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Lars Zetterqvist. 
och vi lia nu passat på tillfället att 
få införlifva honom med våra teck
ningar i ord och bild af landets för
nämsta tonkonstnärer. 

Lars Johan Zetterqvist är född 
i Tveta socken i Vermland den 25 
mars 1860. Fadern var en obemedlad 
jordbrukare och skicklig bondspelman, 
hvilken, utan kännedom af noterna, gaf 
Lars de första bandgreppen på violin, 

Lars Zetterqvist. 

illfàliighettr ha fogat så, att i 
denna årgång violinisterna varit 
dominerande på den illustrerade 

första sidan, och förra numret intogs 
till och med af en hel stråkqvartett. 
Hardt när hade detta inträffat äfven 
med detta nummer i anledning af 
Neruda-qvartettens fctora 
succès härstädes, men 
patriotism och föresats 
förhindrade detta. Efter 
senaste operakonserten, 
då vårt hofkapells förste 
konsertmästare, hr Lars 
Zetterqvist, med Beet
hovens konsert vann en 
sådan triam*, att publi
ken aldrig tycktes vilja 
sluta att framkalla ho
nom och mot honom 
rigta den ena applåd
salvan efter den andra, 
var vårt beslut orygg-
ligt att äfven här fram
kalla honom i form af 
hans bild jemte en liten 
biografisk skizz. Vi ha 
försökt det förr, men 
mötte då motstånd hos 
konstnären sjelf, som 
tyckte att »det ej fanns 
någon anledning». Blyg
samt nog måtte han ej 
ha lagt märke till hur 
begärligt operapubliken 
lyssnat till tonerna från 
hans violin vid solo- och 
obligatspel eller hur man 
alltid funnit det musi
kaliskt högtidligt, när 
han någon gång, allt 
för sparsamt, låtit höra 
sig från konser testraden. 
Vid Beethovenkonserten 
trädde han emellertid för 
mycket fram att vidare 
kunna göra sig obemärkt, 

i 

hvilket instrument äfven hustrun samt 
flere af barnen trakterade efter gehör. 
Han tillhörde sålunda en sällsynt mu
sikalisk familj, och på hur högt begåf-
ningen i densammi sträckte sig, kan 
man äfven finna ett bevis deri, att en 
yngre bror till Lars Zetterqvist vid 
namn Nils Elvin åtta år gammal upp
togs 1870 af drottning Lovisa, som 
bekostade hans underhåll och lektioner 

bland annat i violinspel 
för den utmärkte violi
nisten Nicodème Bier-
nacki, länge anstäld vid 
Dramatiska teaterns ka
pell i Stockholm. Gos
sen hade, som vi hört, 
förmått sin farmor att 
vandra med sig den 
långa vägen upp till 
hufvudstaden för att han 
skulle få lära sig spela. 
De kommo hit och sökte 
upp hofvet på Ulriksdal, 
der den lille violinisten 
stälde sig i parken att 
spela när drottningen 
pas.erade, och så vann 
den lille energiske konst
nären sitt mål. Men en 
bröståkomma tog redan 
1871 lifvet af de n unge 
musikern, som lär ha 
röjt verkligt genialisk 
musikbegåfning. Men vi 
återgå nu till hans bro
der, om hvilken bär är 
fråga. 

Vid åtta års ålder an
togs Lars Zetterqvist så
som musikelev vid Vest-
göta Dals regementes 
musikkår, der han äfven 
erhöll undervisning på 
violin. Genom musik
älskare i orten bereddes 
honom tillfälle att komma 
upp till Stockholm, der 
han den 1 september 
1875 antogs som violin 
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elev i musikkonservatoriet med kon
sertmästaren Frid. Book som lärare. 
Från 1876 åtnjöt han särskildt under
stöd af konung Oscar. Konservatoriet 
lemnade han 1878 och begaf sig på 
hösten detta år till Paris för att foit-
sätta violinstudierna hos Leonard, hvar-
till medel bekostades af konungen och 
några musikvänner i hufvudstadeû. I 
Paris fick han tillika af Sivori, Paga-
ninis ende elev, särskild undervisning 
i Paganinis och Sivoris konsertstycken, 
derjemte spelade han alltid andra vio
linstämman i Leonards qvartetter. Ar 
1880 återkom Zetterqvist till fädernes
landet och uppträdde på konserter i 
Stockholm. Han bief deu 1 september 
1882 premierviolinist i k. hofkapellet 
och aflade musikdirektörse xamen 1884, 
hvarefter han 1885 blef musikdirektör 
vid Lifregementet s hu sarer. Den 1 juli 
1886 anstäldes han som andre konsert
mästare i k. hofkapellet och erhöll 1888 
befattning som musikdirektör vid k. 
Vestgöta-Dals regemente. Från 1889 
är hr Zetterqvist förste konsertmästare 
i k. hofkapellet, och 1895 blef han 
musikdirektör vid k. Första Svea ar
tilleriregemente. K. Musikaliska aka
demien invalde honom till sin ledamot 
1892, och som ledamot i Musikkon-
servatoriets läroverksstyrelse inträdde 
han 1894. 

