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närvarande tid anse vi öfverflödigt att 
närmare specificera, än livad vi gjort 
i vår musikrevy. Af särskildt intresse 
är utförandet å nästa symfonikonsert 
af Gades C moll-symfoni, hvars dirige
rande genom hor.om, G ades intime vän, 
är en borgen för att kompositionen får 
ett mönstergilt utförande i enlighet med 
tonsättarens intentioner. 

^ i ha ännu icke yttrat oss om vio-
loncellkonstnären Neruda såsom sådan 
och torde kunna göra detta helt kort, 
då det är allmänt erkändt att han till
hör nutidens förnämsta violencellister. 
Han har också hedern af att vid de 
ansedda »Monday and Saturday popu
lar concerts» i London, vid h vilka sy
stern Wilhelmina och hennes nuvar. 
man, den berömde pianisten sir Char
les Hallé, ofta biträda, alternera med 
en Piatti och andra violoncellens stor
män. Om än icke Franz Neruda har 
en Poppers smekande ton i sitt spel, 
så utmärker sig dock detta genom sin 
gedigenhet i uppfattning och smak, en 
kraft och äfven mjukhet i tonen samt 
en berömlig flärdlöshet i föredraget 
utan detta ständiga vibrato, som hos 
inånga violoncellspelare påminner om 
en oupphörligt chevrotterande sångare. 
Hvad Neruda såsom tonsättare beträf
far, står han ganska högt och har ut
vecklat en lika berömlig som stor och 
måugsidig verksamhet; hans komposi
tioner utmärka sig för kärnfullliet och 
en ren mtisikalisk smak samt en ori
ginalitet som ofta får sin karaktär 
från hans hemlands folkton. 

Familjen Neruda är en gammal böh-
misk musikerfamilj. En descendent af fa
miljen, Josef N., född 1807, död 1875 
som organist vid domkyrkan i Brünn, 
dugtig musiker och lärare, är fadern 
till Franz N. och hans syskon: Wil
helmina, Amelie, Victor, Eugeuie och 
Olga; alla egnade de sig åt musiken. 
De äldsta och yngsta, Amelie (f. 1834) 
gift med kapellm. Wickenhauser i Brünn 
och Olga (f. 1858), bosatt i England, 
ha båda offentligen uppträdt som piano
virtuoser. Victor (f. 1836) var utmärkt 
violoncellist och dog på en af familjens 
många konsertresor i Petersburg 1852. 
Wilhelmina och Maria ha vi förut om
nämnt; Eugenie lefver i Stockholm, 
gift med major P. Lindblad, son till 
komponisten A. F. Lindblad. 

Franz Neruda är född d. 3 dec. 
1843 i Brünn. Från sitt 5:e till ll:te 
år lärde honom fadern violinspel, men 
då brodern Victor dog satte honom 
fadern till violoncellen ; Wilhelmina och 
Maria hade ju violinerna på sin lott. 
Från sitt 12-te år var han ute på kon-
sertresor med dessa systrar. Sedan 
Gade vunnit honom för Köpenhamn, 
blef han 1864 anstäld i k, teaterka
pellet och i Musikföreningen. Vid det 
förra verkade han sedan i 12 år, vid 
den senare i 25. 

I förening med den värderade pia
nisten och komponisten Aug. Winding 
samt hr V. Tofte, Chr. Schjörring och 

V. Holm fick han snart kammarmusik-
soaréer i gång; d. 5 dec. 1868 stiftade 
han kamniarmusikföreningen och med 
C. Schiemann och A. V. Lanzky 1870 
de s. k. kapellsoaréerna, som efterträdde 
de först nämnda. Flere anbud om fast 
plats i utlandet afslog han. Om våren 
1874 reste han på permision till Lon
don för att der mottaga ett par måna
ders engagement. Efter sitt afskeds-
tagande två år derefter har han gjort 
flere konstresor i England och Skott
land som solist och kammarmusikspe
lare. Vid afskedstagandet blef han ut
nämnd till riddare af Dannebrogen efter 
att redan 1869 ha fått hederstiteln af 
Kgl. kammarmnsikus. Äfven såsom 
pianolärare för mera försigkomna har 
han varit mycket eftersökt. 

Antalet af hans kompositioner upp
går till öfver 60. Vi ha framför oss 
hans op. 67 en vacker »Mazurek» för 
violoncell och piano, nyligen utgifna i 
Kristiania. De flesta af hans verk ha 
utkommit i Danmark, Tyskland och 
England. Af dessa må nämnas: 14 
häften, dels lättare saker för piano 
(derat 7 fyrhändiga, hvaribland de myc-
omtyckta »Slovakiske marscher» op. 
30 och »Fra Böhmerwaid», op. 42 o. 
s. v.); 4 hälften sånger, 6 med dansk, 
25 med tysk text; Fantasistycken, Ma-
zurkor, Gavotter, Romanser, Humores
ker, »Sérénade slave» m. m. för vio
loncell och piano, Andante och Konsert
allegro op. 40 och ett Konsertstycke 
för violoncell och orkester; »Berceuse 
slave», Mazurka, Rhapsodie hongroise, 
Nocturne, Rêverie russe för violin och 
piano samt Suiten »Aus dem Böhmer
wald» op. 42 för orkester och Varia
tioner op. 62 för orgel Vidare Sex
tetter, qvintetter och qvartetter etc. 

Till ledamot af Kgl. Musikaliska 
akademien i Stockholm blef Franz Ne
ruda som bekant, utnämnd i slutet af 
förlidet år. 

^ 

En förbisedd svensk sångartist. 

sjja en tidning från första hälften af 
december förlidet år föll oss i ögo

nen följande dödsannons: »Tillkänna-
gifves att Sångläraren Gunnar Fogel-
berg efter långvarig sjuklighet stilla 
afled å Sabbatsbergs sjukhus d. 9 dec. 
1890 i en ålder af 50 år och 2 må
nader». — Att en anspråkslös och obe
kant musiklärare går ur tiden blir van
ligen ej föremål för någon konstnotis 
i dagspressen, och förmodligen har, 
efter hvad vi kuunat finna, detta döds
fall af sådant skäl icke uppmärksam
mats af tidningarna. Emellertid kan 
Gunnar Fogelberg ej räknas till denna 
kategori af ar betare i tonkonstens tjenst; 
han har en gång i lifstiden varit myc
ket uppmärksammad, och om än hans 
konstnärslif kan i viss mån anses för-
feladt, så har det dock en historia 

som kan vara värd att betrakta. Med 
ledning af uppgifter från anhöriga med
dela vi derföre här en lefnadsskiss öf
ver den bortgångne musikern. 

Gunnar Fogelberg föddes den 16 
sept. 1840 i Trollhättan. Föräldrarne, 
landtbrukaren Svante Wilhelm Fogel
berg och Susanna Holmberg, dogo myc
ket tidigt hvarföre G. vid 3 års ålder 
kom till klockaren Bergstedt i Gerd
hem såsom fosterbarn och sedan som 
informator till baron Hay på Onsjö. 
Vid 18 års ålder (1858) kom han till 
Göteborg i handel och började der att 
taga lektioner i musik för dir. Lind
strand samt meddelade redan vid 20 
års ålder lektioner i piano åt elever 
och uppehöll sig der såsom musiklärare 
och medelst välvilliga personers lijelp 
till 1867, under tiden tagande lektio
ner i sång för friherrinnan Leuhusen. 
186/ reste han till Stockholm för att 
taga sånglektioner för hofsångaren Berg 
och Fritz Arlberg. Rörande hans vi
stelse i Stockholm, kan vi anföra föl
jande. 

