mu
sikformer än de formsträngare, sådana
som fugan och den s. k. sonatformen
eller den vanliga formen för första sat
sen i sonater och symfonier.) Hurusomhälst skola vi i det följande se, att diffe
renserna inom Eroicans första allegro i
de allra flesta fall ej ens uppgå till 6
procent och endast undantagsvis något
öfverskrida detta tal.
A. L.

Minnesblad.
Eric Drake.

är Drake sålde sin egendom i Småland och med sin då redan talrika
familj flyttade till Stockholm, var det
väl för alt etablera sig såsom musiklä
rare och komma närmare musiklifvets
centrum. Landtbrukare var påtagligen
icke hans naturliga kallelse, li varom bland
annat vittnade hans medförda, af honom
med egen hand kopierade massor af ton
verk af kända mästare, redan i och för
sig utgörande ett ansenligt bibliothek.
Sådant hade icke kunnat lennia mycken
tid öfrig för landtbruksskötseln, och var
redan tillräckligt att tillkännagifva håns
rent objektiva och uppoffrande kärlek för
tonkonsten. Hans anborna blygsamhet
tillät honom ej att skryta med sig sjelf,
och man måste vara mycket nära bekant
med honom, för att få göra en inblick
i hans inres skattkammare. Var man
det, sä upptäckte man profven pä en
digtargenius, lika mägtig att uttala sig i
ord som i toner.
Såsom Theoretiker finnas fä svenska
musiker, soin kunna jemföra sig med
Eric Drake, derom vittna bäst hans utgifna verk. Upmärksamheten fästades
också snart på honom såsom sjelfskrifven
efterträdare till Frigel (han skref sitt namn
så, men det uttalades Frigell), musika
liska akademiens d. v. s ekreterare och lä
rare i harmoni. Det var eljest icke lätt
att efterträda Frigel, ty han var sjelf
en mästare i theorien och erkänd såsom
sådan, men han var högt till åren kom
men och designerade snart Drake såsom
c T(jS
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don soin skulle fullborda livar] lian bör
jat och grundlagt.
»Elever» hade för öfrigt Drake nog
under den långa tid han var lärare i Mu 
sikaliska akademien och akademiens egent
liga styresman, ty lian kunde med skäl
säga om sig: »l'académie c'est moi».
Också jag kan betrakta mig som orga
nistelev, då jag kommit att taga organist
examen, hvilket gick till på ett lustigt
vis. Jag kom en dag. under det vi togo
vår sexa på »Kräftriket», att säga till
Drake, att jag väl hade lust att taga or
ganistexamen. för att vara kompetent i
fall en organistlägenhet kunde yppa sig.
»Ja vi ha examen i m orgon», sade Drake,
»kom upp så kan du bli examinerad».
Jag gick upp, blef examinerad och fick
högsta betyget. Jag har detta dokument
ännu i behåll, och förvarar det som en
kuriositet.
Det var Drakes favoritnöje att taga
sexan pä utvärdshus. Vi styrde då för
det mesta våra steg utåt Roslags tull.
En gång var adjunkten Samuel Munch
af Rosenschöld med. Han låg såsom fa
miljens caput vid riksdagen och tillhörde
konservativa partiet, då styrdt af v. Hart
mansdorff. Vi kommo under det sexan
togs på »Albano» att tala om hans sy
stem med de 19 tonerna. Drake hade
förut berättat 111ig d erom och jag ytt
rade min önskan att se och höra det i
Malmö förfärdigade instrument, som R.
fört ined sig och hade i sitt logis. R.
var hemma dagen efter, spelade, och livad
jag hörde, skall jag ej försöka att beskrifva, ty det liknade icke musik i van
lig mening, utan var som man kunde tänka
sig att höra sådan i en skön dröm. Jag
skref härom i »Aftonposten» 1850 och
var det sannolikt samma år, som Rosensehölds relation om det af honom upp
funna 19 tonsystemet blef in förd i Veten
skapsakademiens handlingar.
Bland Drakes intimare vänner var
Carl Schwencke, den snillrike komposi
tören och pianisten, hvars bekantskap
han gjort i Småland, der Schw. en tid
var engagerad som musiklärare hos en
possessionat i Drakes grannskap. Det rådde
en viss valfrändskap mellan begges både
kompositions- och spelsätt, nätt, elegant,
korrekt och smakfullt. 1 den rena sat
sen kunde ingen af dem öfverträffas.
Att Drake med stor lätthet spelade
från bladet, behöfver icke sägas. Någon
stor virtuositet hade han icke, och satte
ej heller mycket värde derpå, dock kru
sade han öfverhufvud icke för några svå
righeter.
För eleverna vid musikaliska akade
mien var Drake som en fader och åt
njöt deras tillgifvenliet i fullt mått. De
kunde förtroendefullt vända sig till ho nom
i sina enskilda angelägenheter, och blefvo
aldrig utan råd eller hjelp. Hans ögon
blefvo mot slutet mycket försvagade och
efter livad jag läst (jag var då utrikes)
var han de sista par åren af sin lefnad
alldeles blind. Före honom hade hela
hans familj : hustru (f. Prinzensköld), tre
söner och två döttrar, gått i grafven.
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Sin pietet emot Mozart hade D. ådaga
lagt genom att uppkalla tvenne af sina
söner efter honom, den ene Amadeus,
den andre Wolfgang. Den sistnämnde
blef efter Mannerhjerta kostymordonnatör
vid kongl. teatern.
.T. M. R-n.

Scherzo.
Kasper berättade nvligen en näpen musika
lisk ordlek af I)oré, nämligen att denne pä sitt
nya hemvist låtit inrista tonbeteckningarna do
mi si la do ré (= Domicile il Doré). En lik
nande men mera elak calemlxjtir gjorde man på
sin tid öfver den då nysa aflidne tonsättaren
Rameau. Denne, en stor beundrare af de t tiieka
könet, hade ännu på gamla dagar en ung älska
rinna, den för sina utsväfningar ryktbara dansö
sen Miré. Med anledning af detta kända för
hållande ristade man på Kameaus grafsten föl
jande noter:

la

l'a

Mi • ré

mis

Vid uppförandet af Massés opera Paul et
Virginie blef en af statisterna pliktfald af regissö
ren, »emedan han ieke hade svärtat s ig tillräckligt
för att föreställa neger». Vederbörande gjorde
emellertid efteråt den öfverraskande upptäckten,
att den pliktfälde var en verklig neger.
Direktören: »I hvilken roll önskar ni att
uppträda?»
Sångerskan: »Som Gretchen i 'Faust'.»
Dir.: »Men — det är väl icke ert allvar —
som Gretchen?»
Sång.: »Nå, hvarför icke det? Xiir ma n i
36 år har s[ielat Gretchen, så skulle jag tro, att
man måtte kunna spela den rollen?»
En fru öfverlade med sin man, hvilken
öfverraskning de skulle bereda sin enda dotter
på hennes födelsedag,
»livad synes dig, käre
vän, om vi i all hemlighet låta henne liira sig
spela piano?»

