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Mathilda Linden. 

»nappast kan man tänka sig större 
kontraster än Orfevs — den 
forngrekiske sångaren, som med 

förtviflans sorg öfver sin älskade ma
kas död vandrar ned till underjorden, 
från hvars makter han med sin sång 
återvinner henne — och Carmen, den 
vilda, lättsinniga, hårdhjertade fabriks
flickan, som tjusar och 
eröfrar men halsstarrigt 
bringar döden åt sig 
sjelf och sin älskare. 
Båda dessa så skilda 
gestalter förena sig dock 
i en person, nämligen 
hos en konstnärinna, 
som framställer dem 
med ett sådant mäster
skap, att hon ensamt 
med dessa partier såväl 
här som nyss i den dan
ska hufvudstaden firat 
triumfer, hvilka höra till 
de mera sällsynta inom 
konstvärlden; och d enna 
konstnärinna, som nu 
med all rätt innehar 
ett första rum bland 
vår operapubliks favo
riter, är, hvad vi alla 
veta, fru Mathilda Lin
den. 

Eiuru vi redan förut, 
nämligen för sju år se
dan vid början af hen
nes sceniska verksam
het, bjödo våra läsare 
på hennes porträtt, åt-
följdt af en lefnadsbe-
skrifning, anse vi oss 
nu, då hon står på höj
den af sitt konstnärs-
skap, böra å nyo fram
ställa hennes bild och 
detta i hennes kanske 
största glansrol, så3om 
Orfevs, hvarvid ock må 

göras en kort biografisk återblick och 
en erinran om hennes konstnärsbana 
från den tid Svensk Musiktidning se
nast illustrerades med hennes bild. 

Mathilda Linden, född Jung-
stedt, är dotter till tullkontrollören 
Nils Jungstedt och hans maka, född 
Sundius. I födelsestaden, Norrköping, 
genomgick hon det åttaklassiga läro
verket för flickor. Sina sångstudier 
började hon här i Stockholm 1884 för 

Dahllöf foto. 

Mathilda Linden som Orfevs. 

professor Günther och Fritz Arlberg 
samt genomgick konservatoriets elev
skola, der hon gjorde studier i plastik, 
hvilka sedan fortsattes och fullknmna-
des af fröken Signe Hebbe. Åt vär
det af fröken Hebbes undervisning har, 
såsom vi nyss anfört, fru Linden gif-
vit ett vackert loford, då hon under 
sitt framgångsrika gästspel sistlidne 
höst i Köpenhamn vid ett samtal med 
en journalist yttrade att hon af Signe 

Hebbe fått sin sceniska 
utbildning. Erkännan
det är hedrande, men 
fru Linden eger ock 
inom sig sjelf egenska
per, som förklara den 
goda frukten af hennes 
sceniska studier. 

Mångsidigheten af sin 
talang har fru Linden 
för öfrigt ådagalagt ge
nom vidt skilda uppgif
ter. Man må endast 
tänka på hennes hög
dramatiska framställ
ning i tragiska partier 
sådana som Amneris, 
Leonora, Anita eller 
hennes ståtliga »berga
drottning» och Fricka 
å ena sidan och å den 
andra hennes ypperliga 
utförande af komiska 
roler, exempelvis den 
muntre studenten Nik-
laus i »Hoffmans sagor», 
den narraktige sprätten 
Fredrik i »Mignon» eller 
den hurtiga Nancy i 
»Martha» och Rebecka 
i »Hexfällan» att icke 
tala om den plastiska 
talang hon utvecklat i 
pantomimen »Den för
lorade sonen» på Dra
matiska teatern och Fe-
nella i »Den stumma». 
Men för den lyriska 
artisten står i främsta 

Cederquist auto. 
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rummet sången, och h vad denna be
träffar, så fann man sig redan vid 
hennes första uppträdande på scenen 
betagen af den sällsynt vackra mezzo
sopran, hvarmed naturen utrustat henne; 
intelligens och s tudier ha också af denna 
härliga stämma gjort ett material af 
stort konstnärligt värde, som endast af 
en något högre värmegrad stundom 
skulle kunna förhöjas. Till dessa rent 
artistiska egenskaper kommer det å 
sceuen så vigtiga attributet af en ståt
lig figur, en behaglig apparition, hvari 
de stora, uttrycksfulla ögonen spela en 
vigtig rol. »Vacker som en Apollo,» 
säger en hennes biograf, »har hon som 
Orfevs förtrollat alla med sin plastik 
och sin sonora, vårdade såDg . .. Detta 
parti hör tvifvelsutan till de mest hel
gjutna skapelser som någonsin fram
ställts på svensk operascen » Vår bild 
i dagens nummer gifver en påminnelse 
härom. 

Fröken Mathilda Jungstedt väckte 
redan vid sin första debut i slutet af 
1888 mycken uppmärksamhet som Pan-
talis i »Mefistofeles» och än mer i det 
större partiet bergadrottningen i »Den 
bergtagna,» uppförd den 21 januari 1889 
å k. operan vid firandet af konung Os
cars (30 års-födelsedag. Fröken Jung
stedt var nu fästad vid operan genom 
engagement och utförde under samma 
speltermin åtskilliga andra roler, näm
ligen Fredlik i »Mignon», Benjamin i 
»Josef», fatburstärnan i »Det var en 
gång...», Hedvig i »Wilhelm Teil», 
Nicklaus i »Hoffmanns sagor» och på 
hösten samma år Puck i »Oberon», 
Amneris i »Aida» och Leonora, hvilken 
sistnämnda rol blef för henne en stor 
triumf. Följande år utförde hon miss 
Rose i »Lakraé», Chérubin och Nancy 
samt Emilia i Verdis >Otel!o». Mot 
slutet af 189Ü lemnade hon s cenen för 
att egta sig åt sångstudier i P aris, dit 
hon begaf sig efter att ha konserterat 
i Norrköping och Göteborg tillsammans 
med pianisten Lennart Lundberg. 

I Paris studerade fiöken Jungstedt 
för den utmärkta sånglärarinnan m:me 
Artôt och ingick der den 2 april 1891 
äktenskap med operasångaren Emil 
Linden, som samtidigt med henne var 
anstäld vid vår operascen. 

Redan samma höst återvände konst
närsparet Linden till hemlandet och 
tog anställning vid Aug. Lindbergs 
operatrupp i Göteborg, der fru Lkden 
i augusti uppträdde som Leonora å den 
festföreställning, som e gde rum å Stora 
teatern med anledning af konungens 
närvaro vid sommarens stora utställ 
ning flerstädes. I Göteborg lät fru 
Linden sedan höra sig i Carmens och 
Azucenas partier. Ar 1892 i septem
ber afslutade herr och fru Linden ein 
konstnärsverksamhet i Göteborg med 
en afskedskonsert i Trädgårdsförenin 
gens stora sal, och den 29 oktober 
samma år gästade fru Linden som Car
men på Stockholmsoperan. Tankarne 
om hennes utförande af denna rol voro 

något delade, i det många funno för 
mycken köld, för litet passion i fram
ställningen, men Carmens gåtfulla na
tur kan uppfattas på mer än ett sätt. 
Visst är, att operan »Carmen» med 
fru Linden i titelrolen nu mera synes 
locka fullt hus, när helst den gihes. 
År 1893 i mars såg man å nyo fru 
Linden på vår opera som Fredrik i 
»Mignon» och som Leonora, äfven då 
var hon blott gäst, och strax derefter 
hade hon en kornett på Musikaliska 
akademien. I juni detta år var det 
som hon, då hennes man uppsatte pan
tomimen »Den förlorade sonen» på 
Dramatiska teatern, uppträdde här och 
sedan i landsorten uti dennas titelrol. 

Från hösten 1893 har fru Linden 
sedan varit engagera! vid K. Operan, 
der hon efter fröken Wolfs afgåug iu-
trädde i fleie af de nnas roler. Af hen
nes nya roler under detta år ha vi 
antecknat Pamela i »Fra Diavolo», den 
blinda i »Gioconda», Lucia i «På Si
cilien» och drottningen i »Hälften hvar». 
Sedermera har hennes repertoar ökats 
med följande roler, under 1891: Fenella, 
Orfevs och Klytemnestra i Glucks »Ifi-
genia i Aulis»; 1895: zigenaren Josef 
i »Vännen Fritz», kronprins Gustaf i 
»Ett svenskt minne» (vid Bellmansfesten), 
Anita i »Navarresiskan» och Fricka i 
»Valkyrian»; 1896 Philint i »Vårdrott-
ningen», Rebecka i »Hexfällan». 

