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Aulinska qvartet- f 
tens jubileum. ^ 

l^et var en högtids-
stämning den 16 
mars uti Veten

skapsakademiens full
satta hörsal, då Aulin
ska qvartetten med sin 
sitta kammarmusiksoaré 
för denna säsong firade 
ett dubbelt jubileum. 
Qvartetten gaf då i 
samma lokal sin 50:e 
konsert, och ett decen
nium hade förflutit se
dan den första, hvilkon 
gafs den 25 januari 
1887. Programmet vid 
denna utgjordes af Men
delssohns stråkqvartett 
i A moll, Emil Sjögrens 
sonat nr 1 för violin 
och piano samt Beetho
vens stråkqvartett i C 
dur, op. 59 nr 3. Den 
50:e konsertens program 
innehöll samma sonat af 
Sjögren, föregången af 
Beethovens stråkqvartett 
i E moll, op. 59 nr 2, 
och efterföljd af Schü
manns pianoqvintïtt i 
Ess dur, op. 44. 

Den energiska, för-
tjenstfulla verksamhet, 

• Aulinska qvartetten ut-
öfvat under dessa år 
med att låta den ädla 
kammarmusiken i vår 
hufvudstad komma till 
sin rätt och blifva lika 
allsidigt representerad 
som den varit af qvar
tetten talangfullt fram
förd, syntes af denna 
aftons åhörare till fullo 
erkänd, derom vittnade 
den mer än vanliga lif-

Tor Aulin. Chr. Sandqvist. 

Vilh. Stenhammar. 

Berndt Carlson. Axel Bergström. 

ligheten i bifallsyttrin-
garne, de många inrop-
ningarne efter soaréns 
slut och den praktfulla 
lagerkrans, som efter 
Sjögrens genom hrr Au
lin och Stenhammar yp
perligt återgifna sonat 
öfverräcktes åt qvartet-
tens förste man, hr Au
lin — förste icke blott 
som principalviolinisten 
uti utan ock som grund
läggaren af qvartetten, 
som derför med skäl 
fått bära hans namn. 
En fin uppmärksamhet 
visade hr Aulin vid mot
tagandet af denna krans, 
då han upphängde den 
på notställaren, som upp
bar den nyss spelade 
sonaten af Sjögren, åt 
hvars tonsättaretalang 
han dermed egnade en 
vacker hyllning. 

Afven vi ha velat fira 
detta dubbla jubileum 
med att införa en por-
trättgrupp af qvartettens 
medlemmar — rättare 
qvintettens, sedan hr 
Stenhammar blifvit in-
förlifvad med qvartetten 
som »femte man» i spe
let. För fem år sedan 
presenterade vi också 
här en porträttsamling 
af qvartettens medlem
mar, men sedan dess 
har en förändring in
träffat i dennas samman
sättning, derigenom att 
hr Sandqvist nu öfver-
tagit sekundvioljnen efter 
den 1894 aflidne Edvin 
Sjöberg. Alla qvartet
tens medlemmar tillhöra, 
som bekant, kungl. hof-
kapellet. 
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I den uppsats, sotn åtf öljde porträtt
gruppen i Svensk Mnsiktidning 1892 
nr 8, gjordes några betraktelser om 
kammarmusik i allmänhet och äfven 
öfver verksamheten i vårt land på detta 
konstområde, hvarjemte rågot utförli
gare biografiska teckningar bifogades 
qvartettmedlemmarnfs pcrträtter. Vi 
få derför hänvisa till denna uppsats 
och göra nu endast en kortfattad re
kapitulation af d e biografiska notiserna. 
Vid införandet f.f hr Vilhelm Stenham-
mars porträtt i nr 2 af vår årgång för 
1895 lemnades också en vidlyftigare 
redogörelse för hans lefnad och musi
kaliska verksamhet, än som nu beträf
fande honom kan meddelas. 

Tor Aulin är född i Stockholm 
den 10 september 186C och växte upp 
i ett musikaliskt hem. Hans fader, 
lektor Aulin, var en god violinist, och 
hans moder, född Holmberg, tillhörde 
en musikalisk slägt. Tidigt röjande 
musikanlag började han 18/B under
visas i violinspelning af fröken Anna 
Lang, sedan af hr Const. Gellrich och 
vann om våren 1877 inträde vid kon-
servatoriet. År 1881 fick han ensamt 
egna sig åt musiken och anstäldes i 
Dramatiska teaterns orkester. I dec. 
1883 slutades kursen vid konservato-
liet, der han hade Joh. Lindberg till 
lärare i violinspelning och af Conrad 
Nordqvist åtnjöt undervisning i har
monilära. Det bereddes honom nu till
fälle att resa till Berlin och fortsätta 
studierna för den utmärkte violinkonst
nären Emile Sauret, som hört honom 
under sitt besök här sistnämnda år. 
Hos honom studerade han nu ett par 
år. Hemkommen lät han första gån
gen höra sig i november 1886 på för
sta symfonikonserten i Berns' nya sa
long och spelade påföljande år Max 
Bruchs violinkonsert å en kungl. tea
terns symfonikonsert. Ar 1888 in
trädde han som konsertmästare i den 
af hr Andr. Hallén bildade orkestern, 
som konserterade i den nya Svea
salongen och spelade å första invig
ningkonserterna Mendelssohns konsert. 
Samma år lät han höra sig i Köpen
hamn på musikfesten vid den stora 
utställningen der, uppträdde äfven på 
Tivolikon3erter och spelade derefter i 
Kristiania, i Petersburg och om hösten 
1891 jemte Emil Sjögren i Finland. 
1 den norska äfvensom i danska huf-
vudstaden har han flere gånger upp-
trädt liksom i åtskilliga svenska stä
der med eller utan sina qvartetikam-
rater. I november förra året besökte 
hr Aulin Dresden och vann der stort 
bifall både som violinvirtuos och kom
ponist med sin sista konsert för violin 
och orkester, först spelad här en må
nad förut å en af kungl. operans kon
serter. I slutet af januari detta år 
uppträdde, såsom förut blifvit nämndt, 
Aulinska qvartetten första gången i 
Köpenhamn. Hr Aulin blef 1 889 kon
sertmästare i hofkapellet och 1895 le
damot af Musikaliska akademien. Sist

nämnda år ingick han äktenskap med 
den framstående pianisten fru Ida Åqvist 
född Hjort. 

Såsom komponist har hr Aulin fram-
trädt med flere saker för vio in, deri-
bland tre konserter med orkester (G 
moll, A moll och C moll), en sonat 
för violin och piano (D moll), trans crip-
tioner af Sjögrens sånger m. m. samt 
äfven sånger och pianostycken, alla 
vittnande oai grundliga studier och 
framstående kompositionstalang. 

Christian Sandqvist, sekundvio
linisten i qvartetten, är född i Stock
holm den 19 augusti 1860. Fadern 
var hautboist vid Vestgöta regemente. 
Vid nio års ålder började han sina 
musikstudier, vann 1872 intiäde vid 
konservatoriet i violinklassen, der han 
hade E. d'Aubert och sedan Johan 
Lindberg till lärare ; han åtnjöt der-
jemte undervisning på oboe och klari
nett. År 1878 anstäldes han som alt
violinist i k. hofkapellet och uppflyt
tades der 1885 till första violinstäm
man, hvilken anställning han fortfa
rande innebar. I Aulinska qvartetten 
började han medverka rf dan 1893 un
der Edv. Sjöbergs sjukdom och blef 
tedan, som sagdt, hans efterträdare i 
densamma. Hr Sandqvist har äfven 
låtit höra sig som solist och vid flera 
tillfällen medverkat som oboist i hof
kapellet. 