+

På en af Londons operateatrar skall en
amerikansk trupp öppna säsongen med en serie
föreställningar, hvilka, om de än stå tillbaka i
inre värde, åtminstone skola utmärka sig för
originalitet. Sällskapet består nämligen uteslu
tande af damer liksom den orkester, det med
för, räknar idel qvinliga musiei. Herr-roller
skola således spelas af damer, och man har derigenom hunnit motsatsen af hvad som egde rum
för 2—300 år sedan, då alla roller utfördes af
herrar.
Georges Bizet, den sedan beryktade kom
positören till »Carmen», hade ock sin tid, då
han var besvärad af skulder och lektioner, men
naturligtvis marterade han sig ej med »första
grunderna» i pianospelning, han gaf s. k. »Leçons
de style», hvilka betaltes dugtigt och endast voro
för rikt folk, för adelsfröknar i Eaubourg Saint
Germain och medlemmar af den moderna finansverlden. Men rikt folk kan också se på stvfvern.
»Xi säger alltså, cher maestro, att edrn stil
lektioner kosta ... ?» frågade markisinnan K.
»Tjugu francs, fru markisinna.»
»O, ni gör det väl billigare?»
»Omöjligt, fru markisinna, de kosta mig
sjelf femton.»
Svaret l>eröfvade den unge Bizet en god
inkomstkälla, ty det blef naturligtvis ej vidare
1'raga 0111 lektio ner hos markisinnan. Men så är
parisaren. Xog kan han se på sin egen fördel,
men han kan också för ett godt infall sätta den
på spel, och Bizet var parisare från topp till tå.

173

Ett tryckfrihetsåtal
af musikalisk — eller snarare omusika
lisk — natur har nyligen blifvit afdömdt af
Königl. Schöffengericht i Berlin. En viss
Karl Zinkernagel hade den 12 mars d.
å., i anledning af Biilows första Beethovenkonsert i Hannover med Meiningens
hofkapell, uppträdt med en kritik i Han
noverschen Courier, hvari han på det
häftigaste angrep Bülow och nyttjade
uttryck sådana som dessa:
»Beethovens konstförståndiga, varma dyrkare måste på det djupaste uppröras öfver
ett sådant l>eteende, ty deri ligger hela
den musikaliska konstens ruin. I san
ning, det är mer än förmätet, när hr v.
Bülow vågar att så förevnda sig mot
Beethovens anda, hvilken han förfalskar
på det brutalaste sätt» — »dertill behöfdes ingalunda denna bakvända dirigerings
konst, som utgör en vanära för vår tid.»
— »Sålunda ger sig hr v. Billows andliga
oförmögenhet till känna i hans uppfatt
ning af Beethoven» — o. s. v.
Häremot uppträdde redaktören af Allgem. Deutsche Musikzeitung, Otto Lessmann, med en ytterst hetsig artikel i sin tid
ning af 17 mars, hvari han under ifvern
att försvara Biilow lät förleda sig att
kalla kritikern »en skamlöst feg skribent«
och hans opus »dårhusjournalistik, skam
löst angrepp, gemen elakhet, ömkansvärd
dumhet» m. m. i samma stil. Karl Zinkernagel stämde då Lessmann »wegen
Beleidigung durch die Presse®, och den
2-1 sept, afkunnade domstolen sitt utslag.
»Enär den åtalade artikeln är en föro
lämpning 1110t den klagande och dess ten
dens går ut på att göra honom föraktlig,
så är den anklagade utan alt tvifvel
straffbar» — menar domstolen, men till
lägger straxt derpå:
»Den anklagade är journalist, specielt
musikkritiker samt utgifvare och redaktör
af en musiktidning, och han har företrädt
berättigade ståndsintressen, då han upp
trädt emot en kr itik, som redan för hvarje
opartisk, ja lör hvarje ieke-musiker synes
framgången, icke nr saken sjelf, uta n fast
mer ur personligt hatfulla motiv, samt är
riktad mot en veterligen på musikens
gebit så högt betydande man som lians
v. Bülow.»
På dessa och liknande grunder har
altså domstolen funnit förmildrande om
ständigheter i högsta grad vara för han
den, samt dömt anklagade Otto Lessmann
till blott — 20 marks böter.

Trädens musik.
^ en för någon tid sedan i Paris utkommen bok af Léon Pillant, benämd
»Instruments et musiciens» och försedd
med företal af Alphonse Daudet, förekom
mer en spirituel Essai, som kallas »Trä
dens musik» och hvilken röjer en så på
en gång naturtrogen och poetisk uppfatt
ning, att en kort redogörelse för några
punkter derur torde intressera våra läsare.
Den som gifver akt — säger förf.
— skall i naturen förnimma en med
förvånande mångfald instrumenterad mu
sik. Hufvudelementen
denna landtliga
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musik bilda som bekant fåglarne såsom
sangaro, träden och vattnet såsom or
kester.
Man kan väl icke kalla vindens sus
i träden för någon absolut musikalisk
ton, och dock eger detsamma, när det
tillfälligtvis fjättrar oss, ett visst uttrycksvärde.
Alla slags blad hafva icke samma
klang. Det ges träd, dem vinden kommer
att sucka, andra, dem han blott låter
susa; några blifva rent af vältaliga. Dessa
sakförhållanden äro bekanta, och det lins
väl ingen, som icke ined förbundna ögon
genast skulle urskilja, om han står under
popplar eller granar.
Med dessa båda trädarter hafva vi
också nämt dem, hvilkas klang är mest
skiljaktig.
Bland alla träd är poppeln det klang
fullaste. Den minsta fläkt bringar henne
att ljuda, och man skall lätt märka, att
den henne egna klangfärgen uppstår ge
nom bladens ömsesidiga gnidning mot
hvarandra. Det är tusen små cymbaler,
hvilka vid ringaste luftdrag darra och
stöta tillsammans med ett egendomligt
skall.
Då detta icke är någon musikalisk
ton, så var det oss omöjligt att bestämma
dess tonhöjd.
Den tycktes emellertid
motsvara mellanlägets högre toner. Dertill funno vi, att äfven de i fråga om
storlek och bladens rikhaltighet mest olika
popplar alla voro stämda i enklang. \ i
måste ock anmärka, att naturen bildat
popplarnas och asparnas löf i de n uppen
bara afsigten att skapa larmande träd.
Dessa löf hänga nämligen på långa skaft,
som lätt medgifva deras rörelse.
Den för granarna egna klangen fram
bringas icke på samma sätt som popp
larnas. Utom vid stark blåst, stöta gra
nens grenar aldrig mot hvarandra och
ej heller deras gröna nålar gnida hvarann
ömsesidigt; det är den genom dem fa
rande vinden, som framkallar denna susning, hvilken, mångfaldigad genom ett
stort antal träd, väcker förnimmelsen af
hafsvågornas aflägsna och ihärdiga brän
ningar vid den sandiga kusten. Vemo
diga, drömmande harmoni! Det gifves i
naturen knapt en mera karakterfull och
melankolisk.
Från de svarta cypressernas blad,
hvilka beskugga grafvarne, tror man sig,
liksom vid nattfåglars tysta flygt, förnimma
andarnes tåg.
Det ljud, som vinden åstadkommer i
furuskogen, är mera musikaliskt än popp
larnas. Det är djupt och dess höjdgrad
beror pä vindens styrka. Akasian med
sina veka och smidiga blad kommer en
dast till ett fint och högt surrande.
Till de angenämaste sorl hör det
från den af en mild vind vaggade, gula
och skördemogna säden. Det är en blyg,
sakta hviskning.
Den skickligaste orkester är icke i
stånd att utföra ett sådant crescendo som
sädesfältets. Det börjar och slutar med
en för örat knapt märkbar finhet.
Cre
scendo hör för öfrigt till naturens huf-
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vudeffekter. Man kunde till och med
förebrå henne missbruk med detsamma.
Ett rinforzando är mycket sällsynt i
naturen och höres blott vid storm, då
hela vindmassor kasta sig in i träden.
Det är dock ej blott växterna som
deltaga i naturens instrumentalkonsert,
äfven vattnets stämma, ehuru svagare,
har sin betydelse. Vi tala här icke 0111
hafvet, hvars starktonande stämmor hafva
sina egna harmonier. På landet blandar
sig vattnets sorl med trädens och sålunda
uppstår ofta ett förtjusande pladder.
Se här ett af oss iakttaget exempel:
I midten af en bäck, som Höt jämt och
tämligen snabbt, lago några stenar, hvaröfver vattnet porlade och sålunda frambragte en af tre till fyra hvarandra när
liggande toner sammansatt sång.
Det
var ett musikaliskt småprat. Tonerna
liknade flöjtens och motsvarade hos detta
instrument andra oktavens öfre toner.
Vinden, som strök genom de bäcken
beskuggande träden, lät tid efter annan
höra uthållna, liksom af stråkinstrument
frambragta ackord, hvilka fullständigt öfverröstade vattnets mummel.
Men så
snart vindstilla åter inträdt, öfvertog bäc
ken å nyo sin knaggliga sång.
Man kan knapt föreställa sig omvexlingen i de med så enkla och skenbarligen monotona element åstadkomna effek
terna. Det var ett retande symfoniskt
scherzo, med sin rytm, sitt motiv och sin
orkestrering.
Är en gång uppmärksamheten väckt
på en dylik klangfull komposition, så
skall man snart upptäcka andra, karak
teristiskt olika sådana. Hafvet, skogarna,
vattenfallen, klipporna låta i li varje ögon
blick höra en på lägsta utvecklingsgrad
stående instrumentalmusik, hvars verk
ningar och motsatser eller föreningar låta
omsätta sig på konstens område.

