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Albert Rubenson. 

Ranima dag som Svenka akade
mien firade sin s edvanliga års-
högtid på aftonen den 20 sist-

Jr^lidne december, firade äfve n, kan 
l \ J man säga, Musikaliska akademien 
sjl och dess konservatorium en års-

I högtid, så till vida att dessa in
stitutioner i förening med en mängd 
inbjudna då firade konservatoriedirek-
tören Albert Rubensons sjuttioårs-fö
delsedag. Högtiden egde 
rum i akademiens orgelsal 
vid middagstiden. Man såg 
här samlade i feotdrägt 
Musikaliska akademiens le
damöter, alla lärare vid 
konservatoriet, ett stort an
tal forna och nuvarande 
dess elever, bland d e förra 
flera operaartister, många 
framstående musiker och 
ett stort antal damer, för
utom åtskilliga af hr Ru
bensons slägtingar och vän
ner. Halfva salen var upp
tagen af en väldig estrad, 
öfver hvilken placerats hr 
Rubensons porträtt, omgif-
vet af en lagerkrans och 
andra dekorationer. 

På estraden hade hof-
kapellet tagit plats, och 
vid hr Rubensons inträde 
mottogs han med orkester
tusch och fanfar. På en 
estrad midt emot orkestern 
stod en fåtölj, h vari dagens 
festföremål tog plats emel
lan akademiens preses, ju-
stitierådet Abergsson, och 
dess sekreterare, doktor 
Svedbom. 

En af konservatoriets 
manliga elever öfverlem-
nade till hr Rubenson en 
kolossal lagerkrans, och 
hr Rubensons po rträtt upp

lystes i detsamma af talrika elektriska 
lampor. Derefter höll akademiens pre
ses, justitierådet Abergsson, ett bjert-
ligt tal till föremålet för festen och 
fiamhöll särskildt, att han kan sägas 
vara konservatoriets skapare i dess 
nuvarande form. 

Härpå vidtog en af akademien an
ordnad konsertafdelning, hvars pro
gram upptog några bland hr Ruben
sons tonverk. Man fick sålunda höra 
det 1871 fullbordade symfoniska inter
mezzot nr 2, hvars tre satser väckte 
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synnerligen lifligt bifall, särdeles mel
lansatsen, det spirituella vivacet, som 
måste omtagas. Derpå utfördes af en 
väldig kör af f. d. och nuvarande 
konservatorieelever ett par mans- och 
kvinnokörer ur musiken till »Halte 
Hulda» (från 1864), som äfven belö
nades med kraftiga applåder. 

Matinén afslöts med festmarschen 
till invigningen af Musikaliska akade
miens byggnad den 2 mars 1878, 
hvilken ståtliga marsch, afslutad med 
»Du gamla, du friska», slog lifligt an. 

De närvarande reste sig 
nu och helsade tonsättaren 
åter med med kraftiga ap
plåder. Orkesternumren 
utfördes af hofkapellet un
der ledning af hr Nord
qvist, och kapellet med
verkade äfven i körnumren. 

Det är ej här platsen 
att ingå i något bedö
mande af dessa tonsätt
ningar, men vi kunna ej 
underlåta att erkänna va
let af dem särdeles lyck
ligt, allt ifrån det så väl 
i melodiskt och harmoniskt 
hänseende som i afseende 
på instrumenteringen an
slående intermezzot, till 
den afslutande marschen, 
talangfullt byggd på den 
fosterländska folkvisan. I 
mellannumret fäste man 
sig särskildt vid den gri
pande och verksamt instru-
menterade sorgmarschen i 
början och slutet af det
samma. Den rena formen, 
de melodiska dragen hos 
dessa tonsättningar förde 
ovilkorligen tankarne på 
Gade och Hartmann; också 
äro de ej barn af den tid 
som är. Hr Rubensons 
verksamhet som komponist 
har, synes det, trängts till
baka af direktörsbestyren. 

J 
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Festen för hr Rubenson afslutades 
med en middag å hotell Rydberg, hvari 
en mängd damer och herrar deltogo. 
Hedersgästen välkomnades af akademi
ens preses, och sekreteraren Svedbom 
höll det egentliga festtalet, hvaijemte 
Frans Hedberg uppträdde med ett 
ver8ifieradt humoristiskt anförande. 
Under middagen öfverlemnades till di
rektör Rubenson en blomsterlyra med 
röda band från elfva damer vid kon
servatoriet. 

Till den bild af direktör RubensoD, 
som ofvan nämnda festlighet gifvit oss 
särskild anledning att framställa i dfnna 
årgångs första nummer, foga vi här en 
kort biografisk teckning af hans lif och 
verksamhet hufvudsakligen som tonsät
tare. 

Albert Rubeiison föddes i Stock
holm den 20 december 1826. Hans 
musikaliska studier gälde först violin
spelet, hvari han här utbildade s ig för 
den utmärkte violinisten i bofkapellet 
Peter Elwers. Han begaf sig sedan 
till Leipzig, der han 1844—48 stude
rade kontrapunkt för Hauptmann, kom
position för Gade och violin för David. 
Han medverkade der som orkesterspe
lare i Gewandhaus samt vid teatern i 
Leipzig, sedan vid musikföreningen i 
Köpenhamn och 1850—51 vid hof-
kapellet i Stockholm såsom extra bi
träde. Han sysselsatte sig derefter 
med musikkritik i »Ny tidning för 
musik» och »Tidning för teater och 
musik», hvilken han 1859 utgaf i för
ening med Ludv. Norman och Frnns 
Hedberg. 

Rubenson komponerade tillika åtskil
liga saker, såsom en symfoni i C dur 
(1859), en stråkqvartett (op 2, F dur), 
flere konsert-intermezzi, suiter och uver
tyrer, deribland en till Shaksperes 
»Julius Csesar» (1859), flere häften 
sånger, musik till Hostrups En natt 
bland fjellen, tångspel i två akter, upp-
fördt å kung!, operan härstädts 1858 
och utgifven i klaverutdrag af Musika
liska konstföreningen 1887. Ett annat 
sceniskt verk af Rubenson är, som 
förut nämnts, musiken till Björnsons 
dram Halte Hulda, uppförd i Kristia-
nia 1865 och sedan i Tyskland. Vi
dare har han komponerat Festmarsch 
till Musikaliska akademiens invigning 
1878 m. m. Af Rubensons flerstäm-
miga sånger är i synnerhet manskören 
Kcrsfarersang mycket sjungen; andra 
sådana utgifna äro Svenska folkvisor, 
satta för sopran, alt, tenor och bas, 
med svensk och tysk text. Af hans 
utgifna solosånger må nämnas en sam
ling melodier till Dikter af Per Tho-
masson, Tre dikter af Heine (tillegn. 
N. W. Gade), Sex Digte af Björnson, 
Hostrup og Bi.rns, Sex sånger (deri
bland nr 6 »Ta'n för Anna er i akt»). 
Af trycket har äfven utkommit en hans 
orkestersuite i fyrhändigt pianoarrange-
ment och den ofvannämnda stråkqvar-
tetten ; möjligen äfven några andra af 
hans tonskapelser. 

Såsom kritiker framträdde Rubenson 
i ofvan omtalade musiktidningar med 

I skärpa och talang i gisslande af rå
dande musikaliska missförh ållanden hos 
oss och — såsom en hans biograf på
pekar — »förberedde förståendet af 
Schumann och den tyska romantiken 
i motsats till den äldre kritiska skolan 
med Bauck i spetsen». 

Prenumsrations-Ånmälan. 
% 

Svensk Musiktidning fortsättes detta 
år med sin 17:de årgång i förhoppning 
om ökadt intresse hos våra musikvänner 
för fortvaron af detta vårt lands enda 
musiklitterära fackorgan, hvilket såsom 
sådant borde till musikbildningens fromma, 
ej minst för ungdomens musikaliska 
uppfostran, finnas i hvarje bildadt och 
musikaliskt hem. Svensk Musiktidning 
har äfven gjort till sin uppgift att vara 
ett nordiskt musikblad med redogörelse 
för musiktilldragelserna i Norge, Finland 
och Danmark. Vår nära förbindelse 
med de andra skandinaviska länderna 
och Finland ger oss anledning att tro, 
det hvart och ett af dessa skola med 
särskildt intresse följa musiktilldragel
serna i vårt land och i de öfriga. 