C. Axel Bergström, qvartettens 
altviolist, är född den 3 februari 1864 
i Garponbergs församling af Falu län 
och erhöll sin första undervisning i 
violinspelning af direktör Hedin i Sä
ter. Han bUf 1879 anstäld aom »spel 
i nummer» vid Dalregementet och år 
1880 genom direktör J. Kjellbergs väl
vilja satt i tillfälle att komma till Stock
holm och studera violinspelning för 
konsertmästaren Joh. Lindberg, vann 
om hösten samma år inträde i musik-
konservatoriet och erhöll der efter af-
slutad k ur s 1886 akademiens jeton. 
Sedan 1882 är hr Bergström anstäld 
som altviolinist i k. hofkapelltt. Hr 
Bergström aflade militärmusikdirektörs-
examen 1885, antogs 1888 som musik
anförare vid Uplands regemente och 
erhöll 1890 utnämning som musik
direktör. 

Berndt Carlson, som sköter vio-
loncellen i qvartetten, är född i Stock
holm don 5 november 1854. Vid ännu 
ej fylda 10 år kom han till kanonier-
kåren som hornblåsare men tog afsked 
från flottan 1875. Vid 20 åis ålder 
kom för första gången en violoncell i 
hans hand. 1875 på våren profvade 
Carlson för inträde i musikkonservato-
riet och spelade der en tid för Gehr-
man men afbröt studierna samma år 
för att medfölja en svensk messings-
septett, som konserterade utomlands i 
Finland, Ryssland och T yskland. Åter
kommen året derpå om hösten återtog 
han den bortlagda violoncellen. Gebr-
man var nu död, och Andersen hade 
efterträdt honom som lärare i violon-

cellkla88en. Han sökte å nyo inträde 
i akademien och spelade för Andersen 
till vårterminen 1880. 

År 1878 antog Carlson plats som 
cellist vid dåvarande Nya teatern, der 
Henneberg anförde orkestern; han stan
nade der till 1880, då han erhöll or
dinarie plats i k. hofkapellet, som han 
sedan oaf brutet tillhört. Under den 
tid Jean Tolbecque vistades i Stock
holm (1880—82) utvecklade han sin 
talang ytterligare genom lektioner för 
denne, som vi minnas, utmärkte vio
loncellist och har äfven en tid åtnju
tit undervisning af professor Franz 
Neruda. 

Vilhelm Stenhammar, son af den 
som komponist bekante arkitekten P. 
U. Stenhammar och hans maka, född 
Rudenschöld, är lödd den 7 februari 
1871 i Stockholm. Efter genomgångna 
sex klasser i elementarskolan egnede 
han sig vid 17 års ålder åt piano
spelet, som han ett par år förut börjat 
idka, och studerade detsamma under 
Rich. Anderssons ledning. I komposi
tion hade han till lärare Emil Sjögren, 
Josef Dente och Andreas Hallén samt 
absolverade 1890 organistexamen i kon
servatoriet med betyget berömlig i huf-
vudämnena pianospelning, harmonilära 
och orgelspelning, i hvilket sistnämnda 
ämne han hade Aug. Lagergren och 
Vilb. Heintze till lärare. Med år 1892 
började han offentligt göra sig bemärkt 
som musiker. På k. operans första 
symfonikonsert i nuvarande lokal vann 
han stort bifall med sitt utförande af 
Brahms D-moll-konsert, och hans första 
större komposition, »1 rosengården», 
för soli, kör och orkester, gafs strax 
derefter på Filharmoniska sällskapets 
konsert den 16 februari. I april sam
ma år gaf han en konsert i Vetenskaps
akademiens hörsal, då tre solosånger 
af honom, »Ballad», »Aftenstemning» 
och »Lokkeleg», utfördes, och i okto
ber reste han till Berlin att studera 
pianospelet för professor Barth. Der-
ifrån återkom han sommaren 1893. 
Sedan dess har hr Stenhammar ofta 
låtit höra sig offentligt, och det all
männa omdömet om hans pianospel är 
att .det ick« blott är artistiskt utan 
— h vad mer är — genialiskt. Herr 
Stenhammar kan också räknas bland 
våra främsta nu varande komponister, 
och har som sådan väckt stor upp
märksamhet i Tyskland med sin piano
konsert, som han sjelf der spelat, äfven
som med sina stråkqvartetter. Utom 
förträffliga sånger och pianostycken 
har han skrifvit den vackra balladen 
»Florez och Blanzeflor» för baryton 
och orkester samt operan »Gildet paa 
Solhoug» med Ibsens text, ett verk, 
hvars första uppförande vi motse med 
intresse. För den blifvande stora ut
ställningen här i sommar har åt hr 
Stenhammar förtrotts att skrifva in-
vigningsmusik. Vi erinra till sist om de 
intressanta musikaftnar, som hrr Sten
hammar och den utmärkte pianisten 
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Knut Bäck anordnade under sistlidna 
och näst föregående år i Vetenskaps
akademiens hörsal. 

Till slut må lemnas följande öfver-
blick, som Aulinska qvartetten med
delat i tryck, af dess verksamhet un
der decenniet 1887—97. 

Följande komponister hafva varit 
representerade: 

Beethoven med 16 verk och 20 uppföranden. 
Brahms » 13 » » 14 » 
Haydn » 9 » > 9 » 
M»zart » 9 » » 9 » 
Norman > 6 > > 6 > 

Berwald » 6 » » 6 > 

Schumann > 5 » » 8 » 
Rubinstein » 6 > » 8 » 
Dvorak » 6 » » 6 » 

Mendelssohn > 4 t » 4 t 
Tschaikowsky » 4 > » 5 > 

Saint-Saëns » 4 » ï 4 » 

Schubert » 3 » » 5 » 

Grieg > 3 t » 6 » 
Sjögren > 2 » » 4 > 

Valb. Aulin, Bach, Cherubim, Franck, 
Glass, Sgambati, Sinding, Smetana, Sten
hammar och Svendsen, hvardera med 2 
verk. 

d'Albert, Tor Aulin, Knut Anderson, 
Ellberg, Fauré, Gade, Godard, Händel, 
Kiel, Lange-Müller, Thieriot och Verdi, 
hvardera med 1 verk. 

Af svenska komponister hafva 18 
manuskript framförts, nämligen : K. An
derson (qvartett), Tor Aulin (violin
sonat), Valb. Aulin (2 qvartetter), Ber-
mald (duo), Ellberg (qvintttt), Norman 
(2 qvartetter, pianosextett och piano 
trio), Sjögren (violinsonat nr 2) och 
Stenhammar (2 qvartetter). 

Utländska komponister, hvilkas 
kammarmusikverk för första gången 
blifvit presenterade för Stockholms
publiken, äro: 

Tschaikousky, Sgambati, Fauré, Sin
ding, Dvordk, Verdi, Linge-Müller, Sme
tana, d'Albert, Glass, Franck, Thieriot 
samt Rimsky Korsakow, Liaduiv, Boro-
dine och Glazounow. 

Vid qvartettens konserter hafva bi
träde lemnats af: pianister: fruar Åqvist-
Aulin, Magnusson, Svedbom, fröknar 
Thegerström, Carlheim - Gyllensköld, 
Hwass, V. Aulin och Sigrid Petterson ; 
hrr E. Sjögren, R. Andersson, Henne
berg, Lundberg, Stenhammar och Schön
berger; violin- och alt-violinister : hrr 
Zetterqvist, Sundqvist, Sandqvist, Alf-
vén, Ohlson, Nordqvist, Sörensen, Gell-
rich, Möller och Kjellström; violoncell-
och kontrabasüter: hrr Neruda, Borg
stedt, Strandberg, Stanék och Smith; 
blåsinstrumentalister: hrr J. och A. Kjell
berg, O. och F. Östman, Carlström, Alm
gren, Rydberg och Brunzell. 

Samtidigt som hr Sandqvist efter
trädde Edvin Sjöberg, hvilken deltog 
1 qvartettens stiftande, inträdde hr V. 
Stenhammar som ordinarie pianist. 