Han debuterade här i dec. 1869 på 
Kgl. operan såsom Gennaro i »Lucre-
zia Borgia » och vann rätt mycken fram
gång. »Med ett för teatern fördelak
tigt yttre förenade», säger en recen
sent, »hr F. en visserligen icke stark 
men behaglig och i de högre tonerna 
klangrik röst, hvilken han ej genom 
forcering tvingar öfver sina gränser». 
111. Tidning, talar vid samma tillfälle 
om »hans vackra stämmas hjertliga 
timbre samt den åt ämnet varmt hän-
gifna uppfattningen». Vid hans biträ
dande på en soaré af f rök. Fredr. Wick-
man 1870 fick han eloge för »sin ly
sande koloratursång» och omnämnes 
äfven från en konsert af frök. Gusta-
via Torslow i La Croixs salong, då 
han »med varm känsla» sjöng Max' 
aria ur »Friskytten». 

1870 företog han en resa till Fin
land i sällskap med fröken Ida Basi-
lier och uppträdde i Helsingfors i »Fri
skytten». 1871 reste han öfver Pe
tersburg, Moskva, Warschau, Wien och 
Venedig till Milano och tog der mu
siklektioner för signor Carsi. Under 
tiden 1871—1876 vistades han dels i 
Milano dels i åtskilliga andra städer i 
Italien, medföljande ett operasällskap 
och utförande en mängd olika tenor
roller i de förnämsta operor. Mot slu
tet af denna period blef han genom en 
slump ackompagnatör hos signor Lam-
perti och lyckades komma i stor gunst 
hos denne samt inhemtade under tiden 
dennes metod att undervisa sina elever. 
Han medföljde 1876 Lamperti till Lon
don på dennes 3 månaders séjour der-
städes. Fogelberg stannade qvar i Lon
don och började på egen hand ge lek
tioner der till 1887, en tid som var 
den mest framgångsrika under hans 
vexlande lif. Han förtjenade under 
sin glansperiod, hyllad och uppburen 
i Londons finaste kretsar, ansenligt 
med pengar; han tog 1 guinee ("19 
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kr.) i timmen för sina lektioner. I 
sin bostad, Melbury Terrace, gaf han 
»Musical afternoons», biträdd af Lon
dons förnämsta artister, bvilka soaréer 
med beröm omtalades af tidningarne 
likasom hans konserter för välgörande 
ändamål. 

Hans af naturen svaga kropp stod 
dock ej länge ut. Dels genom sorger 
(hans syster Mina gift med landskaps
målaren Wilhelm von Gegerfelt dog 
1882) och dels genom sjukdom, (slagen 
i hufvudet och sanslöst förd till ett 
hospital, der han låg sjuk i hj em fe
ber flere månader) blef han så småning
om urståndsatt att uppehålla sig på 
sätt som han på sista tiden varit van, 
och reste så öfver till Göteborg om 
sommaren 1887. Han hade då ej skrif-
vit hem till sina anhöriga mer än en 
gång på 11 år. Sommaren 87 till-
bragte han hos sådana i Seffle. Han 
medförde en elev från England m;r 
Wareing, som tog lektioner för honom. 
Han reste sedan tillbaka till Göteborg, 
gaf en konsert på Handelsinstitutet, 
försökte få elever men sjuknade på 
nytt och blef liggande på ett hotell. 
I februari 1888 kom han till Stock
holm och lefde der första tiden i stort 
elände, h vartill bidrog att han, sedan 
sorger och sjukdom började hemsöka 
honom i London, började se för djupt 
i glaset. 

Här i Stockholm har han på senare 
år egnat sig åt sångundervisning och 
vi hafva från mer än ett håll hört ho
nom berömmas såsom en utmärkt sång
lärare. 

$><$ 

Utdrag ur professor Klink-
meyers musiklexikon. 

(Humoresk\ 

^Tjid genomgåendet af den allt för ti-
digt hädangångne professor Klink-

meyers papper, fann man ett nästan 
fullständigt utarbetadt musiklexikon. 
Den aflidne, som alltid gått sina egna 
vägar, framdrager ofta föga bemärkta 
fakta, så att många punkter af musik
historien genom honom framträda i ny 
belysning. Såsom exempel, tagna i 
högen, på deu karakteristiska betrak
telsen af musikens stora personligheter, 
må anföras följande: 

Bach, Joh. Seb. har ett särdeles 
lyckligt tillfälle att tacka för sin be
römmelse, i det han fick värfvet att 
skrifva ackompagnemtet till en berömd 
melodi af Gounod. Han utgaf det med 
synnerlig sjelfbelåtenhet såsom ett s. 
k. första Preludium i en samling styc
ken, som han kallade » Vältempererade 
klavéret, » men detta fann endast ringa 
afsättning hos beundrarne af Gounods 
melodi, som kallades »Ave Maria». — 
Hans »Passioner» anses för nobla, med 
undantag af den omtvistade Lukaspas

sionen. Hans talrika söner hette också 
Bach. 

Badarzewska, Thekla, är ett namn 
som förstummar alla, hvilka frånkänna 
kvinnan förmåga att uppnå höjdpunk
ten af mensklig produktion. I alla 
tiders och folks musikliteratur kan 
knappast något verk berömma sig af 
större spridning än hennes »En jnng-
frus bön». Tusentals jungfrur utgjuta 
dagligen sina hjertan i denna bön. 
Äfven andra böner och drömmar af 
henne rörde månget hjerta, men den 
första, som är så fri från jägtande 
efter all originalitet och snillrikhet, 
efter alla rytmiska och harmoniska an
satser, den är en bön, som ej kan 
emotstås. 

Cimarosa, Doraenico, en tvetydig 
italienare, är endast bekant för sitt 
»hemliga äktenskap». 

Czerny, Carl, en enstöring, som ej 
kunde tåla barn, hvarför han ständigt 
skref etyder. Sedan han dog 1857 
har man varit sysselsatt med att räkna 
dessa etyder, men ännu har man icke 
hunnit med det. Denna fabelaktiga 
produktivitet kan förklaras af hans fa
belaktiga fingerfärdighet i att kompo
nera. Nästan alla hans noter ha streck 
genom hals och hufvud, likasom hela 
hans lif var ett evinnerligt arbete hals 
öfver hufvud. 

Haydn, Mozart och Beethoven, 
de så kallade klassikerna. Man igen
känner dem derpå, att de varit döda 
i minst 30 år. Såsom följd deraf ega 
deras verk det stora företrädet att före
komma i mycket billiga upplagor, hvar
för de som ej vilja offra mycket på sina 
barns undervisuing, sätta ett synnerligt 
värde på klassikerna. Ett afbräck i 
tillfredsställelsen är emellerlid för dem, 
att klassikerna öfvervägande skrifvit 
sonater och symfonier. Detta afbräck 
kan i någon mån dock motvägas af 
stoltheten att kunna rätt känna och 
uttala dessa klassikers namn, hvilka 
tills vidare åtnjuta ett visst anseende, 
hvilket dock torde allt mer fördunklas 
af de så kallade wagnerianarne (d. v. 
s. våghalsarne af tyska ordet wagner 
= en som vågar ; se vidare NN agner 
Bichard). 

Några af klassikernas epigoner, Men
delssohn, Chopin och Schumann, 
ha fiffigt nog lurat dem ; de ha nämli
gen också varit döda i öfver 30 ar 
och äro derför äfven mycket billiga. 

Rossini, Giacchino, berömd för 
sina sprittande och muntra kyrkokom
positioner samt för sina till en del al-
varliga operor. »Barberaren» är i syn
nerhet berömd, men det oaktadt be-
stälde den otacksamme — Figaro heter 
han — musiken till sitt bröllop icke 
hos Bossini utan hos Mozart. 