Sistlidna år på hösten firade fru 
Linden stora triumfer i Köpenhamn, 
under ett gästspel å k. teatern der-
städes, som Orfevs och Carmen. Vid 
danfeka kronprinsparets nyss gjorda be
sök härstädes, blef också fru Linden 
vid en representation å k. operan, 
bevistad af danska kronprinsen, upp
kallad i den ktingl. foyern och kcrn-
plimenterad af honom för sitt gästspel 
i den danska hufvudotaden med uttala! 
önskan om förnyande af ett sådant. 
För en annan utmärkelse i den kungl. 
foyern var fru Linden föremål, då 
konung Oskar d. 4 april 1891 efter 
andra akten af »Orfevs» egenhändigt 
till henne öfverlemnade medaljen »Lit-
teris et artibus». 

Som en utmärkelse — att nu icke 
tala om publikens talrika hyllningar 
med lagrar och blommor — kunna vi 
också räkna skänken af den vackra, 
stilfulla lyra, som vår berömde målare 
Julius Kronberg sjelf förfärdigat och 
i slutet af 1895 förärade Oifevs' ut
märkta representant. Det är denna 
lyra som synes å vårt porträtt af konst-
närinnan. 

^ 

Franz Schubert. 

II. 

Kompositioner. 

^liåsom tonsättare utvecklade Franz 
Schubert en förvånansvärdt stor 

produktivitet, hvarom förut är nä'xndt, 

och detta ehuru endast en lifslängd af 
31 år vardt honom förunnad. Emeller
tid finner man förklaringen häröfver i 
hans rastlösa flit och stora lätthet att 
på papperet nedskrifva, hvad hans rikt 
flödande inspiration frambragte. En 
någorlunda utförlig redogörelse för hans 
kompositioner ger oss begrepp härom. 

I den katalog öfver hans verk, som 
åtföljer La Muras Schubert-biografi, 
finna vi 173 sådana med opustal och 
öfver 50 utan numrering jemte lika 
mänga efterlemnade sånger mod piano-
ackompanjemang. »Erlkönifc» s tår upp
tagen som opus 1 och »Tre sonater» 
angifvas såsom hans »allra sista kom
position». Af tonsättningar med opus
tal visar katalogen 20 fyrhändiga, 24 
tvåhändiga pianonummer, 4 för piano 
och violin (deriblar.d op. 137 »Drei 
Sonatineu»), ett par kompositioner för 
piano och flöjt (Variationer, op. 160) 
samt orgel och piano (Fuga, op. 152), 
107 sånger och sångsamlingar, af Imlka 
senare flera upptaga många nummer, 
så t. ex. ensamt hans »Winterreise» 
24 sånger. Bland de med opustal be
tecknade fiuna vi af större verk en 
Oktett (op. 166) för två violiner, alt, 
violoncell, kontrabas, klarinett, horn 
och fagott, stor Qvintett (A dur, op. 
114) för piano, violin, alt, violoncell 
och kontrabas, hvari hans sång »Die 
Forellen» är använd som tema med 
variationer, Stråkqvintett (C dur, op. 
163) för två violiner, alt, två violon
celler; 8tråkqvartetter: op. 29 (A moll), 
op. 125 (i Ess dur och E dur), 161 
(Gr dur), 168 (B dur); pianotrior: op. 
99 (B dur), 100 (Ess dur) och Noc
turne op. 148 (Ess dur); och vidare 
två offertorier (op. 46 och 47) samt 
operamusik: ouverture, entreacter, ba
lettmusik och sånger ur »Rosamunde» 
(op. 26), ouverture, cavatina och aria 
ur »Alfonso och Estrella» (op. 69) 
samt ouverture, solo- och körsånger 
ur » Fierabras ». 

Till kompositionerna utan angifvet 
opustal höra af orkester verk : Sym
fonien i C dur, den ofullbordade 
symfonien i H moll (två satser), an
dante ur Tragisk symfoni (C moll); af 
kammarmusik: stråkqvartetterna Grand 
quatuor, (D moll, öfver sängen »Der 
Tod und das Mädchen» i op. 7) samt 
qvartetter i G moll och D dur och 
qvaitettsats i C moll; vidare Adagio 
och rondo (F dur) för piano, violin, 
eller alt och violoucell, sonat (A moll) 
för piano och »arpeggiono»* (eller vio
loncell eller violin); för piano 4 hän
der: Tragisk symfoni (C moll), sym
foni i B dur och dito i D dur m. m.; 
12 nummer tvåhändiga pianostycken; 
8 niessor och andra flerstämmiga and
liga sångverk och 13 dito af annat 
innehåll. Hithörande sångverk äro 
förut nämnda. 

* Arpeggione är en blandning af gitarr 
och violoncell (liknande gamban), h vilket 
stråkinstrument förfärdigades af P. Staufer i 
Wien 1823. 
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Betrakta vi Schubert först såsom 
operakomponist visar det sig, att hans 
verk för scenen ej hade nog lifskraft 
att hålla sig uppe och vinna framgång. 
Följande operor och sångspel hafva 
emellertid uppförts: Die Zwillingsbrüder 
(1820), Die Zauberharfe (s. å.), Alfonzo 
und Estrella (1854), Rosamunde (1823), 
Fierabras (1861), Der liäuslige Krieg 
(s. å.), Die Bürgschaft (1827); andra 
sådana arbeten af honom äro sångspe
len Die Verschworenen, Fernando, Der 
Minnesänger, operetterna Des Teufels 
Luslschloss, Der vierjährige Posten, Der 
Spiegelritter, operan Der Graf von Glei
chen, musik till Die Freunde von Sala
manca, inlagda nummer i Herolds opera 
Das Zauberglöckchen samt dessutom 
fragment af ett par operor (Adrast 
och Sakontala) samt ett sångspel 
Claudine von villa bella. Bristen på 
scenisk verkan hos dessa hindrar dock 
ej att de innehålla åtskilligt vackert i 
melodiskt, harmoniskt och instrumen
talt hänseende. Vi gå nu till hans 
körverk och nämna då först oratoriet 
Lazarus samt flere messor och andra 
kyrksaker. För manskör har han skrif-
vit följande: »Nachthelle» (op. 134) och 
»Der Wintertag» (op. 169) med piano, 
»Wehmuth», »Ewige Liebe», »Flucht», 
»Nachtgesang in Walde» med 4 horn 
och piano (op. 139), »Gesang der Gei
ster über den Wassern» för 4 tenorer 
och 4 basar med 2 violiner, 2 violon
celler och kontrabas, »Hymne», solo 
och kör med blåsinstrumenter, »Mond
schein» op. 102, »Schlachtlied» för 
två fyrstämmiga manskörer (med eller 
utan piano), »Trinklied», »Den 92:a 
psalmen» med barytonsqlo m. fl., hvar-
till komma 20 andra sånger för ma ns
kör med piano, dit vi kunna räkna 
»Die Advokaten» (op. 74), komisk trio 
för två tenorer och bas, samt 25 sånger 
utan ackompanjemang; för blandad 
kör med piano: »Gott in der Natur» 
(op. 133), »Mirjams Siegesgesang» (op. 
136), den vackra »Ständchen» med 
altsolo (op. 135) m. fl., »Den 23:e 
psalmen» (op. 132) och andra kör
sånger; 8 trior med och 28 utan ac
kompanjemang; för två röster med 
piano: »Mignon und der Harfner», 
»Licht und Liebe», »Linde Lüfte 
wehen», samt utan ackompanjemang 2 
kanons och 5 duetter etc. (Samlingar 
af Schuberts sånger »för blandad kör», 
»för manskör» och »för fruntimmers-
kör» finnas flere, t. ex. i Edition Pe
ters.) Solosånger med piano uppgå 
till ett antal af 600, deribland Öfver 
50 med text af Goethe (Edition Peters 
har 434 i sju band). Bland de för
nämsta och mest bekanta sådana med 
svensk (och tysk) text må nämnas: 
Posten, Ave Maria, Tårarnes lof, Sång 
på vattnet, Vid liafvet, Serenad, Din för 
evigt och Sylvia, God natt, Snöbäcken, 
Korpen, Vandraren, Elfkungen, Mitt 
hem, Gretchen vid spinnrocken, Otålig
het, Fiskaren, Den unga nunnan och 
Flickans klagan; till de särskilda sån

gerna komma sångcyklarne »Die schöne 
Müllerin», »Winterreise», »Schwanen
gesang», »Ossians Gesänge» o. s. v. 