•

Fö lje to ng .
En musikers historia
af Rudolf Schmidt.

X.
Eygjp
(Forts.)
»jjgjrvar håller du hus, menniska? Pro
ps' 5 fessor Walz har frågat efter dig.>
Det var dock utan förargelse som
borgmästaren Haller ifrån fönstret i bot
tenvåningen riktade dessa ord till Anton,
hvilken dammig efter promenaden kom
gående framåt gatan.
Den berömde
mannens förfrågan hade ånyo höjt bror
sonen ett par grader i hans omdöme.
— Man kunde se det på den godlynta
rörelsen hos sylarne under hans näsa.
På det hela taget var det som om
den geniale mannen hade bragt en för
nimmelse af det verkligt stora in i de nna
krets, som annars var främmande för
sådant.
Häradshöfdingen märkte, att
det icke visades honom den uppmärk
samhet, som han i följd af förbindelsen
med den tidens maktegande brukade

vara föremål för, och som han under
sitt uppehåll på Sofieberg visst icke gått
miste om. Men Walz var en af de
oantastlige; han var derför höflig emot
honom, hvilket dock ej synnerligen rörde
den berömde och originelle mannen.
Det var en sed i borgmästarens hus,
att besökande som kört lång väg blefvo
bjudna på ett glas vin till välkomst. Man
beskylde borgmästaren Haller för, att
det vin han bjöd sina gäster var af olika
beskaffenhet.
Det hvita portvin han
egenhändigt skänkte i åt professorn var
utmärkt i sitt slag.
»Det är vin, detl» sade denne i d et
han belåtet smackade med tungan. »Men»,
tillade han med en gammal gourmands
hänsynslöshet, »jag har dock sjelf ett
som är bättre.»
Borgmästaren blef litet flat öfver
detta oväntade tillkännagivande, och
det var honom en välkommen anledning
att afbryta professorn, då han i det
samma fick syn på brorsonen ute på
gatan.
»Åh nej, kom ni genast utan putsning! — Ni är ta mig tusan hygglig
nog ändå», ropade professorn, då Anton
med en helsning gick förbi fönstret.
Det hjelpte icke.
Han måste in,
dammig som han var och utan att byta
om kläder.
»Ja så att det är ni!» sade pro
fessorn i det han fattade honom vid
axlarne och fäste sin örnblick på honom,
liksom han varit ett objekt, hvilket lemnats honom till undersökning.
»Hm!
— Grossman tror på er, och jag tror
nu på Grossman. Hvad hav ni för ögon?
När en menniska har den blicken, så
kan hon spela, om någon skall kunna
det. — Ni har er violin med er?»
»Sören skall straxt hemta den!» ut
ropade borgmästaren, och Sören, som
dagen till ära var iklädd livré och der
för var stelare och klumpigare än van
ligt, befordrades hastigt af den ifrige
borgmästaren med en knuff ut igenom
dörren.
»Vi skola sätta oss ett mål före»,
inföll professorn. »Vi skola i förening
söka få den der kränkta drottningsminen
att försvinna.»
Dessa ord vände han mot ryttmästarens dotter. Det låg en sky på hennes
panna och ögonen vandrade omkring,
oroligt sökande. Hvart ansigte blef i
tur och ordning ransakadt och genomforskadt till själens innersta vrår; men
hon hade ej upptäckt någonting. Hon
kände sig sviken af sin instinkt. Oviss
heten var henne en oförutsedd pina,
en pröfning, som hon i sin stolthet ej
väntat sig. Hon harmades på de sorg
lösa, obetydliga ansigten, som ingenting
hade att röja, ingenting att dölja, och
vaknade likasom ur en elak dröm vid
professorns ord.
Borgmästarens brorson! Hade det
varit en lucka i hennes minne, efter
hon ej ett ögonblick kommit att tänka
på honom? Orsaken måste ha varit den,
att hans vördnad och hängifvenhet kände
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hon sig säker på. — Ja visst, så inner
ligt öfvertygad derom! — Hvad var det
den berömde mannen sade om hans
ögon?
»Spela nu hvad ni villi» sade pro
fessorn till Anton, i det han satte sig
vid pianot. »Jag skall nog följa med.»
Utan att rätt fatta huru allt hade
gått till, satte han violinen under hakan.
Det var en lättnad för honom, att han
ej behöfde tala. Ännu i det ögonblick
stråken berörde strängarne, visste han
ej hvad stycke han skulle spela, och
likväl fans hos honom ej ringaste känsla
af tvifvel eller rådlöshet. Genom en
förunderlig ödets skickelse hade det
gått alldeles så som han eftersträfvat.
Det hvilade en ny förut obekant känsla
af trygghet och frigörelse öfver honom.
Han gjorde det första stråkdraget:
det var professorns eget berömda vio
linsolo: »Hösttankar», han började spela
— mildt, allvarligt, stilla, fördjupadt, med
en lätt slöja af vemod, som likt en
bäfvan mellan löjen och tårar, i all sin
rörliga oro hvilade ut i sin egen frid,
försonadt och frigjordt. Vek och uthållande, så som mästaren sjelf tänkt
sig den, framgled hans dikt öfver strän
garne med dess beundransvärda hän
vändelse till menniskohjertat. — Nu ut