Schubert, Franz, kompositör till 
berömda Schubert-album för hög, mellan-
och djup stämma. 

Hans »Erlkönig» op. 1 visar alla
redan talang, och i societeter träffar 
man ofta en liten röstbegåfvad »Van

drare», som, satt i musik af S., föi-
säkrar att han kommer från bergen och 
att lyckan fins, der han icke är. Hvad 
instrumentalsakerna beträffar skall det 
alltid väcka förvåning, att S. under en 
så kort lifstid kunnat skrifva så ofant
ligt långa stycken. 

Strauss, österrikisk konstnärsdyna
sti. För att en gång göra ett slut på 
den eviga förvexlingen af de otaliga 
Straussarne, gifves här en kort och 
enkel förklaring öfver hela förhållandet, 
som lättare förstås på så sätt, att fa-
dren med namnet Johan skiljer sig fian 
de två yngsta sönerna Joseph och Ed
vard men deremot icke från den äldste 
som också heter Johan, hvilken för 
öfrigt alls icke liknar honom, i det han 
är mycket yngre och dessutom lefver 
ännu, medan fadren dog 1849, då Jo
seph var 22 och Edvard 14 år, samt 
efterlemnade åt äldste sonen sin berömda 
orkester, hvilken denna öfverlät på 
bröderna, så att dessa likaledes lätt 
förvexlades med honom, under det han 
sjelf derefter icke så mycket kompone
rade dansmusik som operetter, utan att 
han dock upphörde att skrifva fleie 
omtyckta valser och polkor, hvilket för 
resten också de bägge bröderna gjorde 
utan att dock uppnå honom och fadern, 
hvilka både ined rätta kallades »Vals-
konungarne». Följaktligen är den be
römda Donauvalsen icke komponerad 
af den ene utan af den andre Strauss. 

Strauss, Richard, en talangfull ny 
komponist, som icke får förvexlas med 
någon som helst annan Strauss. 

Wagner, Richard har förutom sina 
samtliga verk efterlemnat de sig så 
ka'.lade Wagnerianerna, med hvilka han 
icke alltid har dragit jemnt. Dessa 
veta mycket noga hvad deras mästare 
har tänkt sig och menat med hvar 
enda not, ja med hvarje paus i hans 
kompositioner, och deras förklaringar, 
h varmed de också gerna lyckliggöra 
kättare, påminna, om än icke alltid 
lika lyckligt, både om den oändliga 
melodien och om de epokgörande s. k. 
ledmotiverna. Wagners instrumentation 
vittnar om den mest mennisltoälskande 
sträfvan, i det den underlättar musi
kens njutande äfven af de lomhörda. 
Men äfven för ögats tillfredsställelse 
har han taderligen sörjt ty de sceniska 
effekterna taga icke sällan öfverhaud 
öfver de musikaliska. Utstyrselkonsten 
är en härlig konst. 

(Efter »Klavier-Lehrer».) 

# 

Från en dilettantkonsert Dirigen
ten: »Men, herr Pettersson, piano, 
piano!» — Herr P. fortfarande spe
lande fortissimo på sin violin : »Ack, 
herr direktör! låt mig vara; det är så 
vackert, så vackert!» 
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t 
Fredrik Pacius. 

ejlffknjast några veckor hafva förflutit 
sedan nabolandet på andra sidan 

sundet mistade sin störste tondiktare, 
och nu har en liknande förlust drab
bat vårt forna broderfolk östanleds, i 
det Fredrik Pacius, Finlands ädle ton 
skald, den 8:de dennes afled i Helsing
fors vid hög ålder. Tonsättaren till 
de sköna fosterländska sångerna, »Suo-
mis sång» och »Vårt land» är oss väl
bekant, och vi minnas godt hur den 
senare folksången med Runebergs in
ledningsord till »Fänrik Ståls sägner» 
länge värmt äfven våra sinnen och höjt 
den fordom mellan folken 
å ömse sidor om Botten-
hafvet gemensamma foster
ländska andan. Diktaren 
var lyckligare än tonsätta
ren, ty han fick bortgå i 
hoppet om förverkligandet 
af hvad han sjöng: »Vår 
forntids land, vår framtids 
land — Var fritt, var gladt, 
var tryggt!» — Fastän 
Runebergs fosterländska 
dikt sedan tolkats i toner 
af en svensk tonsättare, som 
deimed skänkt oss en all
män blifven nationalsång, 
kan ej denna helt och hål
let undantränga Pacius' 
vackra tondikt, och »Suo-
mis sång», ännu hos oss 
så mycket sjungen och äl
skad, kommer alltid våra 
hjertan att klappa för Suc
rais land. 

Då för nära sju år se
dan Pacius' 75 års-jubile-
um firades, intogo vi i 
denna tidning hans por
trätt och en längre biogra
fisk uppsats, hemtad ur 
Nordisk Musiktidende. För 
många af våra läsare är 
denna obekant, och vi anse 
oss derför kunna i denna dödsruna 
atergifva en del af densamma. 

Fredrik Pacius, den högre musikens 
grundläggare i Finland, föddes den 19 
mars 1809 i Hamburg, der hans för
äldrar, vinhandlaren Louis Pacius och 
Maria Margareta Schumacher voro bo
satta. Af dessa var han bestämd for 
handelsyrket, men hans böjelse för mu
sik och skön konst, äfven målning och 
poesi, framträdde så tydligt, att han, 
på inrådan af tonsättaren Methfessel i 
Hamburg, fick faderns tillåtelse att 
egna sig åt musiken och resa till Cas 
sel för att utbilda sig under ledning 
af den store violinmästaren och kom
ponisten Ludvig Spohr. Dennes upp
höjda personlighet och fina violinspel 
utöfvade också ett outplånligt inflytande 
på Pacius och hans konst. I tre år 
(1824—27) stannade han i Cassel och 

lärde der komposition af den utmärkte 
M. Hauptmann. Han kunde nu börja 
konsertera i Tyskland och i sin hem
ort, utmärkande sig särdeles genom sitt 
spel i Spohrs qvartetter och solokom
positioner för violin. På en sådan kon
sert i Stralsund hörde honom en musik-
älskande äldre köpman från Sverige 
vid namn Flygarson, som förtjust öfver 
hans spel öfvertalade honom att följa 
sig till Stockholm. Dit anländ i maj 
1828 blef han der mycket väl emotta-
gen. Efter en konsert, besökt äfven 
af den musikaliske kronprinsen Oscar, 
erhöll han anställning som kammarmu-
sikus och soloviolinist vid hofkapellet. 
I vår vackra hufvudstad trifdes Pacius 
väl, bemöttes med vänskap af flere 
våra förnämsta musici, af eu Crusell, 

Fredrik Pacius. 

Lindblad, Geijer m. fl., och tillbragte 
der sex lyckliga år af sin ungdom till 
1834, då han efter K. V. Salgés död 
(1833) d. 29 maj utnämndes till mu
siklärare vid Helsingfors' universitet. 

Hvad han gjort för den musikaliska 
bildningen och smakens höjande i detta 
land — säger en finsk biograf — kan 
icke med få ord sägas; de njutnings-
fulla stunder han beredt Helsingfors' 
allmänhet kunna icke lätt uppräknas. 
Redan kort efter sin ankomst gaf han 
den 21 febr. 1835 sin första instru
mental- och vokalkonsert, som sedermera 
efterföljdes af så många andra dylika 
de följande åren, ined fyra musiksoa
réer om året, hvarvid alltid den bästa 
klassiska och moderna musik utfördes un
der hans ledning. Under det första tio
talet uppträdde han ofta sjelf som vir
tuos lind sitt hänförande violinspel, 

exekverande dels Spohrs och andra mä
stares kompositioner, dels sina egna, 
såsom »Fantasi för violin» 1842 och 
»Konsert» 1845. 