Af Schuberts instrumentalverk ha vi 
till en del anfört de förnämsta, men 
sammanföra dem här i sina särskilda 
slag för bättre öfverskådlighet. För 
orkester har han sålunda komponerat 
8 symfonier (inber. H-moll-symfonien), 
7 uvertyrer och några mindre orkester
saker (menuetter, ländier), en Konsert 
och en Rondo för violin med orkester; 
af kammarmusik: en Oktett op. 166 
i F (se ofvan), en Oktett för blåsinstru
menter, Stråkqvintett (C dur) op. 163, 
Qvintett-Ouverture, 18 stråkqvartetter — 
hvaraf op. 29 (A moll), op . 161 (G du r) 
och den i D moll äro berömdast —, 
en Qvartettsats och en Quartett-Ouver
ture, 2 stråktrior och, som här äfven 
må nämnas, en Polonaise för violin; 
kammarmusik med piano: Quintett 
op. 114 (»Forellen»), Adagio och Rondo 
i F (qvartett), 2 ypperliga trior (op. 
99 och 100), Nocturne-Trio (op. 148), 
Sonat med violin och alt; för piano 
och violin: den präktiga Rondo bril
lant (H moll) op. 70, 3 sonatiner op. 
137, Fantasie op. 159, Sonat (A dur) 
op.162; för piano och flöjt: Intro
duction et Variations op. 160, och so
naten med arpeggione (se ofvan). Piano-
verk äro, för fyra händer: Mar
scherna op. 27, 40, 51, 55, 66, 121 
samt »Kindermarsch»; uvertyrerna op. 
34, 170 och en i D dur, Sonaterna 
op. 30 (B dur), op. 140 (Grand Duo, 
C dur), en i Ess moll, rondon op. 107 
(A dur), 138 (D dur), variationerna 
op. 10 (E moll), 35 (Ass dur), 82 (C 
dur), divertissement en op. 54 (»D. à la 
hongroise) i G moll, 63 (E moll), An-
dantino och Rondo op. 84, Allegro op. 
144 (»Lebensstürme»), fantasierna op. 
103 (F moll) och tre utan opus (från 
1810—13), Sex polonaiser op. 61, Fyra 
polonaiser op. 75, Fyra ländier, Fuga 
op. 152; för två händer: 21 sonater 
op. 42, 53, 78, 120, 122, 143, 147, 
164 och 13 utan opus; Stor fantasi 
op. 15 (kallad »Wanderer»), Fyra im
promptus op. 90, Fyra dito op. 142, 
6 momens musicales (eg. moments mu
sicaux) op. 94, Adagio och Rmdo op. 
145, Fem variationsverk och 15 åt.-kil-
liga mindre stycken utan opus, Walzer 
op. 9, 18, Deutsche Tänze und Ecos
saisen op. 33, Walzer op. 50, 77 (Valses 
sentimentales, V. nobles), 67 (Hom
mages aux belles viennaisej), 91, 127 
(»letzte») och 171 (12 ländler) samt 
12 häften utan opus med mer än 100 
olika dansar. 

En mängd arrangementer af Schu
berts verk kunna här ej uppräknas, 
lika litet som här en fullständig och 
detaljerad redogörelse för Schuberts 
alla tonsättningar kan inrymmas. För 
kännedom härom få vi hänvisa till ka
talogen i La Maras »Studienköpfe» och 
de tematiska förteckningarne af Notte
bohm och Grove, äfvensom närmare 
om Schubert och hans verk i biogra

fierna af Kreissle, Reissmann, Niggli 
m. fl. En kritisk, reviderad samlings-
upplaga af Schuberts verk begyntes 
1883 af Breitkopf & Härtel i Leipzig, 
och af denna utkom förra året Serien 
XX: Samtliga solosånger med piano. 

Musikaliskt värdefulla piano
etyder. 

(Forts. fr. föreg. nr.) 

I m det grundliga studiet af J. S. 
Bachs Wohltemperirtes Klavier 
låter pianoeleven träda in i det 

polyfona pianospelets värld, framför allt 
i fråga om Bach sjelf, så öppnas för 
honom genom ett annat grundläggande 
etyd verk tillträde till hela p ianolittera
turen från Phil. Em. Bach till Beet
hoven — nämligen Gradus ad Parnas-
sum af Muzio Clementi. Oafsedt 
Mozarts dom, hvilken betecknade Cle
menti som blott och bart »mekanikus», 
bar en stor mängd af etyderna i detta 
verk äfven musikaliskt värde och k unna 
alltså räknas till de ofvan karakterise
rade idealetyderna. »Gradus ad Par-
nassum» är dementis mest betydande 
pianoverk, hvarmed han bröt alldeles 
nya banor för utvidgandet och riktan
det af pianotekniken på hans tid. Ety
dernas sammanställning visar stor pe
dagogisk skicklighet och ådagalägger 
den intressegifvande och samvetsgranne 
lärarens rika erfarenhet. Hvar och en 
af dem har ett bestämdt tekniskt än
damål, och de 100 etyderna göra pia
nisten väl förtrogen med alla brukliga 
manér, passager och svårigheter. Min
dre nödigt än med Bachs »wohltempe
rirtes Klavier» är att här använda hela 
verket oafkortadt, då åtskilliga upp 
repningar och rent tekniska öfningar 
förekomma, utan kan man studera det 
i urval af Karl Tausig, en edition, som 
äfven eger förtjensten af en tekniken 
befordrande fingersättning och är för
sedd med ett bihang af skola för ut
förande af tersskalor. I de flesta af 
dessa etyder i Tausig-upplagan t illfreds
ställes skönhetssinnet och ses den mu
sikaliska smaken till godo. Så kunna 
vi påpeka i nr 3 finheter i dynamiken, 
i 6 smak i melodiföring, i 10 uttrycks
full känsla, i 18 lätt och lekande hu
mor, i 22 energisk kraft, i 23 stor
mande lefnadslust, i 25 nyckfullt öfver-
mod, i 29 vemodsfull klagan. Allt
igenom visa dessa etyder en klart öf-
versigtlig anordning, och deras tema 
vittna om ingalunda vanlig melodisk 
uppfinning. 

De flesta etydverk från denna klas
siska epok äro direkt eller indirekt 
påverkade af »Gradus ad Parnassum», 
också ha de största virtuoserna på den 
tiden framgått ur den Clementiska 
skolan. 

Såsom oberoende af »Gradus» men 
värdefulla som inledning till den klas
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siska pianomusiken kan man beteckna 
Diabellis op. 149 (28 melodiska öf-
ningsstycken) och op. 103 (Jugend
freuden), Dusseks op. 16 (12 Leçons 
progr.) och op. 67 (Trois sonates progr. 
composées comme exercises), A. E. 
Müllers »Instruktive UebungS3tücke» 
(deribland några med vackra variatio
ner) och »Grands Caprices» (nr 6 ut
märkt genom sin molodi och kanon i 
D-dur-satsen) samt Steibelts, den 
firade pianovirtuosens, etyder op. 78, 
deribland verkliga perlor i fråga om 
musikalisk smak (1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 
15, 17, 19, 20, 21, 24). 