Qvartetten har utom Stockholm gif-
vit omkring 60 konserter i 30 städer; 
af dessa 10 i Upsala, 10 i Göteborg, 
2 i Kristiania och 1 i Köpenhamn. 

Vi hoppas att Aulinska qvartetten 
med dess värdefulla biträde af hr Sten

hammar som pianist icke skall förtröt
tas att föra kammarmusikens runor i 
vår hufvudstad och äfven utom den
samma. Men på samma gång måste 
vi uppmana vår musikaliska publik att 
understödja qvartettens berömliga verk
samhet, genom talrikare abonnemang 
och besökande af deras intressanta 
soaréer. Så folkrik som vår hufvud
stad nu är borde Aulinska qvartettens 
soaréer ständigt gifvas för fullsatt sa
long. 

w •i* 

Ett föredrag om sångkonsten. 

(Forts.) 

J|len musikaliska sakkunskapen om 
fj värdet af många sångstorheter 

under den s& beprisade klassiska 
tiden kan omöjligen ha varit af nå
gon djupare beskaffenhet; detta bevi
sas af klagomålen hos komponisterna 
i det 18:de århundradet. Den en gång 
så berömde Bernachi, den sagolika stjer-
nan af bolognesiska skolan, som allt 
sedan fick gälla som en typ af oupp-
hinnelig fullkomlighet, har efter Hän
dels utsago ej visat sig vuxen sina 
uppgifter. Han bragte operan »Parthe-
nope» på fall och måste ersättas af 
Carestini. Såsom den mest prisade och 
röstbegåfvade sångare ansågs ju Fari-
nelli. Äfven med d enne arbetade Hän
del förgäfves; ett djupare musikaliskt 
begrepp och en större förmåga kunde 
ej bibringas honom. Farinelli, som ge
nom omfånget och mäktigheten af sitt 
sångorgan väckte förvåning och beun
dran, betraktade konstverket blott som 
medel att visa röstens öfverlägsenhet. 
»Han hade intet uttryck, stälde endast 
fram sig sjelf; sångerna voro alltid 
bara till för hans skull» — Farinelli 
har ej haft något välgörande eller nå
got betydande inflytande på n ågon ton
sättare men väl ganska mycket skadat 
konsten. Han inskränkte sitt hela ma
terial redan nu till ett dussin arior. 
— Hur lågt Farinelli stod under Hän
dels konst och hur ringa hans under
byggnad var, uppenbarade sig redan 
vid hans första uppträdande på hofvet 
i England. Mot slutet af september 
kom han till London, då prinsessan 
Anna Maria ännu var i England. Pre
senterad vid hofvet och befald att 
sjunga, lade prinsessan framför honom 
några favoritarior af hennes mästare. 
Burney berättar: »Farinelli omtalade 
också hur han hade sjungit vid Georg 
II:s hof för första gången, hvarvid den 
kungliga prinsessan af Oranien ackom-
pagnerade på flygeln. Hon begärde 
då att han skulle sjunga från bladet 
två arior af Handel, som voro satta i 
en klav och med ett skrifsätt, hvarvid 
han ej var van». Det vill hela slö
sinnet hos en kastrat till att komma 
fram med den naiva bekännelsen att 
klaven (nemligen altklav) och skrifsätt 

hindrade honom att sjunga Händels 
arior från bladet. Denne sångare var 
nu, såsom man uttryckte sig, säsongens 
herskande galenskap. Chrysander : 
»Händels lefnad». Äfven Mozart led 
grymt af sina tolkares musikaliska in-
dolens. Raaf, den tidens bäste sån
gare af den bolognesiska skolan, ville 
ej sjunga qvartetten i operan »Idome-
neo» (kungens parti var komponeradt 
för honom) hvilket han förklarade der-
med att han sade: »non c'è da spianar 
la voce». Mozart klagar derför: »Så
dana saker förstår han inte alls». Om 
en annan berömd sångare skrifver Mo
zart till sin far: »Min molto amato dal 
Prato måste jag lära hela operan, ty 
han är icke i stånd att falla in med en 
aria så att det duger och har en ojemn 
röst. Hans stämma skulle ej vara så 
oäfven, om han ej körde ned tonen i 
halsen och strupen, för öfrigt har han 
alls ingen intonation, ingen metod — 
ingen känsla!» Det måste antagas, 
att vid kejserliga operan i Wien, då 
det gällde att uppföra »Figaros bröllop», 
inga medelmåttiga sångare, åtminstone 
ej sämre än dem man hade i Italien, 
blefvo använda. Men man känner att 
dessa sångare vid första uppförandet 
af den nämnda operan vägrade att 
sjunga och först gjorde det på kejsa
rens befallning under hotelse att an
nars hela personalen afskedades. Lika 
otillräckliga visade sig sångartisterna 
vid uppförandet af »Don Juan», i det 
operan genom dem gjorde ett grundligt 
fall och nästan bragtes i to tal misskre
dit» (Häuser). Så stod det till med 
sångstorheterna af första rangen, och 
hur voro väl då de andra beskaffade! 

Dessa få intyg om tillståndet i »den 
gamla goda tiden» må vara nog som 
bevis på, att det då helt säkert icke 
var så fullkomligt väl bestäldt med 
konsten. Visserligen har det då som 
nu funnits talanger och genier, som 
åstadkommo hvad bättre var, och hvilka 
ej af någon lärare kunde förderfvas, 
men de ådagalägga blott att den all
männa regeln hade undantag. Den ita
lienska skolans väsen var godtycket; 
Mozart och den högre konstrigtningens 
representanter fordrade korrekthet i 
utförandet af sina verk. Dertill för
slog ej mer den dåvarande sångarens 
apparat, eft«r som denna var bestämd 
för virtuos- och floriturväsen, men in
trängandet i konstverket var icke bruk 
ligt. Dervid får man likväl betänka, 
att Händels och Mozarts tidigare ope
raverk till form och språk äro italien
ska! De tänkande bland konstnärerna, 
såsom en Tosi, skattade ej högt sin 
tids sångare och lärare, hvilkas bild
ning ofta nog stod på lägsta grad. 
Man kan se detta af hvad som fordra
des för en konstnär att lära sig, och 
som skall i det följande omnämnas. 

(Forts.) 

— 
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Johannes Elmblad. 
Kungl. operans nye regissör. 

I (|| en mj-cket debatterade regissörs-
llf krisen vid operan synes nu ha 

utan ifrågasatt direktörsbyte, 
vanskligt nog mot slutet af säsoDgen 
och med den stora utställningen i per
spektiv, fått en lycklig lösning i ut-

•nämnandet af hr Elmblad till öfver-
ragissör. Hr Elmblad, som senast i 
tre år verkat som sångare 
och biträdande regissör vid 
Stadtteatern i Breslau, till
trädde redan den 26 mars 
sin nya befattning här, då 
han efter att af kammar
herre Burén ha presente
rats för k. operans samt
liga solister, kör- och balett
kår, som infunnit sig å 
scenen, omedelbart började 
sin tjenstgöring med repe
tition till »Don Juan», som 
inöfvats till de nu pågå
ende d Ändrade - föreställ
ningarne. 

Valet af hr Elmblad till 
operaregissör synes oss väl 
träffadt i betraktande af så 
väl hans vid utlandets stora 
scener under många år för-
värfvade erfarenhet, som 
specielt hans erkända för
måga och ådagalagda för-
tjenster om regien vid flere 
utländska scener. Vi hade 
tillfälle att i den biografi
ska uppsats om hr Elm
blad, som var införd i nr 
19 af denna tidnings år
gång 1892, särskildt på
peka hans verksamhet som 
regissör vid Prag-operan 
och Lessing-teatern i Ber
lin der han, anstäld vid 
Angelo Neumanns opera
sällskap, väckte mycken 
uppmärksamhet vid iscen
sättningen af »Cavalleria» och Webers 
»Drei Pintos» m. fl. operor. Hr Elm
blad medför också till vår opera en 
framstående sångarkraft inom basfac
ket och tillhörde, som man vet, elit
kåren i Bayreuth under sistlidne som
mar. 