Vi skola alltjemt söka att gira tid
ningen underhållande för den musikali ska 
allmänheten genom omvexlande inyehåll 
af instruktiva, bildande och läsvärda ar
tiklar, och i det ii frambära vårt tack 
till dem, som hittills gynnat tidningen 
med prenumeration, hoppas vi på deras 
fortfarande intresse för densamma och 
att de äfven skola gifva den en rekom
mendation, så mycket mer behöflig, som 
tidningen hittills endast med kännbar 
ekonomisk uppoffring af utgifvaren kun
nat upprätthållas. 

Svensk Musiktidning kommer detta å r 
att utgifvas efter hufvudsakligen samma 
plan som förut, innehållande populär 
läsning i musikaliska ämnen, porträtter 
och biografier öfver in- och utländska 
tonkonstnärer, redogörelse för musik
pressen, följetonger, samlade notiser 
om hvad som tilldrager sig i musik-
verlden och dem en sådan facktidning 
längre bevarar, än de dagliga tidnin
garna med deras efemeriska natur kunna 
göra. Särskildt skola i utlandet rekom
menderade musikalier och musiklitteratur 
påpekas, som kunna vara af intresse at t 
lära känna för vå> a musikidkare. 

Af tidningen kommer 1897 med an
ledning af den stora Stockholmsutställ
ningen att under densamma utgifvas ett 
extra utställningsnummer med många 
illustrationer och musik, hvilket tillfal
ler prenumeranterna som gratisbilaga. 

Svensk Musiktidning utgifves 1897, 
såsom förut, två gånger i månaden (utom 
juli—ang., »den döda säsongen») till 
ett j>ris af 5 kronor pr år. Mindre 

än hel årgång beräknas efter lösnummer 
(25 öre). 

På tidningen prenumereras här å Ex
peditionen, Kungstensgatan 56, 3 tr., 
samt i bok- och musikha ndeln, å posten 
och tidningskontor. / landsorten pre
numereras bäst å posten, då tidnin
gen fortast kommer prenumeranten till 
handa. 

Vördsamt anhålles att prenumeration 
må ske så snart som möjligt; vid di
rekt prenumeration hos Svensk Musik
tidnings Expedition, Stockholm (Kung
stensgatan 56 , S tr.), sändes tidningen till 
prenumeranten kostnadsfritt genast den 
utkommit. 

För att spara våra förra prenume
ranter besvär vid prenumerations för
nyelse, sända vi dem nu, såsom förut, 
årgångens första nummer, med anhållan 
att de som icke vidare önska erhålla 
tidningen ville tillkännajifva detta åt 
biulet eller å tidnivgsexpeditionen före 
andra numrets utsändande. Senast när 
budet kommer med andra numret torde 
det första återlemnas af dem, som ej 
prenumerera för detta år; af dem som 
ämna fortsätta torde då till budet pre-
numerationsatgiften mot k vitto erläggas. 
Dem, som behålla första numret utan att 
afsäga sig tidningen, anse vi oss alltså 
få räkna till årets prenumeranter å 
tidningen. 

Vänner af musik och musi
kaliskt vetamlc! Fortfarande 
uppmana vi eder att gynna 
vår musiktidning — och, vi 
våga stiga, i If ven v år musik-
bildning — med a tt prenume
rera på densamma. 

Vördsammast 

R E D A K T I O N E N .  

Om nyansering och tempo. 

||ået har städse varit erkändt, att 
I ff till sist den rätta och smakfulla 

användningen af tempo och 
nyans är det som gifvor musiken dess 
rätta skönhet och banar väg till åhc-
rarnes hjertan Men för att detta skall 
ske, bör också nyan sei ingen och hastig
hetsgraden regleras af en öfverlägsen 
smak, ett högt utbiliadt skönhetssinne 
— gåfvor, som dejsvärre icke äro all
männa. Förnämligast genom virtuoser 
har vid större musiktillställningar här 
och i utlandet insmugit sig en mindre 
sund och smakfull användning af for
tissimo och pianissimo i föredraget, detta 
lättköpta medel, som virtuoserna i så 
rikt mått använda anti ngen det är rätt 
eller icke för att vinna bifall af en 
lättrörd publik, som också i rikt mått 
skänker dem detta, när man får höra 
något, som låter litet ovanligt och främ
mande. Som oftast har det icke varit 
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komponistens mening att frambringa 
en sådan effekt, hvilket särskildt gäl
ler om den klassiska musiken. 

De gamla mästarne, hvilka skydde 
hvarje öfverdrift och allt detta nu 
gängse effoktsökeri, hafva säkert icke 
menat, att när de skrefvo^i ett musik
stycke, ett larm skulle framkallas, som 
kunde störta Jerikos murar, likaså litet 
som de hafva skrifvit pp för att det 
skulle spelas så svagt, att tonen all
deles mister sin klang och att det fram-
bragtes ljud, hvilka för ett menskligt 
öra äro nästan omöjliga att fatta som 
toner. 

Ett af de mest slående exempel på 
hvad som kan presteras af jägtandet 
efter falsk effekt ger oss, som många 
än torde minnas, den berömde violin
virtuosen Ole Bull. Hans pianissimo-
spel drefs så långt, att han efter att 
ha fört stråken i hela sin längd öfver 
strängarne, ända tills att den icke mer 
berörde dessa, ännu en stund lät den 
sväfva öfver dem, medan han lade 
hufvudet ned mot violinen, såsom för 
att lyssna på toner, som länge sedan 
voro förbi. På detta sätt sökte han 
inbilla åhörarne, att de ännu hörde 
något, hvilket de också efter bästa 
förmåga ansträngde sig att göra, då 
de ju icke kunde förmoda, att en så 
berömd konstnär ville göra sig skyldig 
till gyckel med dem. Att de inte 
kunde höra ansågo do för sitt eget fel, 
och de lönade, för att dölja detta, de 
icke existerande tonerna med stormande 
bifall. 

Detta bifall, detta rökverk, som är 
konstnärens halfva lif och för hvilket 
han oiïrar sina krafter, sitt lifs lycka 
och kanske sitt anseende, har lockat 
mången hederlig dirigent till att åstad
komma samma verkan med sin orke
ster. Nu för tiden är det icke ovan
ligt i konsertsalarne att få höra ett 
oväsen, såsom af kämpande arméer, 
plötsligen afbrvtas antingen af fullstän
dig tystnad eller också, i musikstyc
ken med lyrisk-romantisk karakter, af 
en så svag musik, att man får an
stränga sitt hörselorgan till det ytter
sta för att uppfånga några obestäm
bara ljud. Sådant musik föredrag kan 
icke sägas vara ledt af god smak, och 
sådana verkningar hafva helt visst al
drig åsyftats af de stora komponister, 
som mycket väl visste, att en skön 
musik först och främst skall bestå af 
toner. Men när instrument forceras 
utöfver deras förmåga att frambringa 
en fyllig, välklingande ton, så fram
kommer i dennas ställe ett hest, sträft 
och skrällande ljud, som har mist sin 
skönhet, och skall en ton reduceras 
till en öfverdrifven grad af svaghet, 
så förlorar den helt och hållet sin 
klang och förtjenar ej vidare att kallas 
för ton. Dessutom liör förmågan att 
beherska tonen i det starkaste forte, 
som i det svagaste pianissimo till vir
tuositetens höjdpunkter, och då man 
ej kan ställa sådana fordringar på or

kestermusikerna, så äro de påpekade 
öfverdrifterna i alla händelser för
kastliga. 

Ett liknande missbruk bedrifves ock
så med tempi. Nutiden har en olyck
salig lust att öfverdrifva i alla dessa 
riktningar. De hastiga tempi få en 
sådan fart, att både åhörare och ut
förande mista andan, och de sistnämnda 
nödgas låta en stor del noter, som man 
med "rätta kunde fordra att få höra, 
falla på golfvet, emedan det är rent 
omöjligt att få dem med i det svind
lande tempot. De långsamma tempi 
dragas ofta ut till en sådan bredd, att 
man nästan tappar tråden i den musi
kaliska väfnaden, så att blåsarne i or
kestern t. ex. förbruka all ain luft 
innan de få tonen utdragen i sin fulla 
längd, och 6å att musikstycket blir 
släpande och sömngifvande i stället för 
att få en af dirigenten med det lång
samma tempot åsyftad ädel, svärmisk 
och högtidlig karakter. 