En representant för den Clementiska 
skolan är i första rummet Henri Ber-
tini, hvars etydsamlingar op. 29, 32 
och 66 i många fall få tillerkännas 
gedigenhet och musikaliskt värde. Op. 
29 och 32 tjena vanligen som förstu
dier till J. B. Cramers välbekanta 
etyder. Detta etydverk, bestående af 
4 häften med tillsammans 84 öfningar, 
har i afseende på utbredning öfver-
flyglat »Gradus» och förtjenar denna 
popularitet i rikt mått lika väl for sitt 
tekniska värde som för sitt musikali
ska innehåll. I det hänseendet står 
det obestridligen framför Clementis 
mästerverk. Det består allt igenom af 
korta, väl affattade melodiska kabinetts
stycken, som med sin inneboende fina 
musikaliska smakfullhet väl lämpa sig 
till musikföredrag och ej blott till tek
nisk öfning. Att Cramer ansågs stor, 
särdeles beträffande föredraget af ada
giot, kan man förstå af den vackra 
sångbara kantilenan i många af ety
derna. Såsom typisk för dem alla kan 
anses den mycket spelade nr 1 i C 
dur, en mönsteretyd i fråga om tek
nisk nytta, proportionerlig konstruk
tion, dynamisk schattering och ädel 
smak. De andra etyderna likna denna 
till sin musikaliskt estetiska karaktär. 
Derför kunna de rekommenderas till 
användande allesamman (Ruthards upp
laga), men skall ett urval nyttjas, så 
är att rekommendera H. von Biilows 
»60 valda etyder» i systematisk ord
ningsföljd med fingersättning, föredrags
tecken och anmärkningar. * 

Såsom den mest lysande representan
ten för det Clementiska spelsättet gäl
ler Friedr. Kalkbrenner. Man sä
ger om honom, att han förenade Cle
mentis stora föredragssätt med Hüm
mels luftiga, glänsande behag och an
ser honom för skapare af d en moderna 
virtuosi eten. Likasom Cramer har 
också han nedlagt sin rika pedagogiska 
erfarenhet och kunskap om pianot i ett 
antal etydverk, hvilka utkommit i åt
skilliga upplagor, såsom op. 20, 108, 
126 och 143. Om de än icke äro rent 
tekniska öfningar, utan äfven bjuda på 
musikaliskt innehåll och lägga an på 
uttryck och nyansering, så hinna de 

* Se Svensk Musiktidning 1894 nr 81 , der 
den svenska Biilowsupplagan omnämnes i en 
längre artikel, äfven innehållande Cramers 
porträtt och biografi. 

dock ej upp till Cramers. Det vidlåder 
dem något massivt och t ungt, de sakna 
den elegans, det melodiska flöde, som 
utmärker de Cramerska, likväl äro de 
i tekniskt hänsende (först och främst 
de 25 stora etyderna op. 143), särdeles 
för oktav- och tersspel, ganska nyttiga 
och höra äfven i afseende på innehållet 
till dem, som kunna kallas »musikaliskt 
solida». Till Clementis skola har man 
äfven att räkna Ludvig Berger, den 
utmärkte pianovirtuosen och förträfflige 
läraren. Hans etyder op. 22 och op. 
12 äro i tekniskt som m usikaliskt hän
seende framstående etydverk. En viss 
elegisk ton, som sedan fulltonigt an
slagits i hans lärjunges Mendelssohns 
»Lieder ohne Worte», genomgår alla 
styckena, hvari man öfverallt träffar 
på rik känsla och behaglig melodi. I 
alla tages hänsyn till möjligast jemna 
utbildning af båda händernas teknik 
(så op. 12 nr 9 ensamt för venstra 
handen). 

Till de Bergerska etyderna kunna 
de få som hans lärjunge Mendelssohn 
skrifvit ansluta sig. Starkare än de 
fleste andra moderna mästare är Men
delssohn rotfast i musikens klassiska 
epok. Till stil ech uttryck är han 
mera beslägtad med Mozart än med 
Schumann, och lifs6lementet i alla hans 
skapelser bildar den bredt framflytande 
kantilenan. Man skönjer i dem klas-
sisitetens solnedgång, medan månen på 
himlen bådar romantikens månskim-
rande glans. Äfven i tekniskt hänse
ende förnekar ej Mendelssohn denna 
slägtskap med det äldre pianospelet, 
och hans etyder äro, frånsedt deras 
musikaliska adel och förnäma smak, 
att rekommendera med hänseende till 
konsten att åstadkomma en lugn, ut
trycksfull melodiföring jemte lätt rör
liga, elegant omslutande passager (op. 
104: 3 etyder, B moll, F dur, A moll 
och etyd i F moll). 

Till de Bergerska etyderna skulle 
kanske också, ehuru ej hörande till 
den Clementiska skolan, kunna sluta 
sig etyderna af Ferd. Riis, op. 31 
(6 etyder). Såsom man af en Beet
hovens lärjunge ej annat kan vänta, 
röra sig dessa på fullt klassiska banor 
och äro i likhet med h ans öfriga piano 
verk alldeles i hans höge lärares anda. 
Af framstående musikalisk skönhet är 
nr 2 (Ess dur), och den yttersta deli
katess och finhet fordra föredraget i 
nr 5 (D dur), som dertill genom olika 
rytm i öfver- och understämman brin
gar eleven i förlägenhet. Den siste 
representanten för den Clemen ti-Cramer
ska skolan, och som tillika betecknar 
öfvergången från det klassiska till det 
moderna pianospelet, är Moscheles. 
En af de mest firade virtuoser för a lla 
tider, hvilken genom sitt härliga pas
sagespel och en förvånande färdighet 
i venstra handen väckte uppmärksam
het men äfven hänförde med sin rika 
fantasi, har han på grundvalen af rikt 
vetande och mångårig erfarenhet ska

pat pianoetyder, som gifva det mest 
lysande vittnesbörd om hans pedago
giska blick och förmåga. Om än hans 
öfriga pianoverk mer och mer blifva 
föråldrade, eller redan äro det, skola 
hans etyde.' länge hjelpa till att lägga 
en god grund för pianisternas utbild
ning, och ingen musikalisk bildnings
anstalt skall så snart kunna umbära 
dem och ersätta dem med bättre och 
ändamålsenligare. Fullständigt förefin
nas dessa etyder i op. 51, 70, 95, 105, 
111 och 126. Idealetyder i vår me
ning äro företrädesvis op. 51 och op. 
70, som förtjena noggrant studium. 
De tre etyderna i op. 51 — La Forza, 
La Leggerezza, Il Capriccio — före
komma till och med på pianovirtuoser
nas program, ett bevis på deras värde 
som föredragsstycken. Från alla Mo
scheles' etyder strömmar emot 038 en 
fläkt af nutiden, hos dem sp åras något 
af det drömmande och poetiska, som 
ännu mera prononceradt träder fram i 
de senare verken af Henselt, C.opin 
och Schumann, genom hvilka romanti
kens väsen ställes i motsats t ill k lassi
cismen. De 24 karakteristiska etyderna 
op. 70 vinna ytterligare pedagogiskt 
värde genom de fingervisningar Mosche
les förutskickat dem. Blifva dessa af 
eleverna uppmärksammade och mästa
rens anvisningar i öfrigt noga följda, 
så blir resultatet en betydande teknisk 
och musikalisk vinst. Framför allt 
ernås finkänslighet och konstnärlig t akt 
i musikaliskt hänseende, tydlighet och 
klarhet i tekniskt. 

(Forts.) 

e 

Rossinis blåa rock. 

£jtft|feröderna Escudier berätta om Ro s-
sini i deras bok »Rossini, sa vie 

( c et ses oevres» följande ganska 
roliga anekdot: 

Händelsen tilldrager sig i Neapel 
morgonen efter första representationen 
af »Otello», hvilken opera, som bekant 
är, väckte allmän förtjusning. 

Rossini sitter midt bland sina för
trognare vänner, hvilka med glaset i 
hand gratulera honom till framgången 
af hans nya opera, då man hör en 
sakta knackning på dörren. Barbaja, 
teaterdiiektören, stiger upp och öpp
nar; en engelsman, som synes vara 
omkring femtio år, stiger in. 

»Hvem söker ni?» frågade Barbaja. 
»tTerr Rossini,» lydde svaret. 
»Hvad önskar ni af honom?» 
»Endast att få se honom.» 
»Godt, se der, var så god och be

trakta honom nu så mycket som er 
lyster!» 

Under denna dialog hade Rossini 
oförmärkt gifvit grefve von F. ett tec
ken att han skulle sätta sig vid a ndra 
sidan af bordet, midt emot engelsman
nen. Engelsmannen satte sig nu ner 
vid samma bord och stirrade oaflåtligt 
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på grefve von F., hvilken likasom Ros
sini var klädd i blå rock och h vit hals
duk. Sällskapet fortfor helt ogeneradt 
att dricka och inbjöd engelsmannen att 
deltaga i frukooten. Denne propone-
rade en toast för den store komposi
törens välgång, och grefven (den för
mente Rossini) besvarade skålen på så 
blygsamt sätt som möjligt. Denna 
löjliga scen uppväckte öiver hela laget 
en stormande munterhet; men engels
mannen steg upp helt allvarsamt, gjorde 
en vördnadsfull bugning för den för
mente Rossini och lemnade sällskapet. 

Vid utgåendet hviskade han till den 
honom följande Baibaja: 

»Sir, jag måste till hvad pris som 
helst hafva en väst eller rock, som till
hört Rossini.» 