Att ha återbördat hr Elmblad till 
fäderneslandet och dess främsta scen 
synes alltså kunna räknas vår opera
direktör till ej ringa förtjenst. 

Af Stadtteatern i Breslau tog herr 
Elmblad farväl den 19 mars, då han 
uppträdde i en af sina favoritroler, 
Falstaffs i »Muntra fruarna i Windsor» 
— äfven hos oss känd som en ypper
lig prestation — och var då föremål 
för en formlig ovation med inropnin-
gar i mängd, kolossala lagerkransar 
och blombuketter. Tidningarne på 
platsen skänka honom de största lof-
ord och beklaga hans afiesa. »Vår 
publik», heter det i en af dessa, »ser 

ogerna herr Elmblad skiljas från oss. 
Han var — en sällsynthet på opera
senen — en tänkande, sjelfskapande 
konstnär, som alltid visste att prestera 
någonting framstående ; i dystra karak 
tärer, i synnerhet som Fafner, Hun-
ding och Hagen var han oöfverträfflig 

- men rönte derjemte en liknande fram
gång i många komiska partier, exem
pelvis Falstaffs, som lämpade sig sär
deles förträffligt för hans röstmedel 
och personliga individualitet. — Äfven 

som regissör har herr Elmblad gjort 
vår opera stora tjenster. » Bland de 
många operor han der med lysande 
framgång satt i scen må nämnas »Ni
belungenring» i sin helhet, »Fidelio», 
»Muntra fruarna», »Kungen har sagt 
det», »Donna Diana», »Hugenotterna» 
och »Figaros bröllop», den sistnämnda, 
som det sägs, ett mästerstycke i rococo-
stil. 

En kort biografisk resumé må till
läggas bilden af vår nye operaregissör. 

Johannes Vilhelm Samuel Elm
blad, son af lektorn vid Stockholms 
gymnasium P. M. Elmblad och hans 
maka, född Rappe, är född den 29 
augusti 1853. Han hade till gudmor 
Jenny Lind, af hvars undervisning han 
sedan som yngling under någon tid 
fick njuta. Han gjorde sina första 
sångstudier vid Musikaliska akademien 
1871—73 under Jul. Günthers led
ning och tog äfven lektioner i orgel-

och pianospelning. Efter att en tid 
ha sjungit för Fritz Arlberg for han 
till Berlin och studerade der för sång
mästaren Jul. Stockhausen, som sedan 
flyttade till Frankfurt am Main, dit 
Elmblad följde honom. Äfven för den 
berömda m:me Viardot-Garcia har hr 
Elmblad tagit undervisning. 

Under vistelsen i Berlin väckte br 
Elmblad rätt mycken uppmärksamhet 
såsom biträdande på konserter. Han 
uppträdde först endast som konsert-

och oratoriesångare i Tysk
land, Holland, Italien och 
England samt i Australien. 
Hans besök i denna världs-: 
del föranleddes deraf, att 
han 1878 gifte sig med 
miss Maggie Menzies från 
Melbourne, en talangfull 
pianist, med hvilken han 
konserterade i hennes hem
land och flerstädes i Eu
ropa. Detta äktenskap upp
löstes sedan genom hennes 
frånfälle. Hr Elmblads håg 
lockade honom emellertid 
till scenen. Såsom opera
sångare har han varit en
gagerad i Dresden, Hanno
ver, Hamburg, Berlin, Prag, 
Bayreuth etc. och äfven vid 
Metropolitan-operan i New
york, der han som Wagner-
sångare uppträdde med 
hjeltetenoren Alb. Niemann, 
Lilly Lehmann m. fl. Som 
tolkare af baspartier i Wag
ners operor har han speci
elt utmärkt sig. Om hösten 
1887 gästade hr Elmblad 
vår operascen från den 20 
september till den 6 okto
ber, hvarvid han uppträdde 
som Sarastro, Falstaff och 
kardinalen i »Judinnan» 
samt reste sedan till Ame
rika att tillträda ofvan-
nämnda engagement. Åter
kommen besökte han hem

landet, då han ingick äktenskap med 
sin nu varande maka, Sigrid Petterson, 
känd som lycklig författarinna under 
signaturen »Toivo». Från hösten sam
ma år var han engagerad vid kejserl. 
operan i Berlin. Sedan anstäld i Prag 
åtföljde han 1889 Pragteaterns opera
ensemble till Berlin och Ryssland, der 
ban i Petersburg, Moskva rn. fl. städer 
sjöng Wagner-partier. I december 1892 
konserterade hr Elmblad här i Stock
holm och sedan i landsorten samt gaf 
1893 i mars ännu en konsert i Musi
kaliska akademien liksom äfven i mars 
året derpå. I maj 1894 gästade han 
å nyo vår operascen, då han sjöng 
landtgrefven i »Tannhäuser» och sär
skildt utmärkte sig som Marcel i »Hu
genotterna». 

Att här uppräkna alla de opera
partier, hr Elmblad sjungit, skulle 
blifva för vidlyftigt. De stiga väl nu 
till eller öfver 80 talet. 

* 

Johannes Elmblad. 
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Vi ön$ka hr Elmblad uppriktigt väl
kommen till vår oparascen, der vi hop
pas han måtte finna en tillfredsställande 
verksamhet, liksom vi ha allt skäl att 
af denna vänta stort gagn för den
samma. 

8 --

Från scenen och konsert
salen. 

Kungl. operan. Mars 10, 21. Teaterhisto
riska föreställningar af Upsala studenter. — 
17,10,24. Mozart: Trollflöjten (Papagena: 
frök. Alilstedt, debut; Nattens drottning, Pa-
mina: fru Östberg, frök. Thulin; drottningens 
tärnor: frökn. Karlsohn, Frödin, Hedgren ; 
tre genier: frökn. Lindegren, Hallgren, Nil
son; Tamino, Papageno, Sarastro, Talaren, 
Monostatos, förste presten : hrr Lemon, Berg
ström, Sellergren, Lundqvist, Forsell, Graf-
ström). — 18. v. Flotow: Martha. — 20. 
Massenet: Navarresiskan (Anita: fru Lin
den; Araquil, Remigio, Garrido, Ramon, Bu-
stamente: hrr Bratbost, Nygren, Sellergren, 
Lundmark, Lejdström). Blomsterbalelt. Adam: 
Niirnbergerdockan. — 21, 26. Gounod: 
Faust (Margareta: frök. Petrini; Faust, Mefi-
stofeles: hrr Lemon, Söderman). — 22. 
Adam: Alphyddan (Betli: frök. Hallgren; 
Daniel, Max: hrr Lemon, Lejdström). Gluck: 
Orfcvs — 25. Verdi: Aida (A ida, Amneris: 
fruar Östberg, Linden; Radames, Amonasro: 
konungen, Ramphis: hrr Bratbost, Lundqvist, 
Sellergren, Nygren). — 27. 3;e symfonikon
serten. Beethoven: 1) Uvertyr till iLeonora», 
C dur, nr 3; 2) Violinkonsert, D dur (kon-
sertm. L. Zetterqvist) ; 3) . Ah, perfido!», 
aria (fru Östberg); 4) Symfoni nr 5, C moll, 
op. 67. — 28. Thomas: Mignon. — 29. 
Bizet: Carmen. — 30. Soaré af fru Lotten 
Seelig-Lundberg. — 31. Massenet: Navar
resiskan. Adam: Alphyddan. 

Södra teatern. Mars 31. Clairette i dra
gonlägret, vådevill-operett i 3 akter. Musik 
af Victor Roger, arr. af Bj. Halidén. (Clai
rette, Berenice: frökn. H. Ohlsson, Gerda 
Nilsson; Vivarel, Gibard, Pépin, Cabarel, 
Michanet, Benoit: hrr E. Wagner, Åkerlund, 
Barklind, R. Wagner, Ander, Lambert). 