talade dessa strängar det han ville!
Men hvad var detta? Plötsligen bröt
en sorg, så qvalfull och förtvitlad att
den sprängde vemodets stämning, fram
under stråkens beröring med instrumentet
och aftvang det ett skri som af en menniskosjäl i vånda. Mästarens djupsin
niga tankar upplöste sig med ens i en
improvisation, öfver hvilken han icke
var herre. Endast såsom ett genom
gående tema fortforo de att ljuda, släppta
och åter upptagna, bildande infattningen
till en dikt, som blef till inom honom sjelf.
Ty oaktadt allt detta kom oemot
ståndligt, som om, i överensstämmelse
med organistens ord, en främmande
makt grep om hans fingrar
och förde
dem, utan att han sjelf visste hur, så
var det dock hans sorg, hans egna utståndna själsqval, som befriade och
luttrade, halkade från strängarne.
Som i en dimma uppfattade han den
lifliga blicken från mästarens öga och
märkte hur ledsagandet på fortepianot
smidigt fogade sig efter hans språng, så
att en samlad, helgjuten verkan upp
stod.
Och nu drefs han oemotståndligen
till att fortsätta.
Hän ifrån sorgens rufvande öfver
sig sjelf formade sig genom fingrarnes
och stråkens för honom sjelf ofattliga
samverkan en resignation, en hängifvelse,
hvari tillvarons grundackord ljödo igenom
efter deras innersta långsamt fattade
mening. Så kom längtan efter ljus och
utsigt, och plötsligen ljöd från strän
garne ett talatta! talatta! jublande och
solberusadt. Hafvet låg der, måladt i
långa dristiga stråkdrag, som en bild af
tonande ljud, gungande, ljusskimrande,
skönhetsalstrande och omätligt utsträckt
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för åhörarne, hvilkas antal oupphörligt
växte. Ty i dörren till den långa korri
doren, som ledde till köket, visade sig
tjenstfolket som, en efter annan, med
sjelftagen frihet kom fram och lyssnade
under andlös spänning.
Från det korta nu, då hans öga
med en enda blick uppfångat mästarens
bifall, hade han ej sett någonting. —
Allt hade förtonat sig för honom i de
tända lampornas otydliga sken, som ge
nom de öppna fönstren ännu kämpade
med sommaraftonens försvinnande ljus.
Men nu blef det en oemotståndlig be
gärelse hos honom: nu var det ett par
ögon som hans måste söka.
Och der stod hon, ren, skär, liljehvit, med det högresta, guldomsvallade
hufvudet och en ängsligt s pörjande blick
i det stolta ögats djupblå grund, likasom
hade hon väntat och åtrått detta möte.
Konvulsiviskt slöto sig hans fingrar
om violinens hals; men hvad som glödde
i hans hjerna meddelade de troget åt
strängarne, och under stråkens magiska
dans ljöd från dem en själens frigörelse
i glädje och frihet, en sådan, der fan
tasien spränger öfver verklighetens grän
ser och manar mytens och diktens bilder
in i sin lek.
Förunderlig var verkan på den tätt
packade skaran, och ej minst tydlig stod
den att läsa på de hårda, grofbildade
anletena borta i dörren till korridoren.
Hans blick träffade dem tillfälligtvis.
Men plötsligen var det, som om han
bröt af midt i sin triumf; han såg näm
ligen bakom Sörens undersätsiga figur
en stor, bred qvinsperson med öppen
mun och runda uppspärrade ögon kika
in i den för henne obekanta verlden.
Det var Träskoklas' hustru. Hon
hade vandrat hän till staden, så snart
fröken från herrgården kört hem, för
att anmäla sin afflyttning hos höga ve
derbörande, och då hon nu var bekant
med borgmästarens pigor, hade hon med
detsamma tittat in till dem i köket.
Icke heller hon kunde låta bli att
kika in i salen, hvarvid hennes ögon
blefvo ännu mera runda och färgen på
de tegelröda kinderna ännu ett par
grader mörkare. Det hela gick om i
ett nu — det var som hade tre par
ögon mötts i en blick !
Men nu upptog han den släppta
tråden. En genial fantasi slog bro öfver
den hastigt uppkomna klyftan, och trots
det skarpa afbrottet kunde örat mycket
väl uppfatta ett tydligt sammanhang med
det föregående. Icke dess mindre var
fortsättningen egen och oväntad. Det
var som om förbannelsen öfver den,
hvilken kränkt en gudoms tempel, i ra
sande vrede återljöd från violinens reso
nansbotten, som om i korta skärande
stråkdrag aftecknades de hvinande gissel
slagen af förföljande Erinnyer. Förfäran
och blygsel fick ett uttryck så klart och
gripande, att en hvar i kretsen kände
en dunkel sjelfanklagelse röra sig på
botten af hans själ. Men hvad aktade
han på de bleka ansigten, i hvilka
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spänning och öfverraskning målade sig,
— hans ögon hvilade med ödmjukhet
och ängslan på ett par andra ögon,
hvilka med en lång, från själens djup
hämtad blick ,sågo ängsligt f orskande på
honom igen.
(Forts.)