Mot dessa missbruk ha också öfver-
allt de mest berömda kritiker och 
konstkännare ifrat, men varningarne 
mot öfverdrifter i den ena eller andra 
riktningen kunna ej för ofta upprepas. 
När man derför hör en dirigent fordra 
af sin orkester ett »ytterligt» pianis
simo eller ett »ytterligt» fortissimo, så 
är redan detta en »ytterlighet» och 
som sådan smaklös. Uppgiften för en 
dirigent är att träffa den nyansering 
och det tempo, som är tänkt och af-
sedt af komponisten, att lika mycket 
afhålla sig ifrån torr tråkighet som 
barock öfverdrift eller missbruk af 
dynamiska medel. Dirigenten bör der 
för först och främst sätta sig in uti 
kompositionens anda med fästadt af-
seende på tonsättaren och tidsförhål
landen, för öfrigt är en dirigent skyl
dig att taga hänsyn till det material, 
hvaröfver ban förfogar, hvarvid det i 
verkligheten eller efter hans åsigt 
absolut riktiga måsie modifieras efter 
befintliga resurser. Emellertid får man 
ofta nog se, t. ex. på operau, ett så 
hastigt tempo auvändas, att solo- och 
synnerligast körsångarne omöjligen 
kunna följa orkestern, likaså dennas 
styrka omöjliggöra en tydlig och väl
ljudande sång, att icke tala om faran 
för ett sångorgan genom öfverdrifvet 
starkt oikesterackompanjemang. 

Kriteriet på en duglig diligent och 
exekutör är sålunda en på insigt grun
dad hänsyn för en tonsättnings stil
enliga och verkligt musikaliska fram
ställning, utan extravaganser vare sig 
i affekteradt tempo eller i oäköna dy
namiska effekter och fantastiska nyan
seringar. 

Kfter » Musikbindet» 1888.) 

Konstmakeri och tom virtuositet äro 
sjukliga utväxter af den sanna konsten. 

Müller. 

Skall man spela utantill på 
konserter? 

fjg|g|ed denna fråga har konstnären 
Karl Schmidt sysselsatt sig uti 
tidskriften »Chorgesang». Han 

anser det öfverflödigt att spela utantill 
större tonverk, särdeles de, som ut
föras med orkesterackompanjemang. 
För sin mening uppställer han föl

jande skäl : 
1. Emedan man, utan att fullstän

digt kunna en komposition utantill, 
ändock kan fritt och obehindradt samt 
med större säkerhet föredraga den. 

2. Sådant fordras endast af vissa 
instrumentalister, icke af sångare eller 
dirigenter, om man bortser från en 
o c h  a n n a n  d i r i g e n t v i r t u o s .  

B. Det är tidsödande och kan ej 
betraktas som någon synnerlig konst-

uärsbragd. 
4. Det är skadligt, emedan det 

sanna konstnärskapet lider deraf, hvil
ket härigenom nedsjunker till blott och 
bart »ge3chäfts»-me3sighet. (Man tänke 
på s. k. konstnärer, som »resa» med 
en eller två konserter.) 

5. Afskaffandet skulle medföra ofant
lig vinst, då vi derigenom finge till
fälle att af solisterna höra flere och 
mera olikartade verk, och bland tol
karne sjelfva ogräset kunde skiljas från 

hvetet. 
Karl Schmidt har vändt sig till flere 

musiker med anhållan att yttra sig om 
saken, och det kan ju vara intressant 
nog att höra, hvad några af de mera 
framstående bland dessa i det stora 
musiklandet ha för åsigter i ämnet. 

Professor J. Rheinberger delar 
Schmidts åsigt och fördömer starkt 
» dirigentvirtuositeten ». 

Hofkapellmästaren Rich. Strauss 
i München säger: »Principielt är jag 
h varken för eller emot spelandet utan
till. Jag finner det naturligt, att en 
solist, som studerar ett svårt stycke, 

I slutligen af sig sjelf lär sig det och 
spelar det utantill, hvilket alltid ser 
bättre ut än läsandet från bladet; — 
men jag är lika beredd att erkänna, 
det en solist, som spelar särdeles vac
kert men kanske har ett klent minne 
eller lider af nervositet, ibland gerna 
må spela efter noter. Hufvudsaken är 
a t t  m a n  s p e l a r  v ä l  o c h  d i r i g e r a r  v ä l ;  
utvändigt eller icke är mig alldeles 

egalt. » 
Hofkapellmästaren Mottl i Karls

ruhe yttrar sig sålunda: »En bestämd 
dom angående spelandet utantill kan 
väl svårligen fällas. Utan tvifvel inne
hålla de af er uppstälda punkter be-
aktansvärda missförhållanden, men man 
kan härpå svara, att spelandet utan
till medgifver större frihet i föredraget 
(naturligtvis under antagandet af abso
lut säkert minne). Liszt, Rubinstein 
och Biilow ha ju alltid spelat utantill. 
Vi måste sålunda ena oss derom att 
endast rösta för spelandet utantill af 
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sådana, hvilkas begåfning medgifver 
absolut minnessäkerhet. Ringare talan
ger (alltså flertalet) göra bättre i att 
betjena sig af noter. 

Professor 8. de Lange i Stuttgart 
säger sig knappast kunna besvara fr å
gan. Musik skall göraä vacker, när 
man gör den. Hvilka medel man der-
till brukar är en rent yttre fråga, som 
den föredragande har att afgöra med 
sig sjelf. Behöfver man noter, skall 
man taga dem med sig, annars lemna 
dem hemma. 

Professor Böhme i Dresden yttrar: 
»Ni frågar min mening om konsert-
virtuosers spelande utantill. Hm! En
ligt min tanke en onödig fråga lika
som ändamålslöst ert företag att vilja 
afskaffa det. Har då verlden intet 
annat ledsamt att syssla med? Låt 
virtuoserna behålla för sig sina sjelf-
förvållade små bekymmer! Om det för 
konsten är bättre att spela med eller 
utan några notblad, låter ej bestämma 
sig, emellertid har memorerandet af 
tonstycken rätt mycket för sig. Efter 
min åsigt vore det bäst att vi icke 
hade några virtuoser och vandrande 
konsertgifvare. I stället för ett för
bud mot memorerande för konsertgif
vare (och hvem skulle utfärda ett så
dant?) skulle man ha ett sådant polis
förbud: på 50 år får intet offentligt 
musicerande tillåtas, den plågade mensk-
ligheten till fromma. Men de bortskämda, 
hypernervösa musikentusiasterna ha n u 
en gång fått smak på att höra andra 
spela och sjunga i stället för att göra 
det sjelfva, och så kommer det nog 
länge att förblifva. Men måste då mu
siken verkligen vara så virtuosmessig 
(i stället för skön)? Måste den ut
rustas med alla möjliga tekniska vid
underligheter, så att det skall behöfvas 
särskilda föredragskonstnärer för den
samma? Vi göra allt för mycket mu
sik, hafva för många virtuoser, för 
stor produktion och förkonstling beträf
fande såväl skapande som utöfvande 
konstnärer: det här är lösen för vår 
musikkranka, liypernervösa tidsålder. 
Men hvar söka hjelpen? Allt hvad 
som säge8 i den saken hjelper till 
ingenting, och det blir väl s a till dess 
en ändring inträder af sig sjelf. Må 
man alltså icke stärka de vat-drande 
piano- och sångvirtuoserca i sin metier, 
hvartill ock hör det verkligen tids
ödande och dödande memorerandet. 
Genom publikens strider för eller emot 
undanröje8 ingenting, utan endast ge
nom tongifvande konstnärer. Skulle 
en annan Liszt eller Biilow komm a och 
spela från bladet, borta vore det då 
med spelandet utantill äfven för de 
andra reproducerande konstnärerna. 
Jag tar endast af mig hatten för ska
pande konstnärer och låter virtuo
serna spela för andra; sedan tio år 
har jag icke besökt en virtuoskonsert. » 