»Vänta ett ögonblick,» svarade Bar
baja, »jag skall genast vara här igen.» 

Då Barbaja meddelade sällskapet 
engelsmannens sällsamma önskan, ut
brast ett skallande skratt. Grefve von 
F. afklädde sig geDast sin rock och 
lemnade densamma åt impressarion, som 
gick ut till engelsmannen, hvilken vän
tade i förstugan. 

»Här,» sade Barbaja, »är herr Ros
sinis blåa rock!» 

Engelsmannen upptog helt trankilt 
sin börs, tog derur en 100 pundsnot 
och bad Barbaja, i det han aflägsnade 
sig, att inhändiga komponisten den
samma. Barbaja öfverlemnade gonast 
till Rossini engelsmannens gåfva. 

»Denna banknot,» yttrade Rossini, 
»skall tillfalla koristerna vid San-Carlo-
och El Fondo-teatrarne ; jag vill sjelf 
utdela penningarne åt dem.» 

Den löjliga händelsen gjorde följande 
dag sin rund i alla salonger i Neapel, 
och några tidningar uppdukade den
samma till hela sin längd. 

Då »Otello» gafs för andra gången, 
sågs engelsmannen i en loge. Midt i 
andra akten, under det Jago sjöng sin 
cavatina, hördes plötsligt bland åskå-
darne ett anskri ; det kom från engels
mannen, hvilken, med ett tidningsblad 
i handen, just nyss fått läsa den anek
dot, hvari han sjelf spelat en så löjlig 
rol. Allas ögon vände sig nu mot den 
person, som förorsakat detta afbrott. 
Man kände igen engelsmannen — han 
hade iklädt sig den unge grefve von 
F:s rock. 

- ® — 

Musikpressen. 

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

För piano, två händer: 
Peterson-Berger, W.: Tonmålningar, 

op. 13. Pris kr. 1: 50. 
Wejdling, Henning R.: Sifanida-Vals, 

tillegnad fröknarna Sif, Anna och Ida Ljung-
quist. Pris 1 kr. 

För en röst med piano : 
Peterson-Berger, W.: Svensk Lyrik, 

2:a häftet, op. 18 I. Florez och Blanzeflor 

(c—f), ord af Oscar Levertin; pria kr. 1: 25. 
3:e häftet, op. 18 II. Höstsång (b—I), ord 
af W. von Heidenstam; pris 1 kr. 

Peterson-Bergers »Tonmålningar» äro 
ganska intressanta och ej svåra, endast 
den sista genom hastigt tempo micdre 
lätt. I denna bör väl på sid. 8 sista 
radens fjerde takt från början ha ett 
återställningstecken framför ettstr. c i 
basen. Den som är ovan vid denne 
tonsättares musikaliska stil misstänker 
nog tryckfel litet emellanåt på grund 
af hans kärlek till skarpa dissonanser. 
I de ofvannämnda sånghäftena, hvart 
och ett med en utförlig sång om G— 
8 sidor, saknas ej heller sådana. Man 
finner der ess-dur- och dess-dur-tre-
klanger mot ass dur, ackord af fiss, 
giss, a, d etc. Emellertid ha dessa 
sånger stora förtjenster, innehållande 
åtskilligt musikaliskt vackert och de
klamatoriskt uttrycksfullt. Ackompan
jemanget är rikt utarbetadt och här 
och der icke så lätt. 

Hr Wejdlings vals kan räknas till 
dansmusik af bättre slag, än som van
lige7; bjudes. 

Litteratur. 

»Kyrkosångens vänners inom svenska 
kyrkan» Årsskrift 1896, utgifven af 
Sällskapets centralkommitté (redigerad 
af G. T. Lundblad). 

Aug. J. Wolff & Co:s Blad-Kalalog 
og Avertissements-Taxt. 

Breitkopf & Härtels in Leipzig 
Musik - Verlagsbericht 1896. 

»Kyrkosångens vänners» årsskrift 
för 1896 redogör för styrelser, offici-
anter och körmedlemmar i Skara, Kal
mar, Linköpings, Strengnäs', Vexiö och 
Lunds stiftskretsar samt innehåller vi
dare sammanfattning, notiser och an
märkningar jemte en uppsats »Om 
vespern och om den liturgiska kör
sången, referat af en bok i två delar 
af Max Herold, prest i Schwabach 
(»Vesperale oder die Nachmittage un
serer Feste etc.». 

Breitkopf & Härtels »Verlagsbericht» 
för 1896 förekommer i två häften, det 
ena efter alfabetisk ordning, det aDdra 
med ordning efter grupper. Katalo
gerna omfatta Europas främsta länder. 
Af svenska kompositioner är, hvad vi 
kunna se, endast Knut Bäcks »Tema 
med variationer» omnämnd såsom »Aus
gabe d. Musikaliska Konstföreningen», 
dock ej med u ppgift hvar denna finnes. 

»Blad-Fortegnelsen», som utsändts 
af Aug. J. Wolff & Co:s 1858 grun
dade, ansedda » Annocebureau» i Kö
penhamn, upptager all världens tid
ningar och tidskrifter med uppgift på 
hvad de kosta samt deras annonspris. 

S  

En qvartett af Mozart. 

ozart, hvilken, som bekant är, 
var en dyrkare af alla sköna 
och af allt skönt, gjorde en 

gång, i sällskap med en vän, en spat-
serfärd till en by, icke långt från Wien. 
Under det de gingo förbi ett värdshus, 
hörde de huruledes det derinnanför 
uppspelades till dans; de inträdde och 
blefvo med jubel emottagna af den 
dansande skaran, som icke just bestod 
af någon särdeles väl vald samling, 
men musiken var också derefter. 

Mozart och hans vän blandade sig 
snart i dansen. Mozarts granne, som 
högt yttrade: »hvilken musik! det 
låter som om råttorna skulle husera 
på strängarne» — fäste hans uppmärk
samhet på orkestern, som bestod af f yra 
personer. 

Han närmade sig dessa herrar. 
»Nå, hvilken glädje att få se herr 

Mozart ibland oss!» utropade musikan
terna, då de varseblefvo den unge ka
pellmästaren, komponisten till »Mithri-
date, il Re di Ponto». 

Mozart, en smula förlägen att just 
på detta ställe blifva igenkänd och 
komplimenterad, svarade : 

»Här är jag alldeles icke Mozart, 
utan endast en dansör, jag som de 
andra. » 

»Vår aktning för il maestro är obe
gränsad!» inföllo musikanterna; »det 
är blott skada, att han icke har skrif-
vit någon dansmusik, icke en gång en 
lätt qvartett, som vore nog populär att 
kunna spelas för de olärda.» 

Mozart, som ville sluta samtalet, bjöd 
de fyra musikanterna till sig följande 
dagen kl. 12, då måhända han skulle 
hafva något åt dem i beredskap. 

Kl. 11 andra dagen kom Mozart 
först i håg sitt gårdagen gifna löfte, 
och kl. 12, då musikanterna infunno 
sig, fingo de, ytterst belåtna, emottaga 
en qvartett, hvilken hade följande löj
liga titel: 

»Qvartett för sådant folk, som känna 
noterna och som, utan att röra fing
rarna, blott behöfva föra stråken upp 
och ned öfver de lösa strängarne.» 

^ 

Från scenen och konsert
salen. 

Kungl. operan. Jan. 16. Gluck: Orfers; 
Maseagni: På Sicilien (Santnzza: fröken 
Hallgren; Toriddo: hr Ödmann).— 17 kl. 1,30: 
Vermliindingarne ; kl. 7,:î0: Wagner: Val-
kyrian. — 18, 25, 28. B i z e t : Carmen. — 
19. Boito: Mefistofeles (Margareta-Helena: 
frök. Frödin; Martha, Pantalis: fru Strand
berg, frök. Nilsson; Faust, Metistofeles, Wag
ner: hrr Ödmann, Nygren, Malmsjö). — 20. 
Wagner: Valkyrian. — 21. Vermländin-
garne. — 22. v. Fl o tow: Martha (lady 
Harriet, Nancy: frök. Kragballe, fru Linden; 
Lyonel, Plumkelt: hrr Ödmann, Sellergren); 
Skuggbalett. — 23. Andra symfonikonserten. 
1) Haydn: Symfoni, B dur; 2) A. Rubenson: 
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Symfoniskt intermezzo (nr 2); 3) Svendsen: 
Carneval i Paris (Episod); 4) Schubert, Franz: 
Symfoni, C dur. — 24 kl. 1,30: Vermliindin
garne (Anna: frök. Skärlén, deb. ; Erik: hr 
Lundmark); kl. 7,30: Boito: Mejistofcles. 
— 26. Humperdinek: Hans och Greta', 
Skuggbalett. — 27. Leoncavallo: Pajazzo 
(Silvio: hr Lcjdström); Maseagni: På Sici
lien (Santnzza: fru Brag; Alfio: hr Lundqvist). 
— 30. Adam: Kouung för en dag (Mossul, 
ICadoor, /.ephoris, Piffear : hrr Lundqvist, 
Sellergren, Lundmark, Henrikson; Nemea, 
Zelida: frökn. Karlsohn, Lindegren). — 31. 
Au b er: Fra Diavolo. 