Han samlade alla musikaliska kraf
ter omkring sig och bildade flere elever 
i violinspel, såsom Otto v. Köuigslöw, 
R. v. Böningh, L. Borgström och se
nare J. Lindberg. Äfven större origi
nalkompositioner af honom utfördes vid 
dessa konserter eller soaréer, såsom 
deklamatoriet »Die Weihe der Töne», 
första gången den 17 maj 1839 och 
sedan flere gånger, och »Tod im Tode» 
1844, en »Zigenarkör» (1841), en 
»Festmarsch» (1842), utom en mängd 
af honom komponerade studentqvar-
tettsånger. Ännu mera bidrog han till 
att höja kärleken till musiken genom 

de symfonikonserter, hvilka 
under hans utmärkta ledning 
vidtogo 1845 och fortforo 
nära 10 år, sex hvarje år, 
vid hvilka de odödliga ver
ken af Haydn, Mozart, Beet
hoven och Mendelssohn-
Bartholdy med flere mästare 
blefvo utförda, äfvensom ett 
Allegro maëstoso af honom 
sjelf (1850). 

Icke nog dermed, de 
största konserter, till hvil-
kas åstadkommande denna 
tid fordrades hela hans 
energi och utomordentliga 
förmåga, voro dock de »ora
torier», den andliga musi
kens mästerverk, hvilka 
gåfvos mest på långfreda
gen eller vid påsktiden. 
Dessutom anförde han vid 
promotioner och andra hög
tider under de 35 år han 
var musiklärare vid univer
sitetet. 

De kompositioner, hvilka 
gjort honom mest populär 
och kär för finska hjertan, 
äro dels sången »Vårt land» 
till J. L. Runebergs ord, 
som för första gången sjöngs 
vid studentfesten den 13 

maj 1848, samt hans största och mödo
sammaste arbete »Kung Carls jagt», 
romantisk opera i 3 akter med text af 
Z. Topelius, hvarur fragmenter vitfördes 
vid konserten den 18 mars 1851, hvar-
efter hela operan första gången upp
fördes af endast amatörer den 24 mars 
1852, och ännu åtta gånger efter hvar-
andra samma år. Uppförandet af denna 
opera väckte den största entusiasm och 
Pacii namn stod nu på höjden af sitt 
anseende inom hans land. Den stor
artade kompositionen åtnjöt också he
dern att blifva uppförd på K. teatern 
i Stockholm, först år 1856 för fjorton 
fulla hus, och sedan 1860 vid Carl 
XV:s kröning. 

I Sverige blef P acius ledamot af Musi
kaliska akademien 1856; i Finland hug
nades han ock med en orden samt 
professors titel och värdighet 1860 och 
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blef hedersdoktor 1877. Sedermera 
har han fullständigt omarbetat och 
tillagt nya musiknummer i nyssnämn
da opera, som nästan är ett nytt 
arbete, sådant det gifvits de senare 
åren 1875 och 1880 på svenska sce
nen i Helsingfors. 

Hans andra dramatiska komposition 
är musiken till »Prinsessan af Cypern», 
sorgespel i 4 akter efter motiv u r Ka-
levala af Z. Topelius, som gafs äfven 
af amatörer, vid invigningen af nya 
teatern i Helsingfors den 28, 29 och 
30 nov. 1860, äfven innehållande flere 
de skönaste sångstycken.* 

Utom de stora sångkompositionerna 
har han ännu skrifvit och utgifvit många 
allmänt kända och sjungna mindre styc
ken, såsom »Soldatgossen» 1858, och 
üStiomis sång», mest likasom »Warnung 
vor dem W asser » (de senare mycket sj ung-
na af alla våra manskörer) m. fl. till ord 
af Runeberg, Topelius, F. Berndtson 
och E. v. Qvanten. Pacii musik är af 
ädlaste slag, liksom Runebergs poesi 
högstämd och allvarlig, ren och varm, 
kärnfull och enkel tillika, nästan alltid 
bärande inspirationens prägel och ta
lande till hjertat; hans instrumentering 
är storartad och ofta beundransvärd. 

Hans sista opera »Loreley» uppför
des för första gången d. 28 april 1887 
å Alexanderteatern i Helsingfors. Titel-
rolen Leonore utfördes af fru Engdahl 
på ett mycket förtjenstfullt sätt; öfriga 
"roler innehades af frök. Lagermarck, 
hr A. Ojanperä och en hr Scheitweier, 
enkom införskrifven från Tyskland för 
pfalzgrefvens rol. De mindre rolerna 
utfördes af amatörer, och kören, nära 
100 personer, bestod af musikvänner 
och studenter. Musiken hade inöfvats 
och dirigerades af u niversitetets musik
lärare B. Faltin, som till slut lyckades 
öfvervinna komponistens motvillighet 
att offentligen uppföra operan. Efter 
sista akten skedde stormande ovationer 
för maëstron, som syntes i avantscenen. 
»Vårt land» uppspelades, hela publi-
instämde och entusiasmen var allmän. 
Operan berömdes i alla tidningar på 
platsen såsom storslagen och i ntressant 
i musikaliskt hänseende. Huru aktad 
och kär Pacius varit i Finland har be
visats af flere förutgångna hyllningar 
af honom, så vid hans 50:de födelse
dag, äfvensom vid den 60:de år 1869, 
hvarefter han tog afsked från sin tjenst 
vid universitetet. Pacius har på äldre 
dagar tidtals vistats i sitt fädernesland, 
än i Dresden, än i Hamburg, men all
tid åter känt sig dragen till det nya 
hemlandet, vid hvilket han ock varit 
fästad med kära familjeband. Han 

* Jeinte uvertyren till «Kung Karls jagt« 
gafs vid galaspektaklet under kejsarbesöket i 
Helsingfors med anledning expositionen derst. 
i juni 1876 à Nya (Svenska) teatern l:a akten 
af denna opera i tillfällig bearbetning. Säng-
krafterna voro dä fru Engdahl, frökn. Wess-
ler och Lagermark, hrr Alg. Lange och Jul. 
Saloman. Öfriga biträdande: frökn. Gurli 
Åberg, Frankenfelt, Bjström, hrr Fredrikson 
och Hillberg. 

gifte sig redan 1842 i Helsingfors med 
Nina Luzia Martin ooh har med henne 
haft en son och två döttrar, den äld
sta af dessa, Maria, en högst behaglig 
sångerska, var gift med Karl Collan, 
den bekante finske tonsättaren och 
skriftställaren, som afled d. 12 sept. 
1871. Pacius var sedan 1856 riddare 
af svenska Vasaorden. 

— ^  

OBS.! Vår första musikbi
laga, för i år hoppas vi kunna till
sända våra prenumeranter med ett af 
tidningens nästföljande nummer. 

• </•$" 

Till hufvudstadens musikäl-
skande allmänhet! 

0|:m det å ena sidan icke torde kunna 
a§3i' förnekas att den s. k. variétému-
siken under det senare årtiondet gjort 
ett allt större intrång inom hufvudsta
dens musikverld, så är det å andra 
sidan ett glädjande faktum att, såsom 
en reaktion häremot, hos verkliga mu
sikvänner uppstått ett allt mera lefvan-
de intresse för den ädla och bildande 
musiken. Det torde vara tillräckligt 
att såsom ett bevis på sanningen af 
detta påstående hänvisa till den väl
vilja hvarmed hufvudstadens såväl all
mänhet som kritik omfattat de härstä-
des verkande sångsällskapen. 