Professor Fr. Wüllner säger: »Jag 
är alls icke af er åsigt. En konstnär 
beherskar ett stycke först då fullkom

ligt, när han kan det utantill. Om 
han sedan vill spela det för sin publik 
beror på styrkan hos hans minne och 
nerver. Medgifva dessa faktorer att 
han spelar utantill, så spelar han i 
regeln bättre utan än med noter, han 
kan då mera samla sina tankar på 
föredraget; pianisten kan ge akt på 
händer och anslag, då återigen seendet 
i noterna stör honom, och har han 
dem framför sig kan han ej låta bli 
att betrakta dem. Vissa stycken, i 
synnerhet moderna verk med stora 
språng — af Liszt, Rubinstein, Pade-
rewski m. fl. —, kan en pianist i all
mänhet endast spela väl, när han 
spelar dem utantill. Om minnet 
tidigt 8tärkes och öfvas, så erfordrar 
lärandet utantill ej mera tid än inöf-
vandet öfver hufvu d. De största konst
närer — Liszt, Tausig, Rubinstein, 
d'Albert, Paderewski, fru Menter, Joa
chim, Sarasate etc. — spelade jemt 
utantill. Förbjuda nerverna en konst
när att spela utantill, så må ingen 
konsertdirektion fordra det af honom. 
Publiken värderar honom nog ej min
dre för det att han sätter fram för sig 
noter; fru Schumann, fru Falk-Melilig, 
Fachmann, Wilbeliny, Lauterbach och 
andra lemna bevis derpå. Konstnäi er
nås repertoar blir ej mindre genom at t 
spe!a utantill. Alla ofvan nämnda och 
andra yngre, Pauer, Saner, Siloti, La
mond, fröken Kleeberg, fru Carreno, 
Ondricek, Halir m. fl. hade och hafva 
stora repertoarer; mänga ända till 12, 
15, 20 konserter med orkester jemte 
ett stcrt antal solostycken. Må man 
alltså lemna konstnärerna sin frihet. 
Vill en konstnär spela utantill, lider 
deraf säkerligen hvarkeu konsten eller 
publiken.» 

Sant nog, blott icke utantill-spelan-
det göres till en hederssak för virtuo
sen och ovilkorligen fordras af publi
ken som virtuositetens kriterium. 

Beethoven och Göthe. 

lij||«'8tan öfver främlingar, som under 
sommaren år 1812 befunno sig 

T i Teplitz, berättar Wilder i hans 
»Beethovens sista lefnadsår», angifver 
uttryckligen ditkomsten af k ejsar Frans 
med en talrik svit, af Marie Louise, 
fransmännens kejsarinna med sitt hof, 
af kejsarinnan af Ostenike, af konun
gen af Sachsen och hertigen af Sach-
sen-Weimar, af hertigarne Anton och 
Maximilian af Sachsen, af furst Wit-
genstein, af fursten af Curland och 
tjugu andra icke mindre illustra. Men 
bland alla dessa lysande namn fanns 
det ett, som för Beethoven åtminstone 
strålade med en oförliknelig glans, det 
var Johann Wolfgang von Göthes, 
geheimeråd vid hofvet i Weimar. 
»Faustss författare, anländ den 15 juli, 
hade tagit in på hôtel Vaisseau d'or. 

Sedan länge tillbaka hade Beethoven 
önskat formera bekantskap med sin 
älsklingsskald. Han slöt sig ofördröj-
ligen till honom och lät ingen dag gå 
förbi, som han icke höll honom säll
skap. Arm i arm gingo de ut att 
promenera, samtalande och afhandlande 
tusen saker, som intresserade dem, allt 
under det badgästerna gåfvo plats och 
vördnadsfullt helsade dem vid förbi
gåendet. Göthe, nyligen anländ, för
vånade sig öfver dessa, bevis på höflig-
het, som han, naivt nog, tog ensamt 
åt sig, och syntes öfverraskad af att 
vara så populär. Då han för hundrade 
gången lyfte handen för att svara på 
de förbigåendes artighet, fattade Beet
hoven leende hans arm: »Trötta er 
inte så der,» sade han, »det är för 
mig som det goda folket lyfter på 
hatten.» 

Detta sammanträffande med förfat
taren till »Faust», så ifrigt efterläng-
tadt, blef emellertid föga gynsamt för 
den prestige, som skalden från Weimar 
på afstånd utöfvade på »Fidelios» kom
positör. Dessa begge så olika män 
voro ej danade för umgänge med hvar -
andra. Göthe, ett tjugutal år äldre, 
torr själ, sjelfkärt hjerta, hofmannens 
servila sinnelag, kunde icke sympati 
•sera med Beethovens ädla natur och 
sjelfständiga karakter. Denna djupa 
åtskilnad dröjde icke länge att mani
festera sig i en minnesvärd omstän
dighet. 

En dag då de promenerade tillsam
mans geuoûi Teplitz' gator, såg Göthe 
på afstånd den kejserliga familjen 
komma. Genast, i det han släppte 
mästarens arm, lopp han och stälde 
sig vid vägkanten, ödmjukande sig 
djupt och bugande sig ända till jor
den. Indignerad af denna åtbörd, 
vände Beethoven sin följeslagare ryg
gen, fortsatte helt lugnt sin väg och 
passerade nästan alldeies tvärs igenom 
hofmannaflocken, knappast vidrörande 
sin hatt fastän kejsarinnan och erke-
hertigarne bragte honom sin helsning 
helt familjärt. 

Detta djerfva streck, som tydligen 
gjorde större heder åt hans karakter 
än åt hans uppfostran, har be;ättats 
af mästaren sjelf i ett bref, hvars 
autencitet man utan fullgiltigt skäl h ar 
bestridt, adresset adt till Bettina Bren
tano. 

»Furstar och konungar,» säger han, 
»kunna göra geheimeråd allt efter som 
det faller dem in, de kunna behänga 
dem med ordnar och band, men deras 
nåd räcker inte till för att skapa en 
Göthe, en Beethoven. Det är orsaken 
hvarför de äro skyldiga oss aktning.» 

Utan tvifvel är det der stolta ord, 
men rådet Göthe var föga stämd att 
uppfatta och gilla dem. Det är an
tagligt att ett lifligt meningsutbyte 
följde på denna händelse, och att Beet
hoven, med sin vanliga het ta, bör hafva 
utbrutit i föga valda ordalag emot 
denna ytte?liga ödmjukhet, hvilken han 



betraktade som en låghet. Han erkän
ner dessutom i sitt bref till Bettina 
att han duktigt skrupensat upp den 
illustre poeten och klarsköljt hans huf-
vud grundligt: »Ich habe ihm den 
Kopf gewaschen.» Ett temligen onyt
tigt såpbad och som i Göthes själ bort 
kvarlemna ett föga angenämt minne af 
den djerfve, som tillåtit sig att korri
gera honom. 

(Forts.) 

Musikpressen. 

På Elkan & Schildknechts förlag har 
utkommit: 

För piano, två händer: 
Da Capo, vald samling dansm usik, mar

scher m. m.: Brefhäraren kommer. — K om-
ziik: IAlla Sötnosen, polka-mazurka. — S. 
Serrander: Glada Sommarminnen, vals. 
T. F. Morse: The Brodway-March, à 50 
öre. 

Sjögren, Emil: Romanser, arrangerade 
för piano af Vilh. Peterson-Berger (»O säg du 
enda kära ', »I seraljens lustgård, »Så far då 
väl», »Ro, ro ögonsten», Det första mötet, 
• Lehn' deine Wang», Sommarens sista ros, 
Silkessko over gylden Liest, Pagen, >Siig om 
all naturen har sin fägring mist»). Pris kr. 
1: 50. 

Aström, Vilh.: Valse nuptiale, tillegn. 
fröken Isabella Hultman oeh löjtnant Hugo 
Gyllensvärd. Pris 1 kr. 

För en rött med piano: 
Ad i: En gammal nyårsvisa (a—f) af Os

car Levertin, illustrerad af 6. Stopendahl. 
Pris 50 öre. 

På Abrah. Lundquists (Georg Abr:son 
Lundqvists) .förlag har utkommit: 

För piano, t vå händer: 
Barnens Jultankar, Julhymner, små ka

rakteristiska stycken med underlagd text. 
Pris kr. 1: 50 . 

Under Jul-lofvet, samling omtyckta ring
danser, polskor, valser, polkor, hambo, fran
çaise, schottish och pas de quatre. Pris kr. 
1: 50. 