Södra teatern. Jan. 16—21. Varney: Blåa 
frun. — 22—25. Strauss: Förgät mig ej 
(23 ian. 50:e gängen). — 27—31. F ni Hin, 
musik af B. Halidén (fru Einma Berg, gäst). 

Kungl. operan hade den 22 jan. en 
glansdag med anledning af det nyss 
timade besöket af danska kronprins
paret, till hvars ära nämnda dag 
»Maitha» uppfördes som ga laspektakel. 
Något nytt har för öfrigt icke bjudits 
der, icke en gång å den 2:a symfoni
konserten, hvilken emellertid är det 
märkligaste man har att nämna från 
operan för sista hälften af förra må
naden. A denna konsert fick man 
höra Haydns lifvande B dursymfoni, 
Alb. Rubensons vackra »symfoniska 
intermezzo», speladt nyligen å festen 
för komponisten i dec. fori, år, Svend-
sens briljant instrumenterade »Carne
val» (kompon. 1872 i Bayreuth), teck
nande det ystra karnevalslifvet och 
vid sidan deraf svärmeriet hos en 
yngling, som betraktar detsamma. Detta 
i konsertens första afdelning. Den 
andra utgjordes af Schuberts geniali
ska C dur-symfoni, hvarmed förmod
ligen dennes minne skulle hedras i 
anledning af att hundrade årsdagen af 
hans födelsa inträffade d. 31 januari. 
Bättre och fullständigare synes oss 
detta ha kunnat och bordt ske genom 
att ha framflyttat konserten till lör
dagen d. 30 jan. då äfven medhunnits 
att ära Schuberts minne med framfö
rande af några flere nummer bland 
de förnämsta af hans vokal- och instru
mentalsaker, såsom det skett i Kristia-
nia, Köpenhamn och Helsingfors, att 
endast nämna våra grannländer. Sym
fonien gjorde som vanligt ett stort in
tryck, om också den förefaller något 
lång, och särdeles det härliga andan-
tet, 2:a satsen, väckte i hög grad pu
blikens bifall. Vi kunna ej nu ingå 
i närmare granskning af denna märk
liga symfonis särskilda delar. Kon
sertens samtliga nummer utfördes be-
römvärdt. 

— ̂  — 

Frän in- och utlandet. 

Kungl. operan. Bland gäster, som 
framemot våren väntas till operan, 
märkas Francesco d'Andrade, som utom 
sina förra glansroler »Don Ju an», »Wil
helm Teil» och »Pajazzo» äfven torde 
komma att sjunga titelrolen i Verdis 

»Falstaff», samt fru Ellen Gulbranson, 
hvars förnämsta rol lär bli Brünnhilde 
i »Valkyrian». 

Under närmaste tiden väntas eu de
but af fröken M. Wäsström såsom Mar
gareta i »Faust». 

Musik under utställningen. En musik-
och sångarfest lär verkligen komma t ill 
stånd under utställningen denna som
mar, i likhet med hvad som e gde rum 
vid Köpenhamnsutställningen 1888. I 
slutet af förra året lät kronprinsen till 
sig kalla några personer för öfverlägg-
ning härom, hvarvid man enades om 
att en nordisk musikfest och en allmän 
svensk sångarfest, d. v. s. ett möte af 
krafter från landets alla manskörsång
föreningar, representerade måhända ge
nom ett par tusen sångare. För dy
likt ändamål vore dock en särskild 
byggnad oundviklig, och sedan genom 
enskildes frikostighet en sådan tyckes 
kunna erhållas, har under kronprinsens 
ordförandeskap bildat sig en general-
komité med tilltänkta subkomitéer för 
särskilda uppgifter vid de båda festerna. 
Ledamöter af denna komité äro f. d. 
statsrådet G. Wennerberg, underståt
hållaren E. v. der Lancken, kammar
herre A. Burén, förste hofkapellmästa-
ren C. Nordqvist, Musikaliska akade
miens sekreterare V. Svedbom samt 
director musices I. Hedenblad, hvilken 
är utsedd till generalkomiténs verkstäl
lande ledamot. 

Den nordiska musikfesten är afsedd 
att hållas de första dagarne af juni 
månad och den svenska sångarfesten i 
midten af september månad i samman
hang med konungensregeringsjubileum. 

Under tiden för utställningen kom
mer ett kapell af 50 man under dir. 
Hjalmar Meissners ledning att utföra 
middags- och aftonkonserter framför 
hufvudrestauranten i rundmålningsbygg
naden. En annan orkester kommer att 
bestå af militärmusik. Uplands, Krono
bergs och Vestgöta-Dals regements-
musikkårer, af hvardera 30 man, kom
ma sålunda att konsertera under led
ning af sina resp. anförare. 

Musikkonservatorium. Enligt tryckt 
matrikel för vårterminen 1897 är elev
antalet 178 (110 manliga, 68 kvinliga). 
Af dessa äro från Stockholms stad 64 
(46 m., 18 kv.), från landsorten 114 
(64 ra., 50 kv,). Nyantagna äro 25. 
Sökande, förutom till obligatoriska 
biämnen, voro 128: till sång (15) och 
kyrkosång (7) 22; orgel 21; piano (så
som hufvudämne) 21; violin 17; vio
loncell 2; blåsinstrument af trä 14, af 
messing 12; kontrapunkt och instru
mentation 11; pianostämning 8. Såsom 
aspiranter antecknades 31, med rättig
heter för dem att i bestämd ordning 
antagas till elever, om under terminens 
lopp ledigheter uppstå. 

På grund af de sökandes mer än 
vanligt stora antal måste tiden för prof-
vens afläggande denna gång något ökas. 

Stipendier för svenska tonsättare 
Såsom sökande till stipendium från det 
å Musikaliska akademiens stat uppförda 
reservationsanslaget ha inom fatalie-
tidens utgång anmält sig organisten 
G. P:son Hägg, fil. kand. Ruben Lilje
fors, kantor J. Lindegren, fil. lic. Pre-
ben Nodermann, enkefru Jenny Fahl-
stedt samt hrr N. T . Kjellander, Ferd. 
Kursell, Nils Sjöholm och Vilh. Sten-
hammar. 

Stipendium utgår med minst 1,000 
och högst 2,000 kr. om året. 

Arbetareinstitutets mycket besökta 
folkkonserter fortsättas äfven detta år. 
Programmet för den senast gifna upp
tog violinkonsert af Beriot, konsert för 
två violiner af Bach, stråkqvartetter af 
Haydn och Boccherini, sånger af Kör-
ling, David, Grieg, Thomas, Verdi m. fl. 
Medverkande voro fröknarna A. Hall
ström, N. och T. Stjernspetz, E. Skar-
stedt och F. Stridbäck samt hr R. Sät
terholm. Inträdesafgiften är, som be
kant, endast 25 öre till dessa kon
serter. 

Svensk uppfinning i pianotekniken. 
Pianofirman F. Frankel & Co., Drott
ninggatan 45 härstädes, som, efter fir
mans uppgift, i täflan med in- och ut
ländska fabriker af pianinon prisbelönts 
med ensamt första pris samt af våra 
mest framstående musici bedömts så
som de bästa, har gjort en intressant 
och praktisk uppfinning på pianotek
niken och strängsystemet. Det nya 
system, som här tillämpas och hvarom 
vi i dessa dagar tagit kännedom, afser 
att öka tonens styrka, klang, uthållig
het och skönhet till den grad, att ett 
mindre pianino liknar en flygel i tonen. 