Vid dessa sällskaps verksamhet har 
emellertid behofvet af en särskild kon
sertorkester, hvars biträde ständigt 
kunnat påräknas, gjort sig allt mer 
och mer kännbart. Såsom det torde 
vara allmänt bekant, har det vid ett 
visst tillfälle t. o. m. varit nödvändigt 
att från utlandet förskaffa orkesterbi
träde, emedan sådant omöjligt kunnat 
erhållas i hufvudstaden. Med anled
ning häraf har under höstens lopp un
der namn af Filharmoniska Symfoni-
Orkestern bildats en större orkester, 
bestående dels af medverkande amatörer, 
dels af särskildt engagerade musici. 
Denna orkester kommer att under mu
sikåret gifva en serie symfonikonserter 
i musikaliska akademien under ledning 
af hr Andreas Hallén. Vid dessa kon
serter komma inländska och utländska 
vokal- och instrumentalsolister att med
verka, och programmet skall i ständig 
omvexling bjuda både på klassisk och 
nyare musik. 

Denna orkesters fortvaro är likväl i 
högsta grad beroende på allmänhetens 
intresse, hvilket man anser sig kunna 
hoppas vara så mycket större, som or
kesterns verksamhet afser att i sin 
mån bidraga till förädlande af den mu
sikaliska smaken inom hufvudstaden. 

På grund häraf få undertecknade 
härmed inbjuda till abounementsteckning 
för sex symfonikonserter. Abonnements-
priset utgör 12 kronor för l:a och 9 

kronor för 2:a plats, och eger abonne-
mentsteckningen rum i Abr. Lundquists 
Hoftnusikhandel, Malmtorgsgatan n:r 8, 
livarest, mot erläggande af abounements-
afgiften, kuponger, gällande för utta
gande af konsertbiljetter, erhållas. 

Stockholm i december 1890. 

A x e l  B u r e n .  

A. Hallén. A. Elisen. 

Erik Scholander. Erik von Otter. 

John May. 

# 

Om Verdis nya opera »Falstaff . 

:L7.n ny opera af Verdi och d ertill en 
med komiskt ämne, det är en 

märkvärdighet. Man skrifver från Ita
lien att stor fröjd råder der, emedan 
telegrafen från ena ändan af halfön 
till den andra förkunnat: Verdi har 
verkligen skrifvit den nya operan. Den 
som känner den gamle mästarens po
pularitet förundrar sig ej öfver att ett 
helt land kommer i sensation vid un
derrättelsen om en ny opera af Verdi. 
Om hur denna i det allra längsta af 
maëstron bevarade hemlighet kom till 
uppenbarelse, först för de närmast in
tresserade och derefter till den stora 
allmänheten, berättas nu följande. En 
dag helt nyligen inbjöd Verdi i Milano 
hela familjen Riccordi till middag å 
»hotell Milano». Arrigo Boïto, intim 
vän till Verdi (författare till hans »Otel-
lo»-text, som bekant) var också närva
rande. Verdi var vid brillantaste lynne; 
ja, han tycktes rent af föryngrad och 
utvecklade en alldeles ovanlig humor; 
icke en gång Giulio Riccordi (Verdis 
förläggare) hade en aning om att Verdi 
hade en ny opera fullfärdig. Hemlig
heten var väl bevarad. Hur stor blef 
ej derför Riccordis och de andras för
våning, då Boïto vid desserten höjde 
det med champagne fylda glaset och 
drack »Tjockingens» skål, »Tjockin
gen», hvem kunde han väl mena? Den 
ene såg på den andre utan att kunna 
lösa gåtan. Boïto utbragte nu en skål 
för »Tjockingens» triumf, och då han 
likasom Verdi roat sig tillräckligt åt 
den allmänna förvåningen tillade han: 
»Jag höjer glaset för tredje gången 
och det för framgången af Verdis nya
ste opera, för hans Falstaff!» — »Och 
är operan verkligen färdig?» vågade 
siguora Riccordi fråga, och d enne nicka
de bifall med glad uppsyn. Sedan nu 
hemligheten var röjd, tog Verdi sjelf 
till ordet och redogjorde för alla möj
liga detaljer i operan. Han berättade, 
att Boïtos libretto var så kostlig, så 
full af komiska saker, att han, Verdi, 
otaliga gånger måst afbryta kompone
randet för att få skratta ut. »Dervid», 
sade Verdi, »kom jag alltid att tänka 
på, att jag redan till min vän Philippi 
skref: 'Jag kommer icke att skrifva 
en komisk opera förr, än jag funnit 
en textbok, som narrar mig att skratta 
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riktigt godt'». — Vidare underrättelse 
om det nya verket torde ej länge låta 
vänta på sig. Berättaren af det ofvan-
nämnda inför äfven förläggaren Ric
cordi såsom alldeles okunnig om att 
Verdi skref en ny opera, men vi våga 
betvifla denna okunnighet, då tidnin
garne länge omtalat att Verdi var sys
selsatt med komponerandet af »Fal-
staff». 

^— 

Musikpressen. 

På Elkan & Schildknechts förlag 
har utkommit: 

För en röst med piano: 

Geijer, Gösta: Dröm; tillegn. Alb. 
Bülow, ord af I. P. Jacobsen. Pris 
50 öre (ess—f). — Det komma skall 
en sorgetid, ord af K. A. Melin, tillegn. 
frk. Anna Bergström (c—f). Pris 75 
öre. 

Af dessa talangfullt komponerade 
sånger anslår oss mest den först nämnda 
under det den sista är något harmoniskt 
invecklad i ackompagnemanget, som för 
öfrigt i båda sångerna är effektfullt 
utan att förete några svårigheter. Den 
unge komponisten, elev af Joh. Svend-
sen i Köpenhamn har, såsom en annons 
i dagens nummer visar, nu bosatt sig 
här som musiklärare. 

På Wilh. Hagströms förlag, Hudiks
vall, har utgifvits: 

Hagström, N.: Sånglära för folk
skolor och allmänna läroverkens högre 
klasser. Andra kursen, andra uppl. 
Pr. 60 öre. 

Vi ha förut gifvit vårt erkännande 
åt denna sånglära, hvars författare är 
musiklärare vid Helsingborgs H. all
allmänna läroverk. I bokens förord 
erinrar författaren att läroboken är in
delad i 3 kurser, så att. den 3:e är 
den egentliga afslutningskursen ; men 
då flere elever sluta sin skolgång ti
digt och ej få tillfälle att genomgå 
hela läroboken, så har det väsentligaste 
af allmänna musikläran med dithör. öf-
ningar här intagits, så att l:a och 2:a 
kurserna derigenom utgöra en minimi-
kurs i notsång. Bokens särskilda af-
delningar äro I. Allmän musiklära, II. 
Tonbildnings- och språkljudsöfningar, 
III. Tonträffningsöfningar, IV. Takt-
öfningar, V. En- och tvåstämmiga sång
stycken och koraler för tillämpning af 
tonträffning, takt m. in. 

Från Scenen och Konsertsalen. 

Kgl. Operan. Jan. 1, 5. Mascagni, Pie-
tro: På Sicilien; Undina. ballett; Adam: 
Number ger dockan. — 2. Verdi: Aida, 
(Amneris: frk. Almati). — 3, 4, 6 ('/a 2) 8, 
10, 13, 15. Wermländingarne. — 6. Bizet: 

Carmen (Carmen : frk. Almati, gäst; Michaela: 
frk. Karlsohn; Don José, Escamillo: hrr Öd-
mann, Edberg). — 7, 9. Lortzing, Alb.: 
Czar och Timmerman kom. opera i 3 akt. 
(Czar Peter, borgm. van Bett, Peter Ivanow, 
amir. Lefort, lord Syndham, markis Cliateau-
neuf.: hrr Johansson, Strömberg, Lundmark, 
Sellergren, Edberg; Marie, fru Browne: fruar 
Edling,Strandberg). —11,12. Lortzing, Alb.: 
Czar och timmerman, Undina. — 14. Adam: 
Konung för en dag (Zephoris, Zelida: hr 
Lundmark, fru Strandberg.) 