För en röst med piano: 
Hillfors, Axel: En visa till Karin när 

hon hade dansat (c—g ) ur »Kun g Eriks viso r» 
af G. Fröding. Pris 75 öre. 

På Carl Johnns förlag h ar utkommit: 

För en röst med piano: 
1 k a : Idyll (c—fiss eller giss), tillegn. John 

Peyron. Pris 75 öre. 

Af ofvan nämnda pianDsaker står a r-
rangementet af Emil Sjögrenä Romanser, 
med tonsättarens porträtt å Vignetten, 
främst Valet har träffat en stor del 
kända och omtyckta sånger, hvilka 
äfveu i denna form böra väcka intresse. 
I sången »Silkessko» etc. sid 12 har 
ett tryckfel insmugit si g, i 18:e takten 
från slutet har nämligen ett b kommit 
framför g i stället för e i diskanten. 
Barnens Jultankar innehåller 24 små 
stycken, en dol med underlagd text, 
ett, nämligen »Defilérmarsch», för fyra 
händer. Alla äro lätta, somliga af re
ligiöst innehåll, såsom »Koral», > Den 
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heliga natten», »Bön till Christus-
barnet», andra af gladare art, såsom 
»Snögubben», »Julbocken», »Dockor
nas polka». Titelbladet prydes af en 
tomtegubbe med g ran och »klappar» i 
färgtryck. — Under jullofvet innehåller 
14 ringdanser eller lekar mel text, 
såsom »Väfva vallmar», »Domaredan
sen», »Skära hafre» m. fl., samt 9 
andra dansar; deras sättning lätt, u tan 
oktavgrepp. 

Af sångerna är En gammal nyårs
visa i enkel folkvisestil. Texten är väl 
skrifven, men ett och annat ord före
faller konstigt, såsom »spelt» (»letar 
hackelse och spelt») »ham» i stället för 
hamn (»spöklik ham»), »ställer-dräng» 
i stället för stalledräng. Visan af Hill
fors, förut känd som lyckad sångkom
ponist, är en melodi mel valsackom-
panjemaog. Titeln lyder ock: »En 
visa till Karin, när hon hade dansat». 
Sången är i allo anslående. Rätt myc
ken stämning ligger också uti Ikas 
Idyll, som är vackert melodiös och h ar 
ett väl lyckadt ackompanjemang, ehuru-
väl i de första tak terna på andra si lans 
slutrad harmoniseringen vid öfvergån-
gen till A dur tycks oss något sökt. 

Från scenen och konsert
salen. 

. Kungl. operan. Dec. 15, 21. Bizet: Car
men (Carmen, Mi: ae!a: fr u Lind en, frök. Katl-
sohn; don José, Escamilllo, smugglarköfdin-
gen, Zuniga, Morales, Remendado: hrr Öd-
rnann, Lejdström och Sö derman, Forsel l, Gra f-
ström, Malmsjö, Henrikson). — 16, 20, 2>>. 
Auber: Krovjuvelerni (Katarina, Diana: 
fröknarna Petrini, Frödin; grefve Bazano af 
Campo Major, don Sandoval, don Sebastian 
d'Aveyro, Rebolledo: hrr Brag, Odmann, For
sell, Sellergren). — 17. Första symfoni
konserten. 1) Tschaikowsky : Symphonie pa
thétique, nr 6, H moll," 2) Gluck: Aria ur 
»Armida»; Hensshel, G.: »Hymne au créa
teur» för sopran och ork. (trök. E. Sidner); 
3) Mendelssohn: Symfoni nr 4, A dur , op. 90. 
— 18. Gluck: Orfevs (Oifevs, Eurvdike, 
Eros: fru L inden, frökn. Karlsohn, Lindegren). 
— 19. Thomas: Mignon (Mignon, Philine, 
Fredrik: frökn. Thulin, Kragballe, Nilson; 
Wilhelm Meister, Laërtes, Jarno: hrr Lemon, 
Forsell, Grafström; Lothario: hr Bergström, 
fortf. debut). — 26, 27 kl. 1,30: Vermlän-
divgarne (Erik, Anna: hr Lundmark, frök. 
Frödin) 26 kl 7,30: Hallström: Per Svina
herde (prinsessan, baronessan, Lisa, Martha: 
frök. Thulin, fruar Strand berg, Almati-Rund-
berg, frök. Hedgren; kejsa ren, pr insen, baron , 
Peter: hrr Lundqvist, Lemon, Brag, Seller 
gren; Hans: hr Bergström, debut) . — 27 kl. 
7,30: Humperdinck: Hans och Greta 
(Greta: frök . Ellen Ahlstedt, l:a debut; Hans , 
pepparkakshexau, Gertrad: frök. Lindegren, 
fruar Stran dberg, Aluiati-R undberg; Peter: hr 
Lundqvist). Leoncavallo: Pajazzo (Nedda: 
frök. Hallgren ; Canio, Tonio, Beppe, Silvio : 
hrr Bratbost, Söderman, Lundmark, Forsell). 
— 30. Gounod: Romeo och Julia (Julia, 
Gertrud, Stefano: frök. Petrini, fru Strand
berg, frök. Karlsohn; Romeo, Capulet, pater 
Lorenzo, Tybalt, Paris, Mercutio, Benvolio, 
hertigen: hrr Ödmann, Lundqnist, Sell ergren, 
Lundmark, Malmsjö, Söderman, Henrikson, 
Grafström). 
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Södra teatern. Dec. 17, 18, 20—-22, 27. 
Strauss: Förgät mig ej (Pauline: (fru Emm a 
Berg, gäst; Malvina, Freda, Jeanne: fru Be rg 
ström, frökn. Berggren, H. Ohlsson; Tym. v. 
Gerius, Heffele, Botho v. Wtndt, prof . Vogel: 
hrr Stavcnow, Böttger, Ander, Bergström). 
— 28—30. Varney, Louis: Blåa frun (La 
Falote), operett i tre akter af A. Liorat oeh 
M. Ordonneau, fri öfvers. at Ernst Wallmark 
(baronessan de la Hoguette: fru Emma Berg, 
gäst; Thérèse, mad. Pigeon, Mariolle, Petro
nella: frök. Gerda Nilsson, fru Bergström, 
fru Lamb ert, frök. Caspér; baron de la Ho
guette, Pierre, kapten Mitasol, Canteleu: hrr 
R. Wagner, Bareklind, E. Wagner, Buttger). 

Vasateatern. Dec. 26, 27. Lycko-Pers 
resa af Aug. Strindberg, musik af R. Henn e
berg. — 28, 29. En vintersaga af Shake-
spere, musik af Fr. v. Flotow. 

Aubers komiska operor visa sig ännu 
kunna roa en icke blaserad publik, 
detta visade sig ock vid reprisen af 
»Kronjuvelerna», och de få väl nåden 
att lefva ännu en tid, så länge spiri
tuel, melodisk musik och en Scribes 
librettisttalang kunna uppfattas och er
kännas I afseende på utförandet går 
detta visserligen ej upp mot det, 
då en Mina Gelhaar, Arnoldson, Will-
man och Uddman s kötte hufvudparti-
erna och då äfven taldialogen trädde 
vackrare fram än nu, men friska och 
goda röster, liflig och jemn framställ
ning gjorde att operans utförande äfven 
nu var acceptabelt. Fröken Petrini 
hade som Catharina tillfälle att glänsa 
med sin koloratur men sångmaneret för
vrider fortfarande språket. Herr Öd
mann återgaf don Henrik Sandoval, 
hjelten i pjesen med samma talang och 
lif, som röjeä i hans Fra Diavolo, hr 
Sellergren var en god representant för 
röfvaren Rebolledo och hr Brag rätt 
lustig som den greflige polisministern. 
Fröken Frödin cch hr Forsell gjorde, 
särdeles i vokalt hänseende, goda in
satser med sina biroler, Dianas och don 
Sebastians. — Julen har som vanligt 
medfört » Vermländingarne», som gifvits 
här såväl på operan som på Folktea
tern och äfven uppträdt som julpjes i 
Göteborg, Kristiania och Helsingfors. 
Operadirektionen har äfven med rä tta 
upptagit som julpjeser sjpospelen Hall-
ströms-Christiernsson8 »Per Svinaherde» 
och Humperdincks »Hans och Greta». I 
förstnämnda pjes gjorde hr Bergström 
sin tredje lyckade debut som Hans, 
hvarmed han ytterligare dokumenterat 
sig som en god ackvisition för vår 
operascen inom barytonfacket. Hr 
Lundqvist visade såsom kejsaren samma 
komiska talang som nyss i »Falstaff», 
fröken Thulin var förträfflig som den 
spotska och till sist kufvade prinsess in, 
och prinsen med sin trollring återgafs 
på det fördelaktigaste sätt af hr Lemon, 
hofmannaparet v. Kofelt och Lisa, de 
öfriga vigtigare partierna, representera
des på bästa vis af fruar Strandberg 
och Almati-Rundberg samt hr Brag. 
Hallströms lyckade musik och andra 
aktens feeri med ballett visade sig sär
skildt intressera publiken. I »Hans 

A 
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och Gretas, Humperdincks verldsberömda 
sagospel gjorde fröken Ahlstedt sin 
första debut på scenen. Gretas rol 
lämpade sig väl för hennes naturel, så
väl hvad figur som röst beträffar. Den 
senare tränger rätt bra fram och har 
en behaglig timbre med säker intona
tion och spelet var för en debutant 
ganska ledigt. Den goda rolbesättningen 
för öfrigt var, som ofvan synes, den 
samma som vid senaste uppförandet. 