På samma gång tonen förstoras och 
fördjupas, blifver touchen djupare ge
nom tangenternas höjning, så att an
slaget blir kraftigare och fastare. In
strumentet i sin helhet uppgifves äfven 
härigenom blifva solidare och håll-
barare. 

Firman har gått i författning om 
att få patent å uppfinningen och re
kommenderar sig åt den pianoköpaude 
allmänheten. Äfven å sina flyglar 
kommer firman att anbringa den nya 
uppfinningen, så att dessa äfven få en 
långt större och fylligare ton. 

Dansmusik uuder säsongen. Den be 
kante dansmusik-komponisten hr R. 
Weidling, som under ett par år här
städes varit under vintersäsongen myc
ket anlitad till utförande af dansmu
sik på piano, hvartill hau lär ega en 
framstående förmåga, meddelar i en 
annnons å sista sidan, att han äfven 
i år fortsätter denna sin verksamhet. 

Sigrid Arnoldson har under gästspel 
i Frankfurt under december haft att 
fägna sig åt stigande entusiasm från 
publikens och kritikens sida. Hennes ut
förande af Carmen betecknas af Frank-
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furter Zeitungs kritiker såsom den yp
persta framställning af denna rol som 
någonsin presterats å dervarande operas 
scen. 

Kon8tnärinnan är för vintersäsongen 
engagerad vid kungl. italienska operan 
i S:t Petersburg på äfven för utländska 
förhållanden ovanligt goda vilkor. Vår 
intagande oeh begåfvade landsmaninna 
skall dervid uppträda i »Mignon», >Car-
men», »Romeo ock Julia», »Faust» 
(Margareta), » Lohengrin» (Elsa) »Ma
non», »Den vilseförda», »Barberaren», 
»Lucia», »Sömngångerskan», »Pajazzo», 
»Dinorah», »Figaros bröllop» och »Ri-
goletto». 

Sigrid Ainoldson uppträdde den 4 
januari vid en hofkonsert i Altenburg 
och erhöll dervid af hertigen af Sach-
sen-Altenburg guldmedaljen för veten
skap och konst med hertiglig krona. 

Frederik Frederiksen, den från Göte
borg bördige, i London verkande violin
konstnären, gaf mot slutet af förra året 
sin femte årskonsert och vann mycket 
bifall, särdeles med en, som det säges, 
mycket förtjenstfull »Suite» för violin 
och piano af den norske komponisten 
Johan Halvorsen samt med Saint-Saëns' 
»Rondo capriccioso». Hr Frederiksen 
spelade vid samma tillfälle en mycket 
fordrande konsert af hans lärare mr 
Sauret. 

Conrad Behrens, nu bosatt i Amerika, 
har åter börjat uppträda i konsertsa
len, hvilket skett på en talrikt besökt 
konsert i Chicago, der hr Behrens ut
förde Portervisan samt Lifdrabanten 
och kung Erik m. fl. svenska sånger. 
Ett förslag är äfven å bane, att de 
fyra sångföreningarna Harmoni och 
Svenska G.leeklubben i Boston, Brage 
i Worcester och Verdandi i Providence, 
R. I., hvilka tillhöra Svenska sångar-
förbundet, på nyåret skola gemensamt 
gifva tre konserter i Providence, Wor
cester och Boston och att hr Behrens 
skall engageras att uppträda å de sam
ma. Hr Behrens säges fortfarande ega 
sin stämma i behåll. 

Sångarens 10 åriga dotter berättas 
hafva väckt det musikförståndiga 
Newyorks 3tora uppmärksamhet. Hon 
har nemligen debuterat derstädes på ! 
en mâtiné, arrangerad af damerna inom 
den fashionabla tyska föreningen Lie-
derkrantz' damklubb Elka. Det vackra, 
hvitklädda barnet gjorde, enligt alla 
Newyorkstidningarna, kolossal lycka, 
bland annat med sitt utförande af 
Annas aria ur »Friskytten» och pågens 
aria ur »Hugenotterna», hvari hon lär 
ha utvecklat en för sina år helt enkelt 
fenomenal koloratur. En tidning säger 
att »den lilla flickan, som synbarligen 
ärft sin faders språkgeni och på samma 
gång hans musikaliska begåfning, sjunger 
redan på italienska, tyska, engelska 
och svenska språken, och med den för-
sigtiga och omsorgsfulla utbildning som 
hennes röst får, torde hon komma att 

i framtiden sprida ökad glans öfver det 
Behrenska konstnärsnamnet». 

Göteborg. Å Stora teatern har på 
sista tiden uppförts »Ljungby horn» 
med dir. Björn Halidén som musikan
förare. = Den 20 jan. gafs här konsert 
af hr Åke Wallgren, en ung bary
tonsångare, hvars röst mycket beröm
mes, konsertgifvaren biträddes af bl. 
a. dir. Valentin och sjöng en ny sång 
af honom, kallad »Vid midnattstund», 
hvilken kritiken finner särdeles vacker. 
Nya musikföreningen hade sin 2:a 
kammarmusiksoaré d. 22 jan. i Han
d e l s i n s t i t u t e t s  s t o r a  s a l ,  h v a r v i d  A u -
linska qvartetten utförde Stenham-
mars C moll-qvartett, Sonat i Adur 
för violin och piano (hr Stenhammar) 
af César Frank och stråkqvartett (Ess 
dur) af Mozait. Till d. 2!) har prof. 
F r a n s  N e r u d a  o c h  h r  S a l o m o n  
Smith annonserat konsert. 1 början 
af februari kommer hr Marteau att 
åter konsertera här. 

Från våra grannländer. 

Kristiania. 14—31. Å Kristiania 
teater har under sista hälften af janu
ari icke uppförts någon musikpjes. 
Eldoradoteatern har deremot haft att 
bjuda operetterna »Pariserlif» och »Lyc-
kopigen» (»La Mascotte»), hvari frö
ken Sigrid Eklöf utfört Bettinas rol. 
Dessutom har der gifvits »Vermländin-
garne» och »Stabstrumpetaren». — 
D e n  2 3  j a n .  g a f  f r u  E v a  N a n s e n  
konsert i logens stora sal med biträde 
af pianisten fröken Fanny Flodin och 
kapellm. P. Winge. — Den 28 kon
verterade i bröderna Hal's lokal en 
s å n g e r s k a ,  f r ö k .  H a n n a  K n a g e n -
hjelm, biträdd af fröken Dagny Arbo 
och Laura Holtsmark, den senare, so
lopianist, spelade bl. a. en sin egen 
k o m p o s i t i o n  » V å r s t ä m n i n g » .  M u s i k 
föreningens 4:e konäert egde rum 
d. 30. jan. och hade till program: 
1. Goldraarck: konsert för violin (hr 
Kail Johannesen) och ork., 2. Aria ur 
»Samson» (frök. Kirsten Nicolaysen) 
samt 3. kompositioner af Franz Schu
bert: a) 23:e Psalmen för damkor, b) 
Romanser med pianoackompangemang 
och c) Symfoni i C dur. Schuberts 
minne firades sålunda här närmare 
hundraårsdagen af hans födelse och på 
ett värdigare sätt än i den svenska 
hufvudstaden. Den sista jan. gafs 
konsert af f ru Sofie Selberg, som i 
konsertannuosen tillkännagifvitatt »prof. 
Arlberg betecknat hennes sång och 
röst som en af de mest framstående 
han lärt känna». 

Helsingfors. Jan. 16—24. Under 
denna tid har af musikpjeser å Sven
ska teatern uppförts »Regina von Em-
meritz», »Vermländingarne» och senast 
Genées operett »Nanon«. Äfven Fin

ska teatern har gifvit «Regina von 
Emmeritz» och fortsatt uppförandet af 
»Regementets dotter» (se föreg.nummer). 
Den lifaktiga italienska operan på So-
cietets-teatern har denna tid baft på 
repertoaren »Carmen», »Navarresiskan» 
»Mignon», »Ptvjazzo», «Cavalleria», 
»Gioconda», »Linda», »Puritanerna», 
»Ernani», »Lucia» samt »Leonora» 
(»Favorita»). Titelrolen i sistnämnda 
opera utfördes af fröken Constance 
Malmström, som idkat sångstudier i 
Paris, Milano och Wien samt med 
framgång sjungit på flere italienska 
operascener och å Coventgarden i Lon
don. — Alfred Reisenauer har gif
vit ett par konserter härstädes, och 
Filharm oniska sällskapets populära 
konserter i Brandkårshuset fortgå. 
T i l l  d .  2 7  j a n .  h a r  F r a n z  O n d r i c -
zek annonserat konsert, och Filhar
moniska sällskapets 4:e symfonikonsert 
tillkännagifves blifva en »Schubertaf-
ton». 