Från scenen och konsertsalen.
Stora teaterns anmärkningsvärdaste re
pris under de senaste veckorna är »Norma»,
Bellinis gamla välkända opera, som nu
tyckes ega en nästan lika stor dragnings
kraft som för tio år sedan, då den sist
stod på repertoaren med en synnerligen
utmärkt rolbesättning.
Ännu smekes
man af dess sydlänskt fagra, elegiskt
sångbara melodier, 0*111 ock operan i det
hela taget med sin föga vexlingsrika
handling, sin svaga dramatiska kraft och
sin enkla orkesterbehandling svårligen för
mår tillfredsställa de fordringar i detta
hänseende som vår tid kan uppställa.
Äfven tillfället att få höra en begåfvad,
här länge saknad sångerska utgör en af
Norma-representationernas »great attrac
tions», neinligen fröken Pyk, som i titelrolen f. f. g. efter längre tids bortvaro
åter beträder vår operascens tiljor. Frö
ken Pyk har neinligen under de senare
åren mest uppehållit sig i England, der
hon med framgång låtit höra sig, dock
endast vid konserter, hvarigenom hon
icke haft tillfälle alt göra några sceniska
studier, som naturligtvis skulle befästat
hennes framgång som operasångerska.
Emellertid lär en plastisk studiekurs i
hemlandet inheintats, hvilket också pä
sina ställen märktes, äfven 0111, so m sagdt,
skådespelerskan fröken Pyk var densamma
som förr.
Nu bör dock icke lemnas osagdt, att
Norma just ej kräfver något lifligare spel,
hvarigenom man mera egnade sin upp
märksamhet åt sångerskan fröken Pyk,
som onekligen gjort synnerligen vackra
och beaktansvärda framsteg, förtjenta af
desto större erkännande, som de härflutit
från trägna och allvarliga studier. Isyn
nerhet åt koloraturfacket, som väl förut
ej varit fröken Pyks specialitet, synes
sångerskan lia egnat sig med allt nit,
och den ganska obesvärade färdighet hvarnied hon besegrade de stora tekniska
svårigheter, som finnas i Normas parti,
bör med beröm framhållas. En liten
anmärkning vis-å-vis sångmanéret: mun
nen öppnas 110g mycket vid angifvande
af de höga tonerna. Detta nianér är
hvarken vackert eller nödvändigt, och är
ju dessutom så lätt att undvika. En
annan sak — månne bruket af h öga klac
kar var modernt hos druidernas prestinnor ? Vi tro det knappast.
Man har framhållit önskvärdheten
af fröken Pyks engagerande vid k. ly
riska scenen. Härom råder väl icke mer
än en tanke, och fröken P. skulle visser
ligen hlifva en mycket behöflig förstärk
ning vid vår opera.
Fröken Grabow utförde Adalgisas parti
och, efter måttet af sina krafter, på ett
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förtjenstfullt sätt, om ork med mera pas
sion än som behöfdes. Hennes perlande
koloratur var af briljant verkan. Effekt
fullt klingade de begge sångerskornas
ensembler, isynnerhet den stora duetten
»Se, o Norma, se dessa späda!»
Hr Sellman, som den af de begge
vestalerna hårdt ansatte vice-konsuln, hade
med mycken omsorg instuderat sin rol,
och särskildt bemödat sig om en vårdad
frasering. Hvarje ord kom tydligt fram,
och det låg dessutom någonting af käck
manlighet i lians framställning, s om dock
icke alltid motsvarades af röstens resur
ser. Hr Luvdqvists malmfulla röst trängde
som vanligt igenom.
Nya teatern har framfört sin första
egentliga nyhet för. säsongen : »Drottnin
gens vallfart», komisk opera i tre akter
af Scribe, öfvers. af Fritz A il berg, med
musik af Richard Henneberg.
Den nya operan har haft en mycket
vacker framgång, och förtjenar det också.
Texten tillhör ' ursprungligen »Giraida»,
en af Adams täckaste operacomiquer.
Den är ett lyckligt prof på Scribes mångbepröfvade fyndighet att af det enklaste
motiv åstadkomma en kombination af
intriger, den ena mera öfverraskande än
den andra.
Att handlingen förefaller
väl osannolik och att textförfattaren till
gripit det vanliga medlet att basera sin
intrig på förvexlingar i mörkret, hvilka
uppfylla snart sagdt en hol akt, äro sa
ker dem man mindre reflekterar öfver,
ty intresset hallos beständigt vid makt.
Hr Henneberg är oss föga b ekant som
tonsättare. Så mycket större öfverraskning har han beredt musikvännen genom
denna sin opera, som alltigenom röjer
en teknisk erfarenhet, som endast står
den rutinerade musikern till buds. Ett
mognare förstlingsarbete för scenen än
detta torde också icke höra till vanlig
heterna.
Hr Hennebergs sångmö är icke ori
ginel, det är sant, men äfven 0111 d ess
förebilder ej äro främmande, ä ro de dock
långt ifrån så påtagliga att de kunna
kallas reminiscenser. För den franska
nyromantiken tyckes tonsättaren hysa en
utpräglad förkärlek; den röjer sig icke
blott i den täcka instrumentationen, utan
äfven i spridda nummer, såsom i M anuels
och Giraidas stora, anslående duett i
andra akten (»1 fröjd och i smärta»),
hvars melodi tjenat till ledmotiv redan
från operans introduktion.
Detta num
mer synes oss vara operans allra bästa.
Dess svärmiska lidelse, trånande inelodik i
förening med den retande färgprakten i
orkestern, äro af en högst stämningsfull
verkan. Äfven konungens smäktande ro
mans (»Blomma så skön, lyss till min
bön») är, bland andra, hållen i det
nyfranska maneret. För öfrigt har ton
sättaren hemtat sina förebilder från andra
håll, än är det Adams eller Aubers
skalkaktiga behag, än Blanquettes gra
ciösa valsformer, än Suppés och Strauss'
spasmodiska marschrytmer, eller svär
miska toner à la Gounod eller Wagner,
som spela igenom. Men äfven om en
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viss ojemnhet i stilen härigenom upp
stått, desto förlåtligare som operan är
komponerad på långa mellantider, så är
det hela dock gjordt med så säker hand,
så mycken smak och fyndighet, att nian
icke kan undgå att med största intresse
åhöra denna musik.
Att hr Henneberg är en erfaren instrumentör, det visste man förut. Och
han gör riktiga underverk med det lilla
kapell som står till Nya teaterns förfo
gande. Instrumentationen är öfverallt färg
rik och intressant, och isynnerhet har
kompositören framkallat särdeles vackra
klangeffekter med harpan.
Pjesen är uppsatt med mycken om
sorg, och det utförande som kommer den
till del kan icke annat än lofordas. Fru
Ilofer som Giraida kunde visserligen
vara lifligare, men hon utför det vokala
partiet med lika mycken smak som skick
lighet. Äfven öfriga medverkande: fru
Cyseli, hrr Arlberg, Kloed, m. fl. fylla
godt sina platser.
»Drottningens vallfart» har redan visat
sig vara en repertoarpjes.
O111 Sigrid Arnoldsons konsert samt
Tegnérsfesten hinna vi nu ej yttra oss
utförligare, än att båda voro särdeles
lyckade och den förra ingaf mycket vackra
förhoppningar 0111 den unga sångerskans
framtid.
—h—
«M*

De prenumeranter, som mot
tagit tidningen direkt frän
undertecknade men ännu icke
erlagt prenumerationsafgiften,
behagade ofördröjligen insända
densamma till
HUSS & BEER.
Gust. Ad. torg 8.
"H»

Från in- och utlandet.
K. musikaliska akademien. Det af fram
lidna hofmarskalken frili. B. v. Beskow och
hans maka stiftade stipendium å 2,000 kr., som
afser att bereda en ung, förtjent, obemedlad och
lofvande tonkonstnär tillfalle till utrikes studie
resa, kommer 1111 a tt for första gängen utdelas.
Donation. Balettmästaren Carl Edström
har, enligt L. V., genom gâfvohref till Drama
tiska och musikaliska artisternas pensionskassa
i Stockholm öfverlemnat 10,000 kr., hvarafhan
förbehållit sig 5 proc. ärlig ränta, sä länge han
lefver, med rättighet för nämnda pensionskassa
att derefter pä öfligt sätt använda kapitalet.