Svenska Teatern. Jan. 6. Den ondes be
segrare. 

Vasa-teatern. Jan. 1—5. Sulli-van: Mi-
kadon-, I slumpens verld nyårsfant. i 1 akt 
med körer och kupl. af E ... N . .. — 7, 8. 
Strauss: Läderlappen (2 och 3 akt.); 1 
slumpens verld. — 1 0 (30:de gången), 11. 
Läderlappen; I slumpens ve rld. — 1 3, 14. 
Offenbach: Lilla rosenknoppen (La jolie 
parfumeuse) oper. i 3 akt. al' H. Cremieux 
och E. Blum. (Rose Miehon, parfymhand-
lerska: frk. Olga Lindberg, debut: Clorinne, 
Arthémise, Madelon, vid Stora operan: fruar 
Hjortberg, Cederberg, Klinger: Barolet, Roses 
brudgum: frk. Johnsson; Chev. de la Cocar
dière, Persiflage, Jean Poirot: hrr Warberg, 
Strömberg, Lundahl; tjenstfolk. musikanter, 
bröllopsgäster m. m. — Tiden 1700 talet.) 

Berns' Salong. Konsertmatiné af hofka-
pell. Erederik Sörensen (bitr.: fru Wendela 
Andersson-Sörensen, frk. Almati; hrr Auliu, 
Er. Borgstedt, Stenhammar (aekomp.). 

Kgl. operans första nyhet för året, 
Lortzings »Czar och timmerman», har 
nu gått öfver scenen, om med stadig 
framgång får tiden utvisa. Denna ko
miska opera är onekligen ganska un
derhållande till text som musik, men 
då vår operapublik mindre tycks in
tressera sig för att göra bekantskap 
med ett erkändt godt dramatiskt-musi-
kaliskt verk, än att få höra på vissa 
sångarfavoriter (om vi ens få begagna 
pluralis) har man klena förhoppningar 
om att operan kan hålla sig uppe. 
Bättre dragningskraft har varietémusi-
ken hos Berns', i Sveasalen och på 
Mosebacke, der fylda salonger frenetiskt 
applådera dessa lokalers vokala »konst
produktioner». I Lortzings opera borde 
ensam fru Edling, vår förträffliga, in
tagande och lifliga sångerska, locka 
publiken till operasalongen, därtill ut-
föres den komiska borgmästarens huf-
vudrol på mycket roande sätt af hr 
Strömberg. Hr Johansson är visserli
gen en något för matt och röstsvag 
Czar, hr Lundmark en föga fransk 
markis, men operan i sin helhet är 
dock både se- och hörvärd. Dansen 
är af hr Lund förtjenstfullt arrangerad. 
Den som bevistar en föreställning af 
»Czar och timmerman» på vår opera 
kan dermed förskaffa sig en ganska 
rolig afton. Beträffande sista gången 
operan upptogs på operascenen före 
denna repris, så ha vi funnit att detta 
måtte ha varit 1866 d. 5 maj, då hr 
Weiss utförde borgmästarens rol. — 
» Wermländingarne» vipphöra ej heller 
att roa sin publik och gafs d. 13 d:s 
för 225:te gången. 

Den nya Offsnbachs-operetten på 
Vas&teatern har, som vanligt der, fått 

en lysande uppsättning, men framgån
gen tro vi ej blir derefter, ty musiken 
och komiken i densamma är ej synner
ligen uppiggande, om än rätt vackra 
melodier i den kända genren förekom
ma. Hufvudpersonen, debutantan frk. 
Lindberg, har ett behagligt utseende 
men svag och ännu till intonation osä
ker och outbildad röst. Hr Strömberg, 
f. d. dansören, är rätt lustig med sina 
piruetter och kupletter. 

Den konsertmatiné hr F. Sörensen 
gaf i Berns' salong var högst angenäm, 
i det man då åter fick höra vår vär
derade och saknade operasångerska fru 
Vendela Andersson-Sörensen (svägerska 
till konsertgifvaren). Med en röst, åt
minstone fullt så sympatisk och inta
gande som förr, och med oförminskad 
liflighet och konstnärlighet föredrog 
hon en aria med obligat violin (hr Au-
lin) ui Saint Saëns »Timbre d'Argent», 
en förtjsande »Canzonetta» af Haydn 
med fransk text, »In der Märznacht», 
liflig skrattvisa af Taubert och en Pol
ska (»Ensam vandrar jag») af Is. Dann-
ström. Efter hvarje sång, synnerligast 
efter Tauberts, helsades den utmärkta 
sångerskan med stormande applåder, 
hvarmed hon också hyllades vid sin 
första entrée. Konsertgifvaren inledde 
matinéen med ett af honom och hr 
Stenhammar väl utfördt andante af 
Rubinstein. Särdeles förträffligt skötte 
hr Aulin sin violin i Nerudas förtju
sande »Berceuse Slave» och äfven f 
Vieuxtemps Gavotte. Frk. Almatis ut
förande af Capouls »Meha» och Scu-
deris »Dormi Pure» belönades med 
välförtjent bifall. Hr E. Borgstedt 
föredrog en sång af Gösta Geijer, »Es 
war ein König in Thüle», med präk
tig röst ehuru något inbundet föredrag. 
Hr Stenhammar ackompagnerade flitigt 
och utmärkt som vanligt. En Ander
sen-saga, uppläst af fru Hartman slog 
också mycket an på den talrika publi
ken. 

# 

Från in- och utlandet. 

Kgl. Operan. Tisd. d. 20 d.s upp
föres här »Midsommarnattsdrömmen» 
af Shakespear med Mendelssohns mu
sik, senast gifven här d. 4 april 1888, 
således före dramatiska och lyriska 
scenernas skilsmessa, som blef så ödes
diger för det stora skådespelet, hvilket 
med detsamma blef förvisadt från lan
dets första scen och man kan väl säga 
med detsamma nästan landsförvist. 
Vid nu skeende repris af »Midsommar
nattsdrömmen» komma fruar Dorsch-
Bosin (Hermia) och Hartman (Puck) 
samt hr Törnquist att medverka. För 
att bereda en större allmänhet tillfälle 
att på operascenen få se dramatiska 
föreställningnar, i synnerhet med mu
sik, af högre värde, ämnar dir. Nord-
quist till omvexling med operaföreställ
ningarna gifva sådana der till nedsatt 



S V E N S K  M U S I K T I D N I N G .  15 

pris, en anordning för hvilken man är 
dir. Nordquist högeligen tacksam. 

Kgl. Operan förbereder äfven, utom 
Otello, en repris af » Lohengrin» med 
frk. Moritz som Elsa samt »Lakmé», 
i hvilken frök. Parsberg lär få sin 
tredje debut, i titelrolen Spohrs »Jes-
sonda» är också i fråga att återupp
tagas. 

Symfonikonserten, lördagen d. 17 d:s 
inledes med symfoni af Gade (op. 5 
c moll) en hyllning åt den nyss aflidne 
tonsättarens minne, derpå följer hr Tor 
Aulins n}'a violinkonsert, förut spelad 
i Kristiania vid slutet af förra året 
liksom nu af t onsättaren sjelf ; följande 
nummer blir Haydns härliga variatoner 
ur »Kaiserquartetten», tor stråkorkester, 
och det intressanta programmet afslu-
tas med Beethovens B dur-symfoni, 
n:o 4. 