Första symfonikonserten för säsongen 
kom slutligen fram vid midten af de 
cember med ett intressant program, 
hvars första nummer var Tschaikow-
skys storslagna »Symphonie pathétique», 
afslutad nyss före hans död, en svane
sång, hvars sista sats med det ovan
liga bortdöende slutet förefaller såsom 
inspirerad af en dyster aning. Det 
svåra, harmoniskt och rytmiskt vex-
ling8rika och fängslande verket, med 
melodisköna satser som påminna om 
»Jolantas» komponist, förtjenade an
mälas i ett särskildt kapitel; här sak
nas nu utrymme till närmare gransk
ning. Vi hoppas på att snart få åter-
höra det märkliga orkesterverket å en 
kommande operakonsert. Konserten af-
slutades med Mendelssohns alltid gerna 
hörda, form- och melodisköna A-dur
symfoni med Saltarellon i s ista satsen, 
hvaraf den fått namn af ha ns »italien
ska» symfoni. 

Mellan symfonierna sjöngs af fröken 
E. Sidner en aria af Gluck och en 
hymn af Henschel i något flack sen
timental salongsstil. Det talaDgfulla 
föredraget framkallade varmt bifall, 
hvilket ock med all rätt egnades hof-
kapellmästare Nordqvist, som ledde det 
hela och, liksom hofkapellet i första 
rummet, haft ett strängt arbete med in-
öfningen af T scbaikowskys svåra verk. 

Vasateaterns utförande af »En vinter
saga» som vi bevittnat särskildt för 
åhörandet af v. Flotows i flera delar 
rätt lyckade musik till pjesen, är i allo 
förträffligt med afseende på såväl sce
nisk framställning som uppsättning och 
regie, hvartill också bidrager orkester
arbetet under kapellmästare Halidéns 
ledning. Direktör Ranft har heder af 
en »ådan Shakespere-representation, 
hvara hufvudpartier fru Håkansson och 
hr Svennberg, fröken Gottschalk samt 
hrr Engelbrecht och de Wahl utföra 
mtd stor förtjenst. Ofriga roler gifvas 
äfven mycket tillfredsställande. 

Södra teaterns operett-nyhet ha vi 
ännu ej fått tillfälle att höra. 

Från in- och utlandet. 

Kungl. operan. Repertoaren för bör
jan af året upptager utom senast gifna 
pjeser »Lohengrin» med fru Ostberg 
som Elsa och »Figaros bröllop». Un
der repetition äro »Valkyrian», »Dja-
mileh», »Brudköpet» och »I Breta gne». 

Musikaliska akademien. Vid senaste 
sammankomst valdes: till preses justi-
tierådet A. V. Abergsson; till ledamöter 
af förvaltningsutskottet: bankkommis-
sarien C. G. Korsgren, läraren vid kon-
servatorium O. Bolander, kyrkoherden 
E. Bergman. F. d. kommerserådet I. 
Sjöberg hade undanbedt sig återval. 

Till ledamöter af läroverksstyrelsen 
utsågos professor J. Günther, hofkapell
mästaren J. Dente, direktör F. A. Frie
berg och konsertmästaren L. Zetter-
qvi8t. 

Till direktör för läroverket under 
nästkommande treårsperiod utsågs hr 
A. Rubenson. 

Musikkonservatorium. Vid höstter
minens afslutning ha följande examina 
aflagts : 

Organistexamen af Reinhold Rystedt, 
Ada Hä8sler, Herman Lindqvist och 
Patrik Vretblad. Kyrkosångare-examen 
af nämnde Vre tblad samt Axel Boberg1, 
Theodor Crcna', Hara'd Gillgren1, Ei
nar Skagerberg1 och Elisabeth Skar-
stedt1. Examen för behörighet till mu
siklär aretj ens t vid allmänt läroverk af 
nämnde Boberg, Gillgren, Skagerberg, 
Skarstedt och Vretblad samt Johannes 
Ekdahl2. Examen Jör behörighet till 
musikdirektörsfjenst vid militärkår af 
Elof Larsén. 

Specialbetyg erhöllo: i sång, Elin 
Gustafsson och Nanny Hallin ; i violon-
cell8pelning, Nils Malmberg3; i piano
stämning, Olallo Morales. — Bergs je
ton (för elever i orgelklassen) erhöllo 
Ada Hässler och Herman Lindqvist. 
— Konservatoriets jeton tillerkändes af-
gående eleverna Hilma Munthe, Einar 
Skagerberg och och Frida Widén. 

Stipendier och gratifikationer till 
sammanlagdt belopp af 1,908 kronor 
25 öre tilldelades 36 elever. 

Nästa termin börjar den 15 januari. 
Närmare härom upptyser anslag i kon-
8ervatorium och annons i Stockholms 
Dagblad den 19 december och 2 ja
nuari. 

Under årets lopp höllos 14 »musik
föredrag», vid hvilka utfördes, utom 
svenska folkvisor 99 kompositioner — 
för orkester, kör, ensemble och solo — 
af 53 kompositörfr. 

Programmet till de offentliga upp
visningarna d. 12, 14 och 15 decem
ber, upptog 62 nummer. 

Kyrkomusik under julen. I några af 
hufvudstadens kyrkor utfördes af de 
respektive kyrkokörerna högtidliga 
sångnummer, som i hög grad bidrogo 
att höja den högtidliga julstämningen. 
Särdeles vid högmessan fick man i flera 

') Har förut vid konserv atorium aflag t or
ganistexamen. 

s) Har förut vid ko.iservaturium aflag t or
ganist- och kyrko3Ängare-examina. 

s) Har förut vid konservatorium aflagt mu-
sikdirektörsexamen. 

af kyrkorna höra särdeles anslående 
och vackra sånger. I S:t Nikolai kyrka 
sjöngos vid högmessan: »Nytt kyrie» 
och »Landamus» ur nya messan samt 
högtidssång, »Ära vare Gud i höjden», 
af Silcher. I Klara kyrka utfördes 
Josephsons »Ära vare Gud i höjden» 
och julkor med altsolo af församlingen s 
organist Gustaf Hägg. Texten var 
Thorens »Jublen, I himlar, och sjungen 
den eviges ära!» Altsolot utfördes af 
fröken Julia Jahnke. I Slottskyrkan 
sjöngs »Zions dot ter» ur Händels ora
torium »Messias». I Jakobs kyrka 
sjöngs af kyrkokören till en af kantorn 
Hj. Håkansson komponerad musik; lika
ledes utförde kören sicilianska sången 
»O Sancti8sima!» med svenska texten: 
»O du härliga, o du saliga, nådebric- ' 
gande juletid!» I Östermalms kyrka 
utfördes af kyrkokören dels ett Kyrie, 
Gloria och Laudamus ur nya mess
musiken, dels »gammal julvisa», gam-
malrytmisk form, från medeltiden. I 
Katarina kyrka sjöngos af vesper-
kören »Vi prisa dig» samt Lotschers 
»Ära vare Gud», fyrstämmigt. I Ma
ria kyrka utfördes af Maria kyrkokör 
under ledning af församlingens kantor 
direktör H. Lindqvist »Gammal julvisa 
från Tyrolen» och Silchers »Ära vare 
Gud!» I Adolf Fredriks kyrka utför
des af » Kyrkosångens vänner» följande 
körer för blandade röster: »Ära vare 
Gud i höjdene», af Lotscher, och Jul
sång af Liszt samt i högmessan »Ära 
vare Gud», af Lotscher, och lofsång, 
»Sjung, min själ, den eviges lof» af 
Gille samt dessutom alla responsori erna 
(»Herre förbarma dig», »Vi prise dig» 
etc.). 