+-

Hilma Wall, en ung sångerska, ger tisda
gen den 21 dennes i vetenskapsakademiens hör
sal en konsert. Afsigten med den samma är
att bereda tillfälle for fröken Wall — hvilken
redan tillbragt ett är i Paris med studier under
ledning af madame Miramont-Delaguerrière och
professorn vid konservatoriet derstädes, mr Barliot — att ytterligare fortsätta sina studier.
Kristina Nilsson rönte en lysande fram
gång vid konserten i Boston — säger ett tele
gram till Times — inför den alldeles fullsatta
salongen. Hon lielsades vid sitt inträde på det
hjertligaste sätt.
Henrik Westberg har med stormande
framgång uppträdt pâ en konsert i Breslau.

International konsert. Enligt hvad oss
meddelat», kominer 1110111 kort att här i hufvudstaden gifvas en konsert af ganska egendomligt
slag. Trenne lärare frän konservatoriet i Köningsberg, harvtonisten prof. Horaz Fenn, vio
linisten Paul Storing samt Violoncellisten Emst
Lent, komma nemligen att här gifva en kon
sert, hvars program uteslutande skall upptaga
folkmelodier från så godt som alla verldens na
tioner.
A. B.
Arion heter ett nvtt studentsångsällskap, som
bildats i Upsala och som, i olikhet med O. D.,
skall sjunga blott a capella och sålunda bilda eliten af den egentliga studentsången.
Ett nytt mttsiksållskap är bildadt i Malmö.
Hortensia Synnerberg liar med stort bi
fall uppträdt i Bom som Urbain i Hugenotterna.
Elev af Lamperti, har hon förut gjort lycka på
Coventgardenteatern.
Musikföreningen i Stockholm annonserar
0111 abonnement, hvilket vi anteckna med desto
större tillfredsställelse, som just i v år tidning (nr
6 d. å.) ett sådant arrangement liHigt förordat s.
Siegfried Saloman uppehåller sig i Paris
i syfte att verka for uppförandet af sina kompo
sitioner, och har hans konstnärskap af den franska
pressen blifvit mycket nppm ärksammadt och med
beröm framhållet.
Georgina Sommelius och Ingeborg Ås
afsluta i höst sina studier för m:me Marches!
och hafva från nästa års böljan mottagit engage
ment i Italien.
På Skandinaviska föreningens i Berlin
årsfest tog en 1111g svensk, hr Steinmetz, le
jonparten af bifallet. På ett synnerligen vårdadt sätt föredrog lian arian ur »Nattlägret i
Granada», och mied glädje erforo de till städes
varande landsmännen hans lärares — en pro
fessor frän Wien — förhoppningar om denne
sångares framtid.
Kristiania d. 5/nDen vigtigaste tilldragelsen inom musikverlden här sedan jag sist skref har varit musik
föreningens första konsert, å hvilken uppfördes
Beethovens »Sinfonia eroiea», Max Bruchs G-niollkonsert för violin och orkester, en »Karavanenmarsch» af Borodin, »C'avat'ina» af Baff, »Unga
rische Weisen» af Richter, och ouverturen till
»Trollflöjten». Symfonien utf ördes väl, ehuru man
beträffande blåsinstrumenten kunde lia önskat
sig något bättre, hvarjemte man måste lieklaga
att oboepartiet af brist på en duglig oboe måste
öfvertagas af en klarinett. Den omsorg hvarmed Svendsen alltid leder utförandet saknades
ej heller vid denna konsert, hvarföre den färg
rika instrumentationen i första satsen, den gri
nande sorgmarschen och det liHiga scherzot, gjor
de stor verkan. Borodins »Karavanmarsch» är
ett stycke äkta programmusik af musikaliskt-poetisk skönhet och verkningsrik egendomlighet.
Sammanställningen af den ryska sängen med
klangen af den österländska visan och ljuden af
hästars och kamelers tramp samt vapenskramlet
i öknen är behandladt i en förträfflig instrumen
tation. som på ett särdeles pikant sätt till sist
dör bort i en enda hög ton, som varar flere
takter igenom. Den fina, luftiga ouverturen
till »Trollflöjten» gafs på ett bravurmässigt sätt.
Förutom »Cavatinan» och »Ungarische Weisen»,
som fru Schöning f. Müller utförde tillsammans
med fröken Sina Bing i pianopartiet, och hvilka
återgåfvos på ett tilltalande sätt, spelade I1011
också Bruchs violinkonsert. Hur resjiektabelt än
hennes s)>el var i den senare, kan man dock e j
säga att hennes violin nickte till h är, hvilket tyd
ligast visade s ig i första och sista satsen.
Af andra konserter ha vi haft de svenska
nationalsångarnes, fru Moes och en till förmån
för »Åkers fattigpleje» samt herr Lammers*. De
svenska sånganie — som förfoga öfver ganska
goda röster — hade samlat en god publik, som
tacksamt lyssnade till de något enformiga, men
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vSl sanmansjungna mimmerna: »Vårt land», Abts
»Afsked från hafvet», »Joakim uti Babylon» m. m.
Till fru Moes konsert hade deremot en fåtalig
men tacksam publik infunnit sig; vid denna forekommo uteslutande gamla bekanta saker af Gou
nod, Thomas, Kjerulf m. fl., föredragna på ett
särdeles tilltalande siitt.
\ id konserten för »Åkers fattigpleje» upp
trädde för första gången en fröken Hansen i
Beethovens »F-dur-sonate, en etyd af Chopin och
Ass-dur-impromptu» af Schubert. Hennes si>el
röjde smidighet i passagerna och rätt god tek
nik, men saknade djupare uppfattning.
Till Lammers konsert hade publiken åter strej
kat, kanske derför att han sa ofta later böra
sig. Emellertid är dock denna stora och väl
ljudande stämma af den rika beskaffenhet, a tt
man kunde tro publiken om att vilja gynna en
sångare sådan som Lammers, när han sjelf gifver konserter.
S.