Vetenskapsakademien. Mars 16. Aulinska 
qvartettens 50:e kammarmusikkonsert (säson
gens 5:e och sista). 1) Beethoven: Stråkqvar
tett, E moll, op. 59, nr 2; 2) Emil Sjögren: 
Sonat för violin och piano, G. moll, op. 19; 
3) Rob. Schumann: Pianoqvintett, Ess dur, 
op. 44. — 18. Pianoafton af frök. S. Carl-
heim-Gyllensköld (elever). — 30. Svensk ro-
manskonsert af hr Oscar Lejdström. Bi
trädande: fru Dagmar Möller, hr Vilh. Sten
hammar. 

Klara kyrka. Mars 22 Konsertmatiné af 
dir. Gustaf Hägg. Biträdande: frök. Alma 
Hulting, hrr konsertm. T. Aulin och Violon
cellisten Carl Pettersson, samt orkester, dirig. 
af hr Max Strandberg. 

Maria kyrka. Mars 22. Konsert af Maria 
kyrkokör, dirig. af dir. Hugo Lindqvist; 
biträdande: frök. A. Piehl, dir. Alb. Lind
ström, hr Sven Kjellström. 

Jakobs kyrka. Mars 28. Konsert af dir. 
Alb. Lindström. Biträdande: frök. Selma 
Ek, hr Tor Aulin. 

Vid reprisen af »Trollflöjten» före-
kommo flere nya rolbesättningar, hvil-
ka ej voro ogynnsamma för en god 
framställning af Mozarts odödliga mä
sterverk. Som Papagena hade frök. 
Ahlstedt sin 2:a debut, och hennes fi
gur passade äfven här bra till rolen, 

som för öfrigt sjöngs och spelades väl. 
Fröken Thulin var en god Pamina och 
Tamino väl representerad af herr Lemon, 
hvars utförande af första a rian särskildt 
verkade mycket anslående. Hrr Berg
ströms och Forsells goda röster gjorde 
sig väl gällande i Papagenos och Mo
nostatos partier. Något mer naiv fram
ställning af naturbarnet Papageno och 
mera beherskad rörlighet hos Monosta
tos kan man väl vänta framdeles hos 
de ännu mindre scenvana framställarne. 
Fru Östberg var som vanligt en för
träfflig Nattens drottning, "hrr Sellergren 
och Lundqvist utmärkta som Sarastro 
och talaren ; vackert klingade tärnornas 
och geniernas sköna trior. — Äfven 
»Alphyddan», Adams täcka och muntra 
lilla opera, framträdde fördelaktigt med 
sin nya rolbesättning : fröken Hallgren 
som Betli, hr Lemon som Daniel. Hr 
Lejdström har förut återgifvit Max, 
hans första debutroll i januari 1894, 
som sku'le vinna på litet mera martia
lisk framställning. 

Symfonikonserten med kompositioner 
af Beethoven med anledning af att hans 
dödsdag inträffade för 70 år sedan d. 
26 mars, var en musikhögtid af första 
ordningen och fick under hr Nordqvists 
ledning det bästa utförande alltifrån 
den börjande härliga Leonora-uvertyren 
till slutnumret, den genaliska C moll
symfonien med sin af allvar, och hu
mor blandade karaktär. I afseende på 
första satsens fyra inledningstakter kan 
ifrågasättas, om icke de tre åttondelar
ne framför fermaten borde spelas lång
sammare än nu skedde. Beethoven 
har sjelf yttrat om dem »So klopft das 
Schicksal an die Pforte», hvilket syns 
antyda särskild allvarligare vigt på 
dessa åttondelstoner. ED ovanlig konst
njutning beredde hr Zetterqvist åhö
rarne med återgifvandet af violin
konserten, ovanlig så väl derigenom 
att man sällan får njuta af hr Zetter-
qvists solospel som ock genom det mä
sterskap han utvecklade i konsertens 
utförande, och hvilket framträdde i den 
mest klockrena och sköna ton hos det 
ypperliga instrumentet, i konstnärlig 
uppfattning och teknisk fulländning, 
specielt hvad den öfverlägsra drillen 
beträffar. Publiken hyllade också Z. 
med inropningar, som flerfaldigt upp
repades. Ett brilljant nummer var lika
ledes fru Östbergs återgifvande af den 
svåra, något långa, konsertarian «Ah 
perfido!» Värdigt firades sålunda den 
store tonsättarens minne. 

Aulin-qvartettens jubileum ha vi på 
ett annat ställe i dagens nummer om
nämnt. Soarégifvarne öfverträffade sig 
sig själfva i utförandet af såväl Beet
hovens på skönheter rika stråkqvartett 
som Schumanns välbekanta, alltid fäng
slande pianoqvintett och ej minst i den 
con amore uttörda Sjögren-sonaten. Sär-
skildt beröm förtjenar hr Stenhammar3 
pianospel, understödt af Malmsjöflygelcs 
vackra, fylliga ton. 

Hr Oscar Lejdström beredde sina 

talrika åhörare en intressant afton med 
sin svenska historiska romans konsert. 
Gamle Roman (1694—1758) och Åhl-
ström (1756—1835) fann man kunna 
fägna äfven nutida öron med sångerna 
»Täcka bräde« och »Sommarnatten». 
Geijer och Lindblad kommo derefter 
med »Den nalkande stormen» och »Bru
defärden», så följde de vackra duetter
na »Aftonen på sjön» af Josephson», 
»Gossen och fjäriln» af Sve dbom, sjung-
na af hr L. och fru Dagmar Möller, 
som sjöng solo »Ri ro ögonsten», 
»Skuggas ömt» (ur Spanska sånger), 
ett par af Sjögrens bästa sånger. Hr 
Lejdströms ypperliga röst var att börja 
med något beslöjad, men blef allt bät
tre och bättre, och hans föredrag var 
förträffligt, särskildt i Hallens ståtliga 
»Junker Nils' sång» (ur »Gustaf Vasas 
saga»), Hallströms romantiska »Kung 
Erik och liten Karin» samt Stenham-
mars »I skogen« — bisserad och le
dande till en hyllning af tonsättaren, 
hvars deliciösa ackompanjemang man 
fick njuta af hela aftonen. Anslående 
voro äfven hr L:s andra solonummer 
af Norman(»Månestrålar»), Peterson-Ber-
ger (»Ibland myrten och jasminer») och 
Södermans »Jungfrun i rosengård» och 
»Mitt älskade lilla sockerskrin». — I 
samma lokal gafs för en talrik publik 
frök. Carlh. Gyllenskölds pianoafton (för 
välgör. änd.), hvarvid framstående hen
nes elever spelade saker af Bach, Beet
hoven, Chopin, Sjögren m. fl. Kyrkokon
serterna hade alla talrik publik. Främst 
bland dem stod hr. Häggs, hvars slut
nummer var en vacker ny konsert af 
Rheinberger (C moll) för orgel, stråk
orkester, 2 horn 2 trumpeter och 2 
pukor. Sjelf visade hr H. sin stora 
konst som orgelspelare med Fantasi och 
Fuga (C moll) af Bach, Toccata (ur 5:e 
symf.) af Widor och stämningsbilder: 
»Kristi födelse» af Otto Mailing. Vär
defullt biträde lemnade för öfrigt frök. 
Hulting samt hrr Aulin och Pettersson. 

Utrymme saknas oss till närmare re
dogörelse för denna och de andra kyr
kokonserterna. Ä Maria kyrkokörs fick 
man nöjet höra fröken Piehls vackra 
stämma i en aria ur Bachs H moll-
messa och en sång af St. Yves Bax 
samt herr Kjellströms redbara violin
spel. Dir. Lindström utfö: de mecl känd 
talang orgelsoli och ackompanjemang; 
Kören skötte sig väl under dir. Hugo 
Lindqvists omsorgsfulla ledning, och 
särskildt intresse väckte 5 nummer ur-
Nya svenska messan. 