Våra större musikskolor. Undervis 
ningen börjar åter på nya året i Ric-
haid Anderssons musikskola och i 
fröken Carlheim-Gyllenskölds mu
sikinstitut den 7 samt i fröken Hed
vig Svensons musikskola den 15 ja
nuari. Se närmare annonserna å sista 
sidan. 

Hofkapellmästaren A. Hallen, vår 
äfven i utlandet värderade tonsättare, 
fylde den 22 december 50 år och blef 
med anledning deraf firad med en fest
lighet å Hôtel Phoenix, hvari ett hun
dratal herrar och damer deltogo, ut
görande jubilarens närmare vänner 
bland hufvudstadens litterära och mu
sikaliska kretsar. Talet för heders
gästen hölls vid supén af professor W . 
Leche. 

Anna Norrie har under sitt förut 
omnämnda nyss afslutade framgångs
rika gästspel på Eldorado teatern i Kri
stiania utfirt titelrolerna i »Niniche», 
»Rosenkind», »Storhertiginnan af Gerol
stein» och »Boccaccio». Hon har se
dan varit upptagen med repetitionerna 
på Rosalindas rol i »Läderlappen», som 
hon nu kreerat på Kasinoteatern i 
Köpenhamn. 
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Aulinska qvarietien lär, enligt upp
gift i danska tidningar, komma att i 
januari detta år konsertera i den dan
ska hufvudstaden. 

Ellen Gulbranson uppträdde den 19 
december på bofoperan i Berlin i »Sieg
fried» och sedan i »Götterdämmerung». 
Hon skulle sedan afresa från Berlin 
direkt till hemmet i Norge. 

Genom teaterchefen grefve Hochberg 
har kejsar Wilhelm låtit öfverlemna 
till den svenska konstnärinnan en dyr
bar brosch med ha ns namnchiffer i bril-
janter som ett bevis på »tack och er
kännande». Kejsaren hade dessutom 
efter den första Nibelungen-cykelns 
slut genom sin adjutant komplimente-
rat konstnärinnan. På grund af Berlin
musikernas antagonism mot Bayreuth 
har från ett och annat håll kritiken 
visat sig litet snäf mot fru Gulbranson. 

Fröken Emma Holmstrand har nyligen 
uppträdt i Cercle artistique i Brüssel 
och vunnit enhälligt bifall enligt om
dömen i »Le guide musical», »Le soir» 
och »Le petit bleu», hvilka framhålla 
stämmans skönhet och det i hög grad 
erkännansvärda föredraget af »Le poème 
d'amour» af Auguste Depont, åt hvars 
minne festen var egnad. 

Göteborg. A Stora teatern ha under 
julhelgen uppförts »Vermländingarne», 
»Andersson, Pettersson och Lundström» 
samt »Engelbrekt och hans dalkarlar». 

Från våra grannländer. 

Kristiania. Dec. 11—27. Kristiania 
teater har af pjeser med musik endast 
haft att bjuda på Strauss-operetten 
» Flagermusen » (»Läderlappen»). A 
Eldorados teater bar deiemot en liflig 
operettverksamhet varit rådande. Fru 
Norrie har under denna tid gästat der 
i »Boccaccio» och »Den sköna Helena» 
samt i »Pariserlif» som Gabrielle; sista 
uppträdandet den 16 dec. För öfrigt 
ha der uppförts »Lilla Mamma», »Zu-
zette», »Nitouche», »Per Svinehyrde», 
»Tiggarstudenten» och den 22 dec. 
»Jorden rundt på 80 dagar» som barn
föreställning. Annandag jul gafs kl. 5 
e. ni. konsert, hvarvid fröken Fernqvist 
och hr Callander medverkade, senare 
på aftonen »Vermländingarne». 

Enligt korrespondens till norska huf
vudstaden har Edvard Grieg i Wien 
gifvit ett par konserter med egna kom
positioner, den sista den 19 dec. i 
»Grosser Musikvereins» sal, biträdd af 
en orkester, utgörande till det mesta 
hofopeiaorkesterns medlemmar, samt af 
Singakademiens damkor, hvilken med
verkade i »Föran Sydens Kloster». 
Hr Anton Sistermans sjöng flere af 
hans sånger och Ferruccio Busoni spe
lade pianopartiet i bans A-moll-konsert. 
Den 6 jau. skulle hans konserterande 
här afslutas med en »Liederabend». 

Helsingfors. Dec. 9—27. Svenska 
teaterns musikpjeser ha från den 13 
december utgjorts af »Tiggar studenten» 
(Laura: fru Castegren; Simon: fröken 
Grönberg) och »Lilla helgonet» (Cele-
stin och Denise: hr och fru Castegren) 
samt annandag jul »Vermländingarne». 
— På Alexanders-teatern har det ita
lienska operasällskapets rika och om-
vexlande spellista upptagit under denna 
tid »Mignon», »Trubaduren», Barbe-
raren i Sevilla», »Pajazzo», »Ernani», 
»Linda», »Traviata», »Maskeradbalen», 
»Rigoletto», »Aida», »Faust», »Car
men», »Lucia», »Fra Diavolo». Den 
26 och 27 gafs på samma dag två 
» folkrepresentationer ». 

Josef Hofmann gaf den 14 kon
sert i universitetets stora sal, då han 
bland annat spelade Beethovens Sonat 
op. 110, Suite af Raff, Rhapsodie af 
Liszt. »Underbarnet» Josef Hofmann, 
bekant från sitt uppträdande som nio
årig pianist i Stockholm 1887, är nu 
en konstnär af hög rang. På en af 
Filharmoniska sällskapets popu
lära konserter i Brandkårshizset med
verkade han äfven och berömmes för 
en »bländande teknik och den finaste 
musikaliska smak». Nämnda sällskap 
har den 22 och 27 dec. gifvit ett par 
folkkonserter. Juldagen gaf organisten 
och pianisten O. Merikanto konsert 
i Nya kyrkan, biträdd af sångerskan 
fröken Ida Flodin och violini sten, kon
sertmästaren Willy Neumann. 

Köpenhamn. Dec. 11—29. Musik
nöjena härstädes under sista hälften af 
december ha varit få. Kungl. teatern 
har på repertoaren haft Nicolo Isouards 
gamla enaktsoperett »Kjserlighetsintri-
gen i Vinduet», vådevillen »Et Reise-
eventyr» med musik, komponerad och 
arrangerad af H. Rung, »Eventyr paa 
Fodreisen», »Der var en gang. . .», 
»Aida» och »Faust», hvari Margareta 
återgifvits af fröken Noack, Faust, Me-
fistofeles och Valentin af hrr Herold, 
Emil Holm och Simonsen. Af större 
baletter, som ofta nog förekomma å 
denna teater, ha uppförts Bournonvilles 
»Toreadoren», med musik komponerad 
och arrangerad af Helsted, samt »Cop-
pelia» med Delibes musik. — På Ka
sino-teatern började fru Anna Petters
son Norrie den 27 dec. ett gästspel i 
operetten »Flagermusen». — Cecilia-
Föreningen gaf den 18 dec. Händels 
»Israel i Egypten» till förmån för »de 
hemlösas herberge». 

Den behagliga danska violinvirtuosen 
Frida Scotta (Schytte) har med stor t 
bifall låtit höra sig i Petersburg å en 
konsert af »Den kejserliga musikför
eningen». 

Paris. Stora operan har ånyo upptagit 
Saint Saëns' »Samson et Dalila» med hr Al
varez i Samsons parti. Första operanyheten 
för detta å-, »Messidor» af Bruneau, vantas 
upp på scenen redan i januari. — På Opéra 
Comique har Marie van Zandt som Lakmé 
återvunnit publikens stora gunst, efter att ej 

ha sjungit der sedan 1885, då hon måste af-
gå, emedan hon ansågs ha uppträdt å scenen 
berusad. Någon visshet i denna sak vanns 
icke, hvad man vet. — På Bouffes-Parisien 
har gifvits en Dy operett af Audran: »Mon
sieur Lohengrin», som mycket roat publiken. 