•—

I

Paris. Den 20 Okt. inträffade m:me Engallis debut å stora operan såsom Amneris i »Aida».
Man anmärker att debutanten ej var så alldeles
fri frän öfverdrift och forcering i sång och spel.
Den omtyckte tenoren Villaret vid stora
operan tog d. 31 Okt. afsked af publiken såsom
Eleazar i »Judinnan», efter att hafva under si
sta tiden mef än vanligt rönt bevis på publi
kens sympatier. Under de 20 år han tillhört
stora o|>enm beräknas han ha uppträdt 1,051
gånger. Han efterträdes af Salomon, som då
återinträder vid denna scen.
Leipzig. Die Makkabäer, opera i 3 akter,
efter Otto Ludvigs liknämda drama bearbetad
för scenen af Cl. S. von Mosenthal, musik af
Anton Rubinstein, gafs för första gången här
d. 4 Nov. och under kompositörens egen led
ning. Den berömde virtuosen oeh tonsättaren
hyllades vid inträdet i orkestern såväl af denna
som publiken på ett entliusiastiskt sätt och denna
hyllning upprepades flere gånger under aftonens
lopp* Det genialiska] tonverket gjorde ett storartadt intryck, ehuru utförandet lemnade åtskil
ligt öfrigt att önska. Hufvudrolerna innehade
fräul Marianne Brandt (Leal) och herr Schelper (Judah) saint herr Hedmondt (Eleasar) och
damerna Bettaque (Noemi) och Beber (Kleopatr a).
Rubinstein medförde det färdiga partituret till
en balett »La vigne» och arbetar för närvarande
på en andelig opera med ur »Höga visan» ta
gen text, behandlad för scenen af Rodenberg.
Dresden. »Der Bauer ein Schelm»
komisk opera i 3 akter, ord af Vesely, musik
af Anton Dvorak, uppfördes d. 24 Okt. för
första gången a hofteatern. Kompositören, som
förut gjort sig fördelaktigt känd genom R hapsodier för orkester, kammarmusik, sånger, duet
ter etc, har i denna opera lemnat ett godt ar
bete utan att dock vara af mera framstående
värde. Hon innehåller vackra melodier oeh
god instrumentering, men texten iir underbaltig och föga inspirerande. Bifall och in ropning
af kompositören uteblef e j.
Berlin. Den till operettscen inrättade Alhambra-teatern (förr Wolterdorf-teatern) bar öpp
nats med operetten »Der Graf von Gle icher und
seine beiden Frauen» af Hellmesberger jun.
Ol>eretten gjorde lycka.
— Angelo Neumann bjuder för
an
dra gången Berlinarne på Wagners »Bing des
Niebelungen» å Viktoriateatern. Utförandet säges
vara något ojemnt, då herr N. ej denna gång di
sponerar samma utmärkta krafter som förra
gången.
-i— Inom detta decennium fira Mozarts Ih1rÖmdaste ope ror hundraårsjubileer, nämligen Idomeneo 1881, Enleveringen 1882, Figaros bröl
lop 1885, Don Juan 1887, Cosi fan tutti 1890,
Trollflöjten och Titus 1891.
Arrigo Boito, »Mefistofeles» kompositör,
har nyligen ingått äktenskap med den berömda
altsångerskan madame Borghi-Mamo.
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— Max Erdinannsdörfer, förr hofkapellmästare i Sondershausen, har med sin maka den
berömda pianisten fru Pauline Fichtner-Erdmannsdörfer öfverflyttat till Moskva, der han.
blifvit professor vid konservatoriet och musik
sällskapets konsertdirigent.
— I »Minuta» för d. 20 Aug. läser man
intressanta «lata om pianofabrikationen i Kvssland. Enl. denna tidning linnes det 52 större och
mindre fabriker, som sysselsätta 1334 arbetare.
Petersburg har 18 fabriker med t>87 arbeta re,
Moskwa 13 med 212 och Biga G med 114 ar
betare. I Petersburg har firman J. Becker den
förnämsta fabriken, som drifves med ånga oeh
sysselsätter 240 arbetare. Dernäst följer C. M.
Schräder med àngfabrik oeh 100 arlietare. Störst
derefter iir Tresselts fabrik i Riga med 80 arbetare, vidare Diedrichs i Petersburg, Sturzwege
i Moskwa, o. s. v. — Beckers pianofabrik har
vid C. Klindworths afflyttning från Moskwa,
der han i 13 är varit professor i pianospel vid
konservatoriet, erhållit ett smickrande bref med
beröm öfver fabrikens solida arbeten och in stru
mentets sköna ton och touche — P å exjiositionen
i Moskwa har Becker sju flyglar af olika stor
lek, deribland en i Ludv. XVI stvl med sni
derier af musikemblem, undertangenten af perlemor och öfvertangenten af sköldpadd. Dessa
jemte en flygel af Sturzwege visa det mest fulländadt solida arljete. Vidare finnas goda flvglar af Schräder, Diedrichs, Kroll och Seidler
(Warschau) och pianinos med vacker ton af
Strobl (Kiefl) och Goetze (Petersburg), etc.
— Gounods »Redemption», som uppfördes
på musikfesten i Birmigham, liar, soni bekant,
blifvit mycket lofordad. Annorlunda dömer dock
en korrespondent H. G. till »Signale»: »Trots
den synbara stora framgången», skrifver denne,
»kan jag ej annat än finna »Redemption» vara
ett ganska svagt opus. Såsom förr med Spontini, har, efter hvad det synes mig, Gounods
sånggudiuna en enda gång förlänat honom att
skapa ett verk, som i sig torenar komponistens
alla framstående egenskaper, men med denna
gåfva förenat det vilkor, att hvarje följande verk
varder underlägset det föregående. Aldrig har
man väl af komp ositören till »Faust» och »Messe
solennelle» väntat sig något synnerligen djupt
oeh tankedigert verk, men väl ett som kan
vara melodiskt och anslående. Äfven i detta
afseende lia förväntningarna nu gäckats, och till
sin olycka har komponisten sitt ihop ett slags
»ledmotiv», som återkommer nio ganger oeh
knappast första gången intresserar en, ty i stället
för Wagners prägnante, korta motiv, har man
här en bred, vattenhaltig fras att göra med. Att
»Redemption» har ett och annat tilltalande, ja
lyekadt parti, vill jag dock visst icke förneka.»
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Dödslista.
Oktober.
Almfelt, Oskar, f. 1813, *r i Karlshamn
/io bekant andelig talare oeh sångare. Hans
håg ' för musiken dref honom 184U till Stock
holm, der lian några är var bosatt såsom musik
lärare. A. var virtuos pä guitarr oeli har kon
struerat • en sådan med 10 strängar. Såsom
»andelig troubadour» har lian rest landet om1 kring, predikat och sjungit vid sin guitarr. A.
har utgifvit flera häften andeliga sånger med
piano- och guitarr-aekompanjeniang.
Rampeltin, Carl Aug. Gottlieb, teiiorsangare, senast anstiild vid Mindre teatern i
Stockholm, f
32 år gammal.

+

Schönberger, Marianne, fru, född Mar
coni, berömd altsångerska, t '%<, i Darmstadt,
97 ar. Född i Mannlieim, dotter af en italiensk
kontrabassist, uppträdde lion redan vid 9 års
ålder på teatern derstiides, och firade på sin t id
så stora triumfer, att hon tiiflade med sångerskor"
sådana som en Milder-IIauptniann, Catalani,
Pasea och Pisaroni. Hon var gift med land
skapsmålaren Schönberger.
Haquinius Johan Gustaf, teaterdirektör
vid Södra teatern härstädes, f d 31 Okt. 62
ar gammal. H. var i yngre år en god tenorsangare och användes då mycket inom älskarefacket i ojieretten och sångspelet.
INNEHÅLL: Normas kompositör. — Er oicans
första sats. Af .1. L. — Mi nnesblad. Af J. AI. R- n.
— Scherzo. — Ett trjckfrihetsiltal. — Trädens musik.
— Fö ljetong. Af Rudolf Schmidt. — F råu scenen och
konsertsalen. Af —A — . — F råu in- och utlandet. —
Dödslista. — An nonser. — Up prop.
MUSIKBILAGA: Farväl. Skotsk ballad af Rob.
Burn. Komponerad för Baryton och piano. Af A.
M. Myrberg.