Köpenhamn. Jan. 14—29. Kgl. 
operans repertoar har upptagit under 
senare hälften af januari Em. Hart-
manns opera »Ranghild», »Ett reise 
eventyr» och Wagners »Mästersån-
garne i Nürnberg», hvilken opera ef
ter 25 års hvila första gången nu gafs 
d. 27 jan. Rolbesättningen var i huf-
vudpartierna följande: Eva: fru Re
gina Nielsen, Hans Sachs, Beckmesser, 
Walter von Stclzing odh David: hr 
Simonson, Mantius, Nordal-Brun och 
Agerholm. Med beröm omnämnes ut
förandet, dock lär hr N.- Brun varit 
minst lyckad På Casino-teatern gif. 
ves fortfarande «Flagermusen» med 
fru Anna Norrie som gäst, samt å 
Folkteatern »Hans och Greta». På 
Musikföreningens konsert d. 17 jan. 
utfördes hr V. Stenhammars »Snöfrid» 
för första gången här och vann under 
prof. Nerudas ledning stort bifall. 
L i f l i g t  b i f a l l  h a r  ä f v e n  A u  l i n  s  k a  
qvartetten här skördat å sin konsert 
d. 24 jan. med utförande af V. Sten-
hammars 2:a stråkqvartett, Glass' nya, 
här spelade pianoqvintett samt sonat 
(Ess dur) för violin och piano af Beet
hoven. — Palä-konserternas program 
ha innehållit Beethovens Pastoralsym
foni, Schuberts H moll- Symfoni, Ga-
des »Agnete og haffruerne», solosång 
af frökn. Marg. Boye och Julie Guu-
destrup etc. Algot Lange har till 
dessa dagar aunonseiat att han håller 
två föredrag »Om sång». 

Paris. På Odcon-teatern har man gifvit 
• Plutos» af Aristofanes i ny bearbetning för 
scenen af Poul Garault med körmusik af 
Leroux. 

Wien. »Norrsken», Millöekcrs nya operett, 
har nu med framgång upp förts blir under ton
sättarens ledning. 
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Kusliga, Mvsikkonstrvatoriet I Leipzig. 
Antagninsgpröf ningen eger rum Onsdagen den 21 April kl. 9 f. m. Llidervisningen omfattar Harmoni- och Kompositions

lära, Pianoforte (äfven på Janko-klaviatur), Orgel, Violin, Viola, Violoncell, Kontrabas, Flöjt, Oboe, Eng. Horn, Klarinett, l'agott, \ aldt-
horn, Trumpet, Cornet à Piston, Basun; — Solo-, Ensemble-, Kvartett-, Orkester- och Partiturspel; — Solosång (fullständig utbildning 
för operan), Körsång samt Lärometod, förenad med öfningar i offentliga föredrag, Musikhistoria och Estetik; italienska språket, dekla
mation och dramatisk undervisning; — och meddelas af herrar: professor F. Herrmann» professor dr li. Papperitz, oiganist \id S.t 
Nicolai-kyrkan, kapellmästare professor dr C. Reinecke, professor Th. Cocciin, universitetsprofessor dr O. Paul, dr F. Werder, 
musikdirektör, professor dr S. Jadassohn. L. Griil, F. Reitling, J. Weidenbach, C. Pintti, organist vid S:t Thomas kyrkan, H. 
Klesse, A. Reekendorf, J. Klengel, R. Rulland, 0. Schwabe, Vi. Barge, F. Gnmpert, F. WeinschcLk, R. Müller, P. Qiiasdorf, 
kapellmästare H. Sitt, hofpianisten C. Wendling, T. Geutzsch, P. lloniej« r, organist vid Gewandhans konserterna. H. Beck. r, 
A, Rut hard t, kantor och musikdirektör vid Thomas-skolan, G. Schröck. C. B evinj, F, Freita?, musikdirektör G. Ewall, A. Lioft, 

regissör vid Stadtteatern, konsertmästare A. Hilf, K. Tainme, Roh. Tcichmiiller. 
Prospekt på tyska, engelska och franska utlemnas gratis. L e i p z i g  i Januari 1897. 

Direktionen för Kungl. Musikkonservatoriet 

D:r OTTO GÜNTHER. 

I. G. MALMSJÖ 
GÖTEBORG 

. Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 

Tjugu 

f ö r s t a  

pris, in- och 
utrikes-

À4 

Beqriima 

af betalnings-

vilkor. 

\» Talrika vitsord 
±0 frän framstående musicl 

oeli k onstnärer, bl. a. irån 
" Alfred Beisenauer, Professor 

^ Franz Nernda, Alfred (i rünfeld, 
Moritz Rosenthal, Prof. Franz 

Mannstädt, l>ir. Au«:. Körllng, Mad. 
Teresa < arreno, Fru Margareta Stem, Fru 
Hilma Svedhoni, Fröken Tora Jhvass samt 
Ku nid. Musikaliska Akademien och (Jötebonfs 
mera framstående musici och musiklärarinnor. 

6iU - — - — • 

. • 

ï j .  LUDY. OHLSON! 
STOCKHOLM 

16 Regeringsgatan 16 

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

Obs 

[q, 

.' Huf vuddepot för Bliithners : 
verldsberömda Flyglar, samt Rö-
nischs & Steinweg Nachfol- : 
gers utmärkta Pianinos. 

: 
i „g 

Musikinstrument 
af alla slag förskrifver man billigast 
frän 

Conrad EscMachs Mil 
Marknenkirchen 7 S:a 

Illustrerad Prislista gratis. 

Agent sökes. 

Skandinaviska Orgelfabrikens 

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

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

Kontor och u tställning i Stockholm: 
Mästersamuelsgatan 24. 

.5S 

Svensk Musiktidnings 

Musikalbum X 
Pris 1 krona 

fins till salu å Expeditionen, Kungstensgatan 
56, 3 tr., samt i bok- och musikhandeln. 

Innehåll: för piano: G. Hä gg: Vals-Ara

besk, Karl Valentin: Om Våren, A. M. 
Myrberg: Berceuse, H. Goetz: Andantino 

ur Sonatine op. 8, G. F. Lange: Melankoli; 

sång med piano: Gösta Geijer: Harpoleka-

rens sång ur »Vapensmeden» af V. Rydberg 

för baryton (e—e). 

Obs.! Karl Valentins pianostycke 
Om Våren har vunnit mycket bifall, spe-

ladt af komponisten å Marteau-Viardot-Valen

tin konserterna i höst. 

Baler, Soaréer û Bröllop ! 
Utmärkt och taktfast 

• • DANS-MUSIK • • 
på piano utföres af undertecknad, som deri 
eger mångårig vana och erkänd skicklighet. 

Order m ottagas här hos hrr musikhandlare 
eller i min bostad 5 Malmskilnadsgatan, 3 tr. 
(Allm. Telefon nr 565). 

Referens: Hofmusikhandlaren Lundquist. 

Henning R. Weid/ing. 

I Musik- och Bokhandeln har i 
dessa dagar utkommit: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod för barn, 
öfversatt och bearbetad efter 

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

band 4 kr. 

»Torde vara den bästa pianoskola v i l  
hittills haft i Sverige.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & ScWlnechts M nsilMel 
17 Fredsgatan 17. 

F. F RANKEL & C:os 
Pianofabrik 
rekommenderar sina tillverkningar af solida, 
eleganta pianinon och flyglar, försedda med 
våra nya, pat eilte ra <le uppfinningar, 
prisbelönade med högsta pris. 

Begagnade instrument tagas i byte. 

Drottninggatan 45, Stockholm. 

Eleganta Permar 
till Svensk Musiktidning finnas till 

salu à 2 kronor hos P. Herzog, 

Malmskilnadsgatan 54. 

Innehåll: Mathilda Linden (med por
trätt som Orfevs). — Franz Schubert, II. 
Kompositioner. — Musikaliskt värdefulla 
pianoetyder (forts.). — Rossinis blåa rock. 
- Musikpressen. — Litteratur. — En qvar

tett af Mozart. — Från scenen och konsert
salen. — Från in- och utlandet. — An
nonser. 

Stockholm, Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1897. 