Konserten i Jakobs kyrka till för
mån för dir. Heintzes efterlemnade familj 
hedrade i allo konsertgifvaren dir. Alb. 
Lindström, som själf utförde »Festhymn» 
och Orgelsuite af Heintze samt orgel
nummer af Widor, Guilmant och Saint-
Saëns. Frök. S. Ek sjöng särdeles 
behagligt Beethovens »Vakteln», och 
herr Aulins viol klingade vackert i 
violinummer af Norman och Tschai-
kowsky. 

— 
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Från in- och utlandet. 
• 

Kgl. Operan. Den värderade bary-
tonisten Francesco d'Andrade gästar 
ånyo för en kort tid vår opera. För 
två år sedan vid denna tid lät han, 
som bekant, senast höra sig här som 
Don Juan, Tell, Wolfram i »Tannhäu
ser», Tonio i »Pajazzo» och Carl V i 
»Ernani» i (3:e akten). 

f Erik Wilhelm af Edholm, förste hof-
marskalk, öfverste i armén, f. d. förste 
direktör för k. m:ts hofkapoll och tea
trar, afled här d. 31 mars på morgo
nen. 

Son af arkiatern Erik af Edholm och 
hans maka, f. Hiilphers, föddes han i 
Stockholm d. 13 juni 1817, blef stu
dent i Upsala 1835 och egnade sig åt 
den militära banan. Med förbigående 
af de tjenster han innehaft som militär 
och hoffunktionär samt de många ut
märkelser som kmmit honom till del, 
fästa vi 0S3 här endast vid hans verk
samhet i konstens tjenst som operachef, 
hvilken befattning han tillträdde efter 
Eugen von Stedingk 1866 och in nehade 
till 1 juli 1881. På denna plats ut
vecklade hofmarskalken af Edholm myc
ken kraft, stort nit och ordningssinne 
men gick ej fri från det klander sträng 
disciplin på en sådan plats framkallar. 
En mångsidig bildning på det musika
liska och dramatiska området utgjorde 
en god grund för hans verksamhet vid 
landets första, på hans tid både dra
matiska och lyriska scen. Bila dessa 
hade också då genom utmärkta förmå
gor en verklig glansperiod. Under hans 
tid uppsattes operor sådana som »Afri
kanskan», »Tannhäuser», »Lahengrin», 
»Den bergtagna», »Blenda», »Vikin
garne», »Carmen», »Mignon», »Aida», 
m. fl. och högre skådespel såsom »En 
vintersaga», »Richard III», »Othello», 
»Antonius och Cleopatra» af Shake-
spear, Schillers »Jungfrun af Orléans», 
»Dagvard Erey» af Bäckström, »Gil
lets hemlighet» af Strindberg, flere af 
Ibsens och Björnsons pjeser etc Flere 
pjeser öfversattes talangfullt af direk
tören sjelf, såsom »Män af ära», »Da-
nicheffarne», »Dora» m. fl. — Till le
damot i Musikaliska akademien blef 
hofmarskalken af Edholm 1866 invalu. 

40 års verksamhet vid op eran kunde 
dekorationsmålaren Christian Jan
son räkna d. 27 mars. Den dagen 
1857 intogs han som 11-åring ti 1 attri
butmålaren Lindströms elev, blef 1 858 
elev af Emil Roberg och anstäldes 
efter dennes död 1859 hos hans efter
trädare, Fritz Ahlgrensson, till 1868, 
då han af hofmarskalken af Edholm 
antogs som dekorationsmålare vid K. 
teatrarne. Allt selan har den skick
lige konstnären tillhört operan. 

Qvartettsångareförbundet hade sön
dagen 22 mars för passiva ledamöter 

och inbjudna anordnat privat mâtiné i 
Arbetareinstitutet. Kören, som vid 
detta tillfälle uppgick till 70 sångare, 
utförde bland annat Södermans numera 
för sällan hörda 3 visor i folkton m. fl. 
sånger med god ensemble och nyanse
ring. En qvartett med solo (kompo
nerad af en medlem) bisserades. Myr
bergs »Sjökonungen» med sitt vackra 
bassolo beledsagades af stråkorkester, 
bildad inom förbundet, och gluutsån-
garne sjöngo sina duetter dramatiskt. 
Hr Magnus Ahlberg utförde korrekt och 
känsligt två violinsolo, hvarvid ackom-
pagnementet sköttes af hr Henneberg, 
förbundet med dess anförare, hr J. 
Ullstedt, rönte lika lifligt som välför-
tjent bifall. 

Hr Johannes Elmblad, k. operans nye 
regissör, har i dossa dagar af konungen 
tilldelats medaljen »Litteris et artibus». 

Konsert gifves d. 5 d:s af sånger
skan, frk. Alma Malmström, som för
ut härstädes konseterat och biträdt 
som solist i större körverk. Fröken 
M. biträdes af hrr O. Lejdström, S. 
Kjellström, C. Peterson oih V. Vik
lund. Programmet är lofvande. 

Neruda-Qvartetten, hvars konserte-
rande och sammansättning bär förut 
omnämnts, gifver d. 6 och 8 april sina 
soaréer här i Vetenskapsakademiens 
hörsal. Första soarén upptager stråk-
qvartttter af Beethoven, Brahms oci 
Schumann, andra soarén sådana af Mo
zart, Beethoven och Schubert. 

En större konsert anordnas, under 
medverkan af flere framstående förmå
gor, Palmsöndagen d. 11 april kl. 8 
e. m. i Musikaliska Akademiens stora 
sal, till förmån för Konvalescenthem
met (Döbelnsgatan 19). 

/ Berns' salong kommer från och 
med d, 10 april kejserlige musikdirek
tören Richard Eilenberg från Wien att 
gifva konserter med sitt 50 man starka 
kapell. Särskilda symfoniaftnar lära 
anordnas. 

Sven Scho/ander, som d. i 7 mar3 
hade en soaré i Arkitektenhaus i Ber
lin, reste sedan ned till Wien att der 
låta höra sig. 

Vid Folkkonserten i Arbetareinstitu
tet sönd. d. 28 mars utfördes stråk-
qvartettmusik af Dittersdorff, Schubert 
och Myrberg; konsert för violin af 
Godard; sånger af Hallström, Reissi
ger, J. Jacobsson, Körling och Brüll. 
Medverkande voro: fiökn. A. Hallström, 
N. Stjern8petz och hrr K. L. Stéen-
mark, C. Pettersson och J. Ruthström. 

Sigrid Arnoldsson i Petersburg. Den 
16 mars inledde italienska operan i 
Petersburg sin säsong med en särde
les lysande föreställning, hvilken be

vistades af den ryska hufvudstadens 
elegantaste publik. Den stora salon
gen, som rymmer 2,500 personer, 
var fyld till sista plats. Vår intagaude 
och talangfulla landsmaninna firade 
stora triumfer som Rosina i »Barbe-
raren», särskildt vid sångscenen, då 
hon först sjöng skuggarian ur »Dino-
rah», derefter »Echo» af Eckers och 
till sist, då bifallet och da capo-ropen 
allt jemt fortforo, »Näktergalen» af 
dAlabieff. 