Filharmoniska Symfoniorkesterns nä
sta konsert är bestämd att ega rum 
lördagen den 24 januari i Musikaliska 

• akademien. Programmet till denna kon
sert kommer bl. annat att upptaga: 
Mozarts symfoni i Ess-dur (Billows re
vision), Edv. Griegs Peer Gynt-suite, 
förut ej uppförd här i Sverige, och 
hvilken orkestersuite f. n. spelas med 
framgång i flere af kontinentens stä
der, senast utfördes den på en symfo
nikonsert den 29 december i Köpen
hamn. Vidare kommer att utföras ännu 
en nynet, nämligen Serenad för stråk
orkester med violoncell-solo obligat 
af Bob. Volkmann. Denna konsert blir 
den första abonnementslconserten, och 
är tillfälle till abonnementsteckniiig i 
Abr. Lundquists hofmusikhandel här-
städes. 

Till hl. W. Gades minne lär Musik
föreningen härstädes vid sin nästa kon
sert komma att gifva komponistens G 
moll-symfoni. Musikaliska akademien 
lär äfven illustrera sin årsfest med en 
af hans kompositioner. 

Å Kgl. teatern i Köpenhamn egde 
en högtidlig minnesfest öfver honom 
ram, hvarvid den musikaliska delen af 
programmet upptog Gades egna ton
sättningar till största delen, under an
förande af kapellm. Johan Svendsen. 
Gades enka har i tidningarne framfört 
en tacksägelse för den heder som från 
alla håll bevisats minnet af hennes 
make. — Vi begagna här tillfället att 
rätta ett misstag i vår Gade-biografi, 
förra numret. Enl. andra tidningar 
uppgåfvo vi fru Gade heta i sig sjelf 
Erslew, af n ämnda tidningsannons fram
går, att hennes namn före giftermålet 
med Gade var Marie Stœger. 

Främmande musikartister. Fröken 
Frida Schytte, den utmärkta unga dan
ska violinisten kommer om måndag d. 
19 d:s att låta höra sig å Kgl. operan. 
— Filip Forstén, förr anstäld vid vår 
opera, har återkommit hit och ämnar 
gifva konserter, vid hvilka frökn. Aug. 
Öhrström och Sigrid Gyllensköld kom
ma att medverka. 

Gluntturnén kallas en konserttur före
tagen af ett par kända Gluntsångare i 
Upsala, i afsigt att samla medel till 
nytt nationshus för Smålands nation 
derstädes. Den första soarén hölls å 
Gillesalen d. 9 d:s för full salong och 
under stort bifall. De unga sångarne 
ämna derefter uppträda i Eksjö d. 12 
jan., Vexiö d. 13, Kalmar d. 15, Jön
köping d 17, Göteborg d. 19 och 20 
d:s. Sedan besökas Borås, Sköfde, 
Örebro och Vesterås. 

Sigrid Arnoldson. Från Barcelona 
telegraferas, skrifver Spada, att Sigrid 
Arnoldson debuterat som Dinoiah på 
Liceo-teatern derstädes med stor fram
gång. Särskildt hyllade man sånger
skan efter den bekanta »skuggvalsen». 

Gina Oselio är genom impressarion 
Strakosch engagerad för en serie opera
föreställningar i Schweiz under måna
derna febiuari och mars. 

Cperasångerskan fru Olfine Moe har 
med sig associerat ett par unga arti
ster från Tyskland, hrr Heinrich Kai
ser, tenorsångare, och Theodor Vieh
meyer, pianist, för att med dem före
taga en konsertresa genom Sverige och 
Norge med Göteborg till utgångspunkt. 
Turnéns impressario är den kände skå
despelaren Ludvig Otterström. 

Svenska marscher. För närvarande 
pågå forskningar i syfte att åt svenska 
armén återbörda de äldre marschmelo
dier, som äro af svenskt ursprung. De, 
som hafva sådana i sin ego, kunna 
befordra nämnda syfte genom att in
sända dylika marschmelodier till Musi
kaliska akademiens bibliotek. 

Kristiania. Arkitekten Valfrid Karl
son, förste pristagare vid täflingarne 
till operahus samt riksdags och bank
hus härstädes, har, jemte regissören 
hr Ludvig Josephson, kallats till Kri
stiania för bedömandet af täflingsrit-
ningar till det ifrågasatta nya opera
huset i Norges hufvudstad. 

Fru Judic har, att döma af ryska 
blad, icke i Petersburg rönt synnerlig 
framgång. Hennes vistelse derstädes 
blef ej heller långvarig. Redan den 
26 december skulle hon uppträda på 
en privatteater i Moskva, der hon äm
nade gifva 8 representationer. 

Paris. På Gaîte-teatern gafs i slutet af 
förra året »La Fée aux chèvres», en spekta
kel-operett med rigtning åt opéra-comique. 
Texten är författad af hrr Paul Ferrier och 
Albert Vauloo och musiken af Vavney. 
Stycket har väckt stor munterhet och tros 
hålla sig lauge uppe på scenen, helst som 
uppsättningen är lysande. 

Rouen. Första uppförandet i Frankrike af 
Wagners »Lohengrin» är ämnadt att ega rum 
här i januari. Dekorationer och kostymer 
blifva de samma, som användes vid den 
misslyckade representationen i Paris på Eden-
teatern. 

Leipzig. På stadtteatern gafs d. 19 dec. 
en intressant première, om man så får kalla 
återupptorandet af Lortzings komiska opera 
i Hans Sachs», som ej gifvits här på 50 år. 

Den lifliga h andlingen och de behagliga me
lodierna väckte publikens stora bifall. (Ope
ran förekommer i Kleinmichels samling: 
Beliebte opern aus früherer Zeit). 

Osnabrück. Till minne af Lortzing (T d. 
21 juni 1851 i Berlin) har en sångförening 
här uppsatt en minnestafla på ett hus, som 
beboddes 1827 af den omtyckte operakompo
nisten, som länge verkade här i egenskap af 
skådespelare, sångare och komponist. 

Petersburg Anton Rubinstein, som är 
missnöjd med musikförhållandena här, tänker 
lemna sin plats som konservatoriedirektör. 
Emellertid har han af vänner och beundrare 
låtit öfvertala sig att behålla platsen till nä
sta juni. 

Budapest. Maseagnis »Cavalleria rusticana» 
(»Ländliche Ritterlichkeit») har vid första 
uppförandet här vunnit stor framgång. -
Komponisten har af utställningskomitén ^ i 
Palermo fått i uppdrag att komponera invig
ningshymnen, och i Livorno har nyligen ett 
orkesterstycke af honom, »Danza esotiea», 
utförts med bifall. 

Anna och Eugen Hildach, sångarparet, som 
nyligen i Danmark gjort en större turné, sä-
ges efter inbjudan komma att konsertera i 
Sverige och Norge under februari månad. 

-— 

Dödsfall. 

Fogelberg, Gunnar, sångare och sång
lärare f. i Trollhättan d. 16 sept. 1840, 
f derst. d. 9 dec. 1890. 

Gade, Niels Wilhelm, dansk tonsät
tare, f. d. 22 febr. 1817 i Köpen
hamn, j derst. d. 28 dec. 1890 (se 
föreg. nummer). 

Pacius, Fredrik, finsk tonsättare, f. 
d. 19 mars 1809 i Hamburg, f i 
Helsingfors d. 8 jan. (se sid. 12). 