Dresden. Emil Hartmans opera »Runen-
zauber » har uppförts här å hofteatern o ch 
slog mycket an med sin melo diska, väl skrifna 
musik. 

Wien. »Norrskenet», en ny 3-aktsoperett 
af Karl Millöcker, text af Hugo Wittmann, 
gjorde vid prem ieren å Theater an der Wien 
d. 22 dec stormande lycka. »Norrskenet» 
är namn et på en revolutionär br oschyr, hvars 
författare, hufvudpersonen i stycket, för den 
sammas skull råkar in i den ena betänkliga 
situationen efter den andra. Libretton säg es 
vara både intressant och fyndig, musiken 
öfveiflödar, som vanligt i Millöckers operetter, 
af sångbara och fint humoristiska melodier. 
Man förespår att ^Norrskenet» snart skall 
komma att sprida glans ötver de flesta ope
rettscener i Europa. 

Saint Saëns har komponerat en ny ballet, 
iJavotte>, som nyligen med obestrid lig fram
gång uppfö rts på Grand Théâtre i Lyon. 

Leoncavallo bar, skrifves det från Mila'io, 
nu fullbordat sin nya opera »La Bohème», 
hvars libretto är tagen ur Henri Margers be
kanta roman med samma namn. Hon skall 
redan i vår uppföras å Teatro Lirico i Mi
lano. 

^ 

Dödsfall. 

Richard Pohl, den bekante tyske 
musikskriftställaren, afled den 17 dec. 
i Baden-Baden, der han i öfver 30 år 
varit bosatt. Han var född den 12 
september 1826 i Leipzig, studerade 
till att börja med naturvetenskapen i 
Karlsruhe men egnade sig snart ute
slutande åt filosofiska och musikaliska 
studier i Göttingen. Ar 1854 flyttade 
han till Weimar, der han snart kom 
i per&onlig beröring med Franz Liszt 
och sedermera med Richard Wagner, 
hvilka båda blefvo hans förtrogna vän
ner och hvilkas biografier han seder
mera författat. Den nya musikaliska 
rigtningen i vår tid har Richard Pohl 
ifrigt förfäktat i tidningar och tidskrif
ter till en början under pseudonymen 
Hoplit. Bland hans förnämsta arbe
ten räknas: Anregungen für Kunst und 
Wissenschaft, Akustische Briefe für 
Musiker und Musikfreunde (1853), en 
öfver8ättuing af Hector Berlioz' samlade 
skrifter i 4 band (1864), »Richard Wag
ner, Studien und Kritiken» (1883), 
hvarjemte han skrifvit texter för Ber
lioz, Schumann, Liszt m. fl. 

H - -

Vår tids musik är endast förgyld 
konst. Om jag icke t vingas att blifva 
salig i ett sådant paradis, håller jag 
mig helst utanför. Börne. 

Taktrubbningar äro en modern sport 
Ch. Gounod. 
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Richard Anderssons Musikskola 
Vårterminen börjar torsdagen den 7 Jannari 1897. Anmälningar emottagas 

måndag och- tisdag den 4 ocb 5 Januari kl. 12—2 och 5—6 e. m. Ordinarie 
mottagningsdagar: onsdagar och lördagar kl. 1J% 2—Vä 3 e. m. 

Stockholm, Brunnsyatan n:o 28, 2 tr. 
Filialer finnas å Söder och Östermalm. (G. 39 08ö.) 

Stockholms Musik-institut 
Brahegalan 7 B, öfver gården I tr. upp. 

Våiterminen börjar den 7 J<tnuari och slutar den 7 Juni. 
Undervisning meddelas uti Pianospelning och Harmonilära. Anmälningstid 

hvarje dag kl. Va 1 — i/s 2. Efter den 7 Januari mottaguings- och anmälnings
tid måndagar och torsdagar kl. Vä 1 — l/s 2. 
, För närmare redogörelser tillhandahålles prospekt 

Sigrid Carlheim-Gyllensköld. 

Hedvig Svensons Musikskola 
öppnas åter den 15 Januari. 

Anmälningar mottagas alla dagar kl. 12—2 Och 5—G e. ni. från ocll med den 8 till 
ilen 15 Januari. 

Prospekt tillhandahålles. 
Stockholm, Döbeln?gatan 7, 3 tr. upp. 

I. G. MALMSJÖ 
GOTEBORG 

Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 

Tjugu 

f ö r s t a  

pris, in- och 
utrikes. 

it 
Bekväma 

afbetnlnlngs-

vilkor. 

\W Talrika vitsord 
y\M v trän framstående musici 
Cj\ A oeh konstnärer, bl. a. från 

" Alfred Reisenauer, Professor 
^ Franz Neruda, Alfred Or&nfeld, 

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

Teresa l'arreno, Fru Marirareta Stern, Fru 
Hilma Svedbom, Fröken Tora Hnass samt 
Kungl. Musikaliska Akademien o ch Göteborgs 
mera framstående musici och musiklärarinnor. 

J. LUDY. OHLSON 
STOCKHOLM 

1 6  R e ge r i n g s g a t a n  1 6  

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

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

Skandinaviska Orgelfabrikens 

K a m m a r o r g l a r ,  
hvarå de nyaste" 
uppfinningar och 
förbättringar till-
lämpas, äro af 
våra förnämsta 
orgelkännare så
väl i Stockholm 
som i landsor ten 
enhälligt vitsor
dade för att vara 
de bästa i nor
den tillverkade. 
Prisbelönta i Kö

penhamn 1888 (enda pris med medalj), 
• i Norrköping 1889, i Helsingborg 1890 

(första pris). Priskuranter sändas på be
gäran franko. 

: Skandinaviska Orgelfabi iken. 
Kontor och u tställning i Stockholm: 

Mästersamuelsgatan 24. 
* ' T  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Svensk Musiktidnings 

Musikalbum X 
Pris 1 krona 

fins till salu å Expeditionen, Kungstensgatan 
50, 3 tr., samt i bok- och musikhandeln. 

Innehåll: för piano: G. Häg g: Vals-Ara
besk, Karl Valentin: Om Våren, A. M. 
Myrberg: Berceuse, H. Goetz: Andantino 
ur Sonatine op. 8, G. F. Linge: Melankoli; 
sång med piano : Gös ta Geijer: Harpoleka-
rens sång ur »Vapensmeden» af V. Ryd'.erg 
för baryton (e—e). 

O b s . !  K u r l  V a l e n t  i  IM pianostycke 
Om Våren har vunnit mycket bifall, spe-
ladt af komponis ten å Marteau-Viardot-Valen 
tin konserterna i höst. 

I Musik- och Bokhandeln har i 
dessa dagar utkommit: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod för bar n, 
öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Booklet. 
Hält. 3 kr., i pappband 3; 50, cloth-

band 4 kr. 

»Totde vara den bästa pianoskola vi 
hittills haft i Sverige.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & ScMliiieclils M nsikhanöel 
17 Fredsgatan 17. 

mmmm 
öfter bästa metod, ledande till god tek
nisk och v erkligt musikalisk utbildning, 
meddelas af undertecknad till moderat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift
ligen. 

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

2—3 e. m. Frans J. Huss, 

Musikinstrument 
af alla slag förskrifver man billigast 
från 

Conrad MuMi F abrik 
Mnrkneukircheii 7 S:a 

Illustrerad Prislista gratis. 
Agent 8ökes. 

Eleganta Permar 
till Svensk Musiktidning finnas till 

salu à 2 kronor hos P. Herzog, 

Malmskilnadsgatan 54. 

OBS. Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan mus ikbilaga, 
erhållas till nedsatt pris (endast kontant ) å 
expeditionen. 

I n n e h å l l :  Albert llubenson (med por
trätt). — Prenumerationaanmälan. — Om 
nyansering oeh tempo. — Skall mail spela 
utantill på konserter? — Beethoven och 
Göthe. — Musikpressen. — Från scenen och 
konsertsalen. — Från in- och utlandet. — 
Dödsfall. — Annonser. 

Stockholm, Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1897. 