Göteborg. På Stora teatern har Se
landerska sällskapet 3 gånger uppfört 
Marschners »Hans Heiling» under nam
net »Bergakungen» med hr Svensson 
i titelrollen, fru Ringvall och frök. A. 
Andersson i de kvinliga hufvudrolerna. 
Uppsättningen säges vara god men ut
förande ej fullt tillfredsställande. Gö-
teb.-Postens kritiker finner musiken ba
nal, vattenhaltig och utan melodisk ka
raktär. Bifallet var ock reserveradt. 
Bättre lycka gjorde Donizettis »Leo
nora» med fröken Hultberg, som säges 
ha en vinnande apparition, i titdrolen. 
Fernandos, Balthazars och kungens par
tier ut'ördes t llfredsställandö af hrr 
Henning, Söderluud och Svensson. Af 
musikpjeser ha för ö frigt uppförts »Fri-
hetsbroderna», »Tiggarstudenten» och 
»Den ondes besegrare». — Den 23 
m.rs hade Harmoniska sällskapet 
under dr Karl Valentins direktion sin 
första årskonsert med biträde af fru 
Dagmar Mölrr. Första afdelningen 
utgjorde en hyllning af Franz Schu
berts minne, upptagande: 1) Hymne 
an den Unendlichen för piano och blan
dad kör och piano, 2) »Ave Maria» 
och Haidenröslein (fru D. Möller), 3) 
Der Neugierige, Der Wanderer (en mu
sikälskare), 4) »Der Tanz», för blandad 
kör och piano, samt »Nachthelle» för 
sopransolo, blandad kör och piano (ori
ginalet för tenorsolo, manskör och piano). 
Andra afdelningen upptog: N:o 5 Edv 
Lalo: Bröllopslek («Noce Bretonne») ur 
ur operan »Le roi d'Ys» för sopran-
och tenorsolo tamt blandad kör, 6) Go
dard: Barcarole, Massenet: Sérénade 
du passant (fru Möller), 7) V. Sten
hammar: »Min stamfar hade en stor 
pokal», Ballad (en musikälskare), 8) 
K. Valent'n: »O godnatt mitt hjerta», 
Iv. Hallström: En liten visa (fru Möl
ler), 9) César Frank: solo och slutkör 
(conclusion prophetique) ur oratoriet 
»Ruth» (i solot en musikälskare). Piano
ackompanjemanget skö'tes på Malmsjö-
flygeln af hr Harald Hedelin och diri
genten. Konserten, som var en af de 
mest lyckade, gafs för fullt hus och 
under rikt bifall. En musikälskare 
med utmärkt tenor gjorde sig särdeles 
bemärkt. 

D. 26 mars gafs en mycket besökt 
och bifallsrik konsert af d e framstående 
artisterne frökn. Esther Sidner och 
Tora Hwass. Af fröken S:s sång
nummer må nämnas »Dyvekes sange», 
af fröken H:s pianonummer Beethovens 
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Sonat op. 111 och Chopins Fantasi 
op. 49. 

Från våra grannländer. 

Kristiania. Mars 16—81. Kristiania 
teater har fortfarit att gifva »Hoffmans 
Eventyr» och äfven återtagit »Flager-
musen». På Eldorados teater har fru 
Emma Berg fortfarande gästat. Under 
denna tid har der uppförts »Fru Me-
fisto», »Pariserlif», » Vermländingarne» 
och »Mikadon», hvari fru Berg haft 
sin gamla rol Yum Yum, Nankipuh 
återgifvits af hr Ad?mi, Katischa af 
flu Carlander. Sista mars upp ördes 
»Regement-ts dotter» med frök. Ida 
Bassilier-Flodin som Marie. Å ett par 
söndagskonserter på Eldorado har sång 
utförts af frökn . Julia Jahnke och Fern-
qvist samt hr Carlander. 

Af konserter framstår mest Musik
föreningens d. 20 med uteslutande 
Wagner-program : 1) Förspel till »Lo 
hengrin»; 2) Introduktion och l:a sce
nen i 2:a akten af »Tannhäuser» (fru 
Gulbranson); 3) Final i 3:e akten af 
»Yalkyrian» (Brünnhilde: fru Gulbran
son), Wotan : hr Carlander). Hr Car-
Jander berömmes mycket för sin kraf
tiga och eldiga sång vid sidan af en 
sådan kapacitet som fru GulbransoD, 
och de båda svenska solisterna blefvo 
lifligt hyllade. Hr Iver Holter dirige
rade som v anligt. Fru Erika Nissen, 
den utmärkta pianisten, gaf den 20 
mars en »Sinding»-afton, biträdd af hrr 
Ingolf Schött (sång), Karl Johannesen 
(violin) och Karl Nissen med hvilken 
hon spelade S:s beka- ta Variationer 
för 2 pianon. Konstnärsparet Knut 
Ekvall har under denna tid gifvit ett 
par konserter. 

Helsingfors. Mars 13—27. Af mu-
sikpjeser på teatrarne ha vi för nämnda 
tid att omnämna »En midsommarnatts
dröm» med Mendelssohns musik på Sven
ska teatern och »Prinsessan af Cypern» 
(»Kyypron prinsessa») på Finska, der 
gifven upprepade gånger. 

Filharmoniska Sällskapets 6:te 
symfonikonsert hade följande program: 
1) Rameau: Balett Suite ur »Castor 
och Pollux», 2) Brahms: konsert för 
violin (hr Max Levinger) och o rkester; 
3) Mendelssohn: Symfoni n:o 3 , A moll. 
Dir. R. Kajanus anförde likasom d. 27 
mars en Beethoven-konsert, hvarvid 
utfördes: 1) Uveityr till »Leonora», 
n:o 3, 2) violinkonsert, 3) Eroica-sym-
foni. 

Den 25 mars gafs en »Folkkonsert» 
af hr Ferd. Neisser, ledare af tyska 
kyrkokören, med biträde af fröken 
Gerda Grönberg, violinisten Neumann 
och Violoncellisten Schneevoigt m. fl. 
— I Societetshusets stora salong, de
korerad som vinterträdgård, har Finska 
Gardeebataljonens musikkår konsei t rat. 

Köpenhamn. Mars 16—31. Kgl. 
operans repertoar har under sista hälf
ten af m ars upptagit »Mästersångarne», 

»Ragühild» samt Glucks »Orfevs och 
Eurydike», hvari fröken Dons efter-
fiädt fru Linden och vunnit mycket 
bifall genom sin känslovarma framställ
ning ; som Eurydike säges frök. Pack-
ness ha varit vokalt otillräcklig. Af 
baletter ha gifvits »Coppelia», »Torea-
doren» och »Et Folksägn». — På 
Nörrebros teater har Overskous gamla 
folkpjes »Fatidens overmand» gjort 
succés, efter att förr ej ha lönt stor 
framgång. — Den 19 mars gafs af 
kammarsångaren Niels Juel Simon-
sen konsert med biträde af frökn. Ida 
Möller och Fanny Christersgen, hr Nor-
dal Brun och kapellmusici. Program 
met upptog Beethovens Septett, qvar-
tett ur »Rigoletto» och solosånger, 
bland hvilka »Sången», en ny honom 
tillegnad komposition af Ivar Hallström. 
— Den i Tyskland uppburna mezzo
sopransångerskan fru Jett ka Finken
stein, kammarsånger.-ka, har med ka 
pellm. Benno Pulvermacher som ac kom-
pagnatör gifvit ett par konserter här. 
Hennes program innehöll sånger af Cal-' 
dara, Pergolese, Paisiello och senare 
klassiska och moderna komponister. — 
En konsert har äfven gifvits af pia
nisten fru Elis. Anker-Heegaard f. 
Faber, biträdd af fru Sigrid Wolf-
Schöller. 

Richard Wagner-töreställningar i Tyskland. 
Bayreuthtidningar ha nyligen meddelat en sta
tistik öfver Wagnerföreställningar under tiden 
1 juli 1395—30 juni 1896 och omfattande 
86 städer. » Lohengrin» har uppletVat de 
flesta föreställningarna (308), »Tannhäuser» 
har uppförts 248, »Flygande holländaren» 136, 
»Valkyrian» 84, »Mästersångarne» 81, »Sieg
fried» 50, »Götterdämmerung» 49, »Tristan 
och Isolde» 39, »Rheingold» 34 och »Rienzi» 
32 gånger. 