Taubert, Karl Gottfried Wilhelm, 
populär tysk komponist och pianovir
tuos, f. d. 23 mars 1811 i Berlin, f 
derst. d. 7 jan. I piano var Taubert 
liksom Mendelssohn elev af L. Berger. 
Efter studier vid Berlins universitet 
(1827—30) uppträdde T. som piano
virtuos, var en tid musiklärare i Ber 
lin, blef 1831 ledare af hofkonserterna, 
1842 kapellmästare vid opeiran och 
dir. för k. kapellets symfonikonserter, 
dem han föranstaltade tillsammans 
med Mendelssohn och Henning; 1869 
utnämd till förste kapellmästare. T. 
var en flitig och rätt ansedd kompo
sitör af symfonier, uvertyrer, kam
marmusikverk, operor (»Joggeli» 1853, 
»Macbeth» 1857, »Cesario» 1874 m. 
fl.), pianosaker, körverk och solosån
ger, bland hvilka hos oss torde vara 
mest bekanta hans berömda barnvisor 
och sången »Jag vet ej hvarför jag 
sjunger». Hans operor ha ej rönt 
synnerlig framgång. Sedan lång tid 
lefde T. som privatman i Berlin. 

Witt, Leopold Friedrich, kapellmä
stare och komponist, f. d. 17 aug. 
1811 i Königsberg, f d. 1 jan. i Kiel, 
der han sedan 1858 varit bosatt som 
musikdirektör. Ha c har skrifvit or
kesterkompositioner, qvartetter, körer, 
sånger etc. 

" 



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

•åk zx ixi åla xi, 
i i S"? M"siktldnlng> 11:te årgången, rekommenderar sig härmed i välvillig åtanke hos den musikaliska all

mänheten. ba lange har ä^nnu ingen Svensk Musiktidning tillkämpat sig existens, men det har ej heller kunnat ske utan 
uppottnng at utgifvareD. V i hoppas med detta år att större spridning af tidningen skall betrygga hennes fortvaro. lipp
es imgen or prenumeranten ar ringa. För endast 5 kronor erhålles under året populär lektyr i musikaliska äni-

bl0gfafier r"0fl porträtter af in- och utländska konstnärer, Musikbilagor af god och lätt litförbar, sång- och 
pianomnsiK, (omkring 14 sidor eller mera, beroende af prenumerationen). Utom större artiklar innehåller tidningen redo-
gore ser or lllUSlkpi essen, följetonger, notiser m. m., och goda litterära krafter kunna för tidningen påräknas. Tid-
ni D gen ämpar sig föi lnaije musikaliskt hem, som genom densamma kan följa med händelserna inom musikverlden 
sarskildt var egen. Svensk Musiktidning utkommer 2 gånger i månaden (utom Juli—Aug.). Endast lielårsprenumeranter 

, a musikbilagan. A tidningen prenumereras å byrån Olofsgatan 1 (Hötorget G), derifrån tidningen hemsändes, i bok-
och musikhandeln, a tidningskontoren. För landsorten bäst ä posten. 

Odmjukligen 

Redaktionen. 

Kongl. Konservatorium iör musik i L eipzig. 
Knmnn9;n„ii°SliâSen ^ \ kl 9 ^ eêer an,agningspröfningen riim. Undervisningen omfattar Harmoni- och 
" T Pmn n °rg ' T011"' T '' V10l0,lcell> kontrabas, flöjt, oboe, klarinett, fagott, waldthorn, trumpet, basun, 
harpa — solo- ensemble- qvartett-, orkester- och partiturspel; — solo- och körsång samt lärometod i förening med offent-
liga foredrag Instorm och musikestetik italienska språket, deklamations- och dramatisk undervisning - och undervisas 

af. prof. 7 Hermann, prof d:r 11. Papper,tz, organisten i Nicolai-kyrkan, kapellmästare prof. d:r C. Peinecke Th. 
^.umversitetsprofessord.r O. Paul, d:r F. Werder, musikdir. d:r S. Jadassohn. L. Grill, F. fabling, J. Weidenbach 

Thomäffe rrga4nl B1 i l , r
aS"^ ; ?• Zmntscher> H- Klesse> kgl- musikdirektör prof. d:r W. Pust, kantor vid 

Thomasskolan A Peckemlorf. ./. Klengel, kammarvirtuos A. Schröder, P. Bolland, O. Schwabe, W. Barge, G Hinke F 

T Z7nlJ; pTotf' * Q^dorf, E. Schlecker, kape.lm. H. ^/hofpianisten C. wZdUng, 
Gevtzsch, P. Horney ei, organist for Gewandhaus-konserterna, H. Becker, fru prof. A. Sclnmon-Regan, hrr A. Pnthardt 

G. Scheck, C Bemng, *• freitag. musikdir. G. Ewald, A. Proft, regissör vid Stadtteatmi. 
Iillfalle erbjudes att lära pianospel på Janko-klaviaturen. 
I Institutets rum finnas 3 orglar för undervisningen. 

scen upprättad!" ^ ̂  ̂  k°mpetenta tiU erhâllande af fullständigt utbildande för operan är i det nya huset en öfnings-

träde till u* medgifver Kgl. Konservators samtliga lärjungar fritt till
trade till icke allenast alla generalrepetitioner för vinterns 22 Gewandhaus-konserter, utan i regeln också till Kammarnmsik-
1 epresentationerna, som ega rum i Gewandhaus. 

ot »• v • i HOn!T.m fÖF rdriSningen UtgÖr 3n° mark ljr år' 80m 1 tre terminer, påsk, mikaelsmessan och jul i för
skott betalas med 120 mark. Dessutom betalas 10 mark i inskrifningsafgift 

lare i in- och*u£ ^ à™™0™* kostnadsfritt: kunna äfven bekommas hos alla bok- och musikband-

Leipzig i januari 1891. 

Direktionen för Kongl. Musik-Konservatorium. 

D:r OTTO GÜNTHER. 

Undertecknad gifver fortfarande lek
tioner i  Sång, Dramatik, Pla
stik och Rolers inöfning, om 
anmälan sker Onsdagar och Lördagar 
kl. mellan en qvart efter 10 till 11 
f. m. 

Sturegatan 24, 4 tr. 

Hebbe. Signe 

J. LUDY. OHLSON 
STOCKHOLM 

IS Regeringsgatan 16 
Flyglar, Pianinos och O rgelharmo

nier af de biista svenska och utländska 
fabriker i största lager till billigaste 
priser under fullkomligt ansvar for In
strumentens bestånd. 

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

m EBBE 
efter bästa metod, ledande till god tek

nisk ocli verkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. 

Olofsgatan 1 (Hötorget 6), 1 tr. 

upp öfver gården. Mottagning kl. 

V29—ValO och 2—3. 

Frans J. Huss. 

Oscar Lejdström, 
Sånglärare. 

Mäster-Samuelsgatan 35. 

FRITZ ARLBERG. 
Sånglärare. 

Ka.rla.pla.ri Q, 1 tr. upp. 
Obs.! Ändrad adress. Obs.! 

Gösta Geijer 
undervisar i harmoni, mottager kom

positioner till granskning och inöfvar 
sånger. 

Olofsgatan 13, 1 tr. upp. 

Eleganta Permar 
till Svensk Musiktidning finnas ti ll salu 

â 2 kronor hos P. Herzog, Malm-
skilnadsgatan 54. 

I N N E H A L L :  Franz Neruda (mod porträtt.) 
— E n förbisedd svensk sångartist. — Utd rag ur 
professor Kiinkmeyers musiklexikon (Humoresk).— 
t Fredrik Pacius (med porträtt.) — T ill hufvud
stadens musikälskande allmänhet. — Om Verdis nya 
opera -FalstaflV — M usikpressen. — F rån scenen 
och konsertsalen. — Från In- och utlandet. — 
Dödsfall — A nnonser. 

STOCKHOLM. O. L. SVANBÄCKS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1891. 