Annonser.

Sångundervisning
meddelas af undertecknad, elefaf Fru Fredrika
Stenhammar.
Referens: herr fear Hal/ström.
Anmälningstid 11—1.

A l m a St j e r n b e r g h .
11 A. Nybrogatan 2 tr. upp.
(G. 12199x2.)
På Huss
inom kort:

& Beers förlag

utkommer

— Ett musikaliskt konststycke har fräul.
Meta Kaiman i Köln utfört. Fröken Schreiber,
som skulle sjunga Leonoras parti i »Stradella»,
tillkänngaf på morgonen samma dag som ojieran
skulle gifvas, att hon omöjligen kunde sjunga,
och man ville ej inställa operan. Fräul. Kal
man erbjöd sig då att — från kl. 10 f. ra. —
instudera partiet och sjunga det utan repetition
samma afton. Hon höll sitt löfte, sjöng »Leo
nora» förträffligt och operan gjorde stor lycka.

4 S ånger för 1 röst o ch piano

+

af

Rouen. Den nya teatern härstädes liar
nyligen blifvit högtidligen invigd med en repre
sentation af »Hugenotterna». Denna teater har
K5u0 sittplatser, fördelade på parkett och 4 galerier, och iir af ungefär samma storlek som den
gamla hundraåriga företrädaren, hvilken ned
brann 1876.

Ivar Hallström.

Hamburgs Stadt-teater har återupptagit
Spontinis »Vesta len» efter trettioårig hvila. Det
förträfflig-a utförandet vann publikens lifliga bi
fall ; fru Sucher var såsom Julia oöfverträfflig
och äfven fru Kägel och herr Winkelmann skötte
sina roler väl.

C on c e r t st yek e
För Piano och Orkester
af
Ludvig Norman (op. 54).

Innehåll:
Gondolier-Sång (Komponerad såsom inlaga i
Shakes|>eare's »Köpmannen i Venedig»)
2. Svarta Svanor. (Ord af C. Snoilsky)
3. Vackra sky.
( »
»
)
4. En liten visa.
( »
A. T. Gellerstedt)
1.

Romans lör Violin och Piano
af

Conrad Nordqvist.
(Violinistens rejiertoir n:o 5).
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Sverige

t

försälja våra

N:o 8 Arsenalsgatan N:o 8

Orgel-l-instrumenter

i

Aug.

•

33illigra,ste priser

?

hos

l

I. Dannström & Co.

<

Hoffmann

i Stockholm

i tillkiinnagifvcs härmed.

Största lager.

Steinway & Sons •

i

NEWYORK.

16 Regeringsgatan 16.

•

i

midt emot Kongl. Stora teatern
liar att erbjuda stort urval af Flygelpianon,
Pianinon och Taffelpianon samt Orglar.
Äldre instrument öfvertagns vid köp af
nya.
.
Stämning oeli reparation af såväl Pia
non som Orglar verkställes.
Delar till orgelharmonium, såsom tungor
(sjiel), registerskyltar, klaviaturben, tonlådor
m. m. till billiga jiriser.
Fullständiga priskuranter erhållas gratis.
Stockholm, IVAR HIRSCH.
f. d. Ahr. Hirschs Pianomagasin.

och

endast genom
Herr

3

Piano- ock O römaiasi

Piano-

•

Flyglar * Pianinos |
j
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S V E N S K M U S I K T I D N I N G afslutar snart sin andra årgång. För att icke
denna årgång ma blifva den sista, är tidningen i behof af ännu några hundratal prenumeranter.
I trots af den onekligen välvilliga uppmuntran som hittills, frän bade allmänhetens och pressens
sida, kommit henne till del, är hon nämligen ännu icke betäckt för de förluster
någon \inst
har man aldrig påräknat —, hvilka varit oundgängligen förbundna med hennes hållande i ti dsen
ligt skick.
Vi våga altså uppmana alla dem, som nitälska för att Sverige, i likhet med öfriga civili
serade länder, består sig åtminstone ett enda allmänt musikaliskt fackorgan, att anmäla sig till
prenumeration för nästa är, vare sig hos hrr musik- och bokhandlare eller å posten, före den 15
instundande December. Denna uppmaning gäller sä väl nuvarande prenumeranter, hvilka vi hop
pas få behålla, som de nya, utan hvilkas tillskott tidningen sannolikt redan nu, efter blott tvänne
års lifstid, måste nedläggas. Om t. ex. hvar och en af de gamla prenumeranterna af välvilja
_ åtoge sig att söka skaffa blott en ny, sä vore tidningen redan betryggad!

GLn
w O bs.!

Enär det visat sig att våra

Si

ena begär solidare, den andra lättare musik, skola de näst a år (under förutsättning af tidningens

S

fortgång) utgå i en form, hvarigenom

musikbilagor
hvarje

våra prenumeranter vinna en väsentlig fördel.
att ur

Huss & Beers

ej kunnat tillfredsställa allas smak, då den
anledning till klagomål skall försvinna och

Vi erbjuda nämligen hvarje helårsprenumerant

förlagskatalog (som skall medfölja nästa nummer) gratis utvälja

hvilka nothäften han behagar till ett samman/agdt värde af 6 kronor!!
Obs.! Alltså erhållas musikalier, efter fritt val, för hela prenumerationsbeloppet!
Svensk Musiktidning utkommer
minst

med ett nummer om

åtta sidor stor qvart den l:sta och 15:de i hvarje

landsorten samt Norge, Danmark och Finland genom tidnin
gens ombud, ä postanstalterna och i bokhandeln.
Hvar och en, som till Svensk Musiktidnings expedition,

månad.

Huss &. Beers Musikhandel, in sänder prenumerationsbelopp för
Priset är, postarvodet inberäknadt :
för helt

eller bevis från vederbörande postanstalt på erlagd prenumera

år kronor 6,

tion för minst 5—9 ex., erhåller antingen ett friexemplar,

»

halft

»

»

4,

eller 10 % af beloppet: för 10 exemplar eller derutöfver

»

fjerdedels »

»

2.

erhålles 20 % provision eller motsvarande friexemplar.

Lösnummer 25 öre.

Annonspris från och med nästa år 20 öre pr petitrad.

Prenumeration mottages i Stockholm â »Svensk Musik

Eleganta permar till första årg. finnas att tillgå à 2 kr.

tidnings»

expedition :

Huss & Beers

Musikhandel, Gustaf

Adolfs torg N:o 8, af tidningens ombud, hos hrr bok- och
musikhandlare och ä de vanliga tidningsutdelningsställena : för

ADOLF LINDGREN.

HUSS & BEEF(.

Redaktör.
Stora Vattogatan 1.

Förläggare.
Gustaf Adolfs torg 8.
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Med detta n:r följer Musikbilagan A':o 26
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