Berlin står bland städerna främst med 79 
W agner-föreställ ningar. 

Dödsfall. 

Bargiel, Woldemar, musikprofessor, 
komponist, född 3 okt. 1828 i Berlin, 
död derstädes 23 febr. B. var son af 
musiklärare Adolph B. och Marianne 
f. Tromlitz, som i föregående äktenskap 
med Fr. Wieck också var moder till 
Clara Schumann. B. kom 1846 till 
Leipzig och studerade under Haupt
mann, Moscheies, Gade och Rietz vid 
konservatoriet. 1859 anstäldes han vid 
musikskolan i Köln under Hiller, och 
1864 vid »Maatschappy tot bevordering 
van toonkunst» i Rotterdam, derifrån 
han flyttade till Berlin, från 1874 pro
fessor vid musikhögskolan derstädes. 
Som komponist har B följt Schumanns 
stil, men något för strängt allvar och 
enformighet i hans kompositioner ha, 
oaktadt deras gedigenhet hindrat de -as 
framgång. Betydande instrumentalist 
har han vunnit anseende genom sina 
orkester- och kammarmusikverk, deri-
bland främst uveityrerna till »Medea» 

och »Prometheus», Symfoni (C dur), en 
oktett, pianotrior, suiter för pia no o. a . 
pianostycken. På senare tid har man 
i konsertsalarne fått höra af honom 
23.e Psalmen för fruntimmerskör, ett 
ofta speladt Adagio för violoncell och 
en damtrio »In Frühling». 

Bazzini, Antonio, utmärkt violinist 
och komponist, direktör för konserva
toriet i Milano, vid hulket han 1873 
inträide som lärare i ko mposition; föd 1 
11 mars 1818 i Brrscia, död 10 fçbr. 
i Milano. B. var elev af Pjganini, 
kom 1847 till Tyskland och uppehöll 
sig längre tid i Leipzig, der han för
djupide sig i studiet af Bach och 
Beethoven, hvilkas inflytande spåras i 
hans behagligt melodiska cch harmoniskt 
rika, väl utarbetade kompositioner. 1848 
reste B. i Spanien, 1852 fog han sin 
bostad i Paris men slog sig 1864 ned 
i Brescia för att endast egna sig åt 
komposition. B. har nitiskt befordrat 
införandet af klassisk orkester- och 
kammarmusik i Italien. Af hans kom
positioner må nämnas 5 stråk qvartetter, 
en stråkqvintett, några uvertyrer (till 
»Kung Lear» och Alfieris »Saul»), en 
symfonisk dikt »Francesca da Rimini », 
symfonier, en opera »Turandot», Psal
mer samt konserter och solosaker för 
violin. 

Errani, Achilles, berömd sånglärare, 
död i Newyork 74 år. E. var elev af 
Vaccai i Milano och omtyckt tenor
sångare, egnade sig sedan åt sångun
dervisning. Bland hans mera bekanta 
elever finna vi Minnie Hauck, Marie 
von Zandt, Emma Thursby, Marie Du
rand, Emma Abbott o. a. 

-3-

Wagnermusik. »Mattie, Mattie,» ro
par en fru till sin dotter, »kan du då 
icke spela något annat än denne evin-
nerlige Wagner? Jag är alldeles ut
tröttad.» 

»Men det är ju icke jag, som sitter 
vid pianot, mamma,» svarar den unga 
flickan, som befinner sig i ett angrän
sande rum. 

»Hvem är det då?» 
»Det är lilla syster och hennes 

Rättelse. 

I förra numret förekommer i en del 
exemplar å första sidan 4:e rad upp
ifrån genom förbiseende en felaktig 
uppgift. Der bör nämligen stå 70 års 
jubileum i stället för 60-års jubileum, 
såsom lätt förstås af årgångens första 
nummer, hvari detta 70-års jubileum 
omnämnes. 
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I Musik- och Bokhandeln har i 
dessa dagar utkommit: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-T abell 
lör 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. 

»Toide vara den bästa pianoskola vi 
hittills halt i Sverige.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkau & ScMlinecMs Mn sitatel 
17 Fredsgatan 17. J 

Eleganta Permar 
till Svensk Musiktidning finnas till 
salu à 2 kronor hos P. Herzog, 
Malmskilnadsgatan 54. 

J. LUDY. OHLSON 
STOCKHOLM 

16 Regeringsgatan 16  

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

Obs.! Hufvuddepot för Bliithners 
verldsberömda Flyglar, samt Hö
nischs & Steinweg Nachfol
gers utmärkta Pianinos. 

J. G. MALMSJÖ 
GOTEBORG 

Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 

Tjugu 

f ö r s t a  
pris, in- och 

utrikes- Bcqviima 

affoetnlniiigs-

vilkor. 

Talrika vitsord 
O frän framstående musici 

CA\A och konstnärer, bl. a. från 
" Alfred Keisenauer, Professor 

^ Franz Jieruda, Alfred (Jriinfeld, 
Moritz ltosenthal, Prof. Franz 

Maunsliidt, I)lr. Aug. Körting, Siad. 
Teresa ('arreno, Fru Margareta Stern, Fru 
Hilma Svedhom, Fröken Tora Hnass samt 
Kungl' Musikaliska Akademien o ch Göteborgs 
mera framstående musici och musiklärarinnor. 

Oscar Lamberg 
meddelar undervisning i 

Sång. 
Anmälningstid: Damer kl. 9—10 f. m. 

Herrar kl. 2—2,soe. m. 

Bostad: Blasiiholmstorg 11, 1 tr. 

Musikinstrument 
af alla slag fö rskrifver man billigast 
från 

Conrad EscheiiMs Uhl 
Markueukirclion 7 S:a 

Illustrerad Prislista gratis. 

Agent sökes. 

Musikalbum X 
Pris 1 krona 

fins till salu å Expeditionen, Kungstensgatan 

5G, 3 tr., samt i bok- och musikhandeln. 

Innehåll: fiir piano: G. Hägg: 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 liar vunnit mycket bifall, spe-

ladt af komponisten å Marteau-Viardot-Valen-

tin konserterna i höst. 

Innehåll: Aulinska qvartettens jubi
leum (med porträtter af Tor Aulin, Chr. Sand
qvist, Axel Bergström, Berndt Carlson, Vilh. 
Stenhammar). — Ett föredrag om sångkon
sten (forts.). — Johannes Elmblad, kungl. 
operans nye regissör (med porträtt). — Från 
scenen och konsertsalen. — Från in- och ut
landet. — Dödsfall. — Rättelse. — Annonser. 

-R—— 

Svensk Musiktidning 
utkommer 189? efter samma plan som förut, innehållande populär läsning i mu

sikaliska ämnen, porträtter med biografier och musikbilaga. Tidningen utgifves såsom 

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

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

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

/ landsorten prenumereras bäst å posten. 

Porträtter i B:o 1 Albert It üben son, 11:0 2 Franz 

Schubert, n:o 3 Mathilda Linden (som Orfeys), n:o 4 
Frida Schytte, n:o 5 Herman Brag. 

Märkligare artiklar (i nr 1 — 3): Franz Schuberts biografi och förteckning 
öfver hans kompositioner; Musikaliskt värdefulla pianoetyder; Om nyansering och 
tempo; Beethoven och Göthe; Bayreuth; Musikprets cch Litteratur etc. 

Rekommendations-intyg från alla verldens 
länder. — Illustrerad priskurant gratis. — 
Solida kommissionärer sökas. 

Skandinaviska Orgelfabrikens 

Kammaro rg la r ,  
hvarå de nyaste 
uppfinningar och 
förbättringar till-
lämpas, äro af 
våra förnämsta 
orgelkännare så
väl i Stockholm 
som i landsorten 
enhälligt vitsor
dade för att vara 
de hasta 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 utställning i Stockholm: 

Mästersamuelsgatan 24. 

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

Stockholm, KAersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1897. 