Konsertmästare Zetterqvists violin
spel utmärker sig i hög grad genom 
välljudande ton och gedigenhet. Eu 
yttre artistisk bravour framträder ej i 
detsamma, snarare tycker man stun
dom att det är väl reserveradt. Men 
den högt utbildade tekniken röjes all
tid i hans spel, som aldrig förfelar at t 
skänka den ädlaste musikaliska njut
ning. Hr Zetterqvist är också i be
sittning af ett utmärkt instrument, som, 
efter hvad det säges, på ett egendom
ligt sätt biet hans tillhörighet. Han 
var nämligen på en resa här i Sverige 
inbjuden till ett slott och blef d er om
bedd att spela, men då han icke hade 
något instrum nt med sig, sad e slottets 
egare, en mycket rik adelsman, a tt på 
vinden fanns en gammal fiol, som han 
kunde försöka. Fiolen nedhemtades 
och befanns vara en ulomordeLt'.igt 
värdefull äkta cremonesare. Hr Zetter
qvist ville genast köpa instrumentet, 
men egaren ville ej sälja det, i tron 
att det tillhörde fideikomisset. Dennes 
son lät honom emellertid köpa violinen. 
Då hr Zetterqvist för ett par å r sedan 
reste till Paris och der lät reparera 
densamma, lär instrumentet der ha 
värderats till 15,000 kronor. 

9 

För hälften af min framgång har 
jag att tacka min prononciation. 

Adolphe Nourrit. 
(Berömd tenoraångare.) 

O 

Ett föredrag om sångkonsten. 

(Forts, och s lut.) 

I C v mellertid blef tron på den allena 
saliggörande italienska skolan 
beståndande, ehuru de förträff

liga lärarne vid uppkomsten af den 
egentliga solosången ej mer beaktades 

Af sångskolorna från tiden kring 
förra århundradets början finner man, 
att prydnadsväsendet vid sångun lervis-
ningen spelade långt större rol än den 
egentliga tonbildningen. P. v. Winters 
sångskola förutjätter redan i de första 
öfi.ingarLa temligen stoit iöstomfång. 
Den sysselrätter sig liksom andra sko
lor från denna tid, nästan endast med 
utförandet af svåra intervallsteg och 
figurer. 

Hiller och J . F. Schubert t. ex. vilja 
efter koit studium genom forcerande 
drifva upp sopranerna till omfånget 
från g till c resp. e\ med den egent
liga röstbildningen uppehålla de sig 
ej särdeles mycket. I öfningarne med 
tonbildningen och deras grundlighet 
hade man förr, såvidt nödiga anlag 
förefunnits, haft en borgen för fram
gången, och ännu i dag har förbållan
det härmed icke ändrats. Så till vida 
har den allt mera ökade klagan öfver 
sångkonstens förfall ett berättigande, 
som den vänder sig mot den felaktiga 
utbildningen och deraf härflytande otill
räcklig behersknitig af medlen. Hvad 
deremot beträffar det ofta framstälda 
påståendet, att sångkonsten, sådan ita
lienarns under »den gamla goda tiden» 
lärt den, gått förlorad, så kan man 
bemöta det påståendet dermed, at t den 
klassiska periodens mästare ofta i sina 
verk tydligen påpekat vägen till det 
studium, hvarpå man då slagit in. En 
den »italienska skolans hemlighet» h ar 
då existerat lika litet som nu, och ut
trycket har alltid tjenat dertill, att så
dana, för hvilka sjelfva k onstens väsen 
förb ifvit en hemlighet, betjenat sig 
af detta slagord för att bedraga per
soner utan omdöme. Tosis klagan om 
det förderf som obefogade, samvetslösa 
lärare anställa, gäller ännu efter 200 
år. Den lyder i Agricolas öfversätt-
ning: »I våra dagar gifves det nästan 
lika många mästare, hvilka göia mu
siken till professior, som det fins men-
niskor. En hvar vill undervisa, men 
icke de första grunderna; bevars väl! 
sådant skulle såra deras äregirighet på 
det allra ömtåligaste. Men jag sätter 
detta å sido och vill endast tala om 
dem, som taga sig frihet att i den 
finaste konst, nämligen sångens, upp
träda som ett slags lagstiftare. Oeh 
vi förundra oss ännu, om den goda 
smaken gått förlorad och hela sång
konsten ruinerats 1 En sådan skadlig 
oförvägenhet herskar så väl hos dem, 
hvilka inbilla sig kunna sjunga bara 
de öppna munnen, som hos de ringaste 
bland instrumentalisterna.» 

Vi se alltså att det från den gamla 
florentinerskolans klassiska tid för bel 
canto än la till i våra dag*r gifvits 
en mäigl anledningar till klagomål. 
Men då under hvarje tid materialet, 
hvaraf lärare och sångare bildat-», väl 
har varit detsamma, så tör väl också 
enda "a nsvaret för det ständigt klan
drade »förfallet i sångkonsten» icke 
böra påbördas de utöfvande konstnä
rerna. Vi måste söka grunderna der
till icke i mistningen af kunskap och 
förmågor, ut-in deri, att sjelfva an
språken på de utöfvande "blifvit för
ändrade. Detta är lätt att förstå, om 
man betraktur dt- förändringar, hvilka 
sjelfva kompositionssättet g nomgått. 

En blick på någon aria från gamla 
tiden, till och med en sådan af Mozart, 
som ju också förr gälde som en be
tänklig nyhetsmakare, och på eu opera-
scen i vår tid — eller, att hålla oss 
till mera enkla saker, på en Lottis 
» Canzone» och en modern sångkompo
sition — skall visa, att den nu va
rande sångaren har helt annat att göra 
än den, som tdlhörde äldre tid. Och 
mellan Mozart och Wagner eger nog 
större skilnad rum, än fordom mellan 
Caccinis madrigaler och Hasses arior, 
om äfven af helt annan art. Belcanto 
under för-Mozartska perioden med stna 
långuttäDjda vokaler, hvilka ofta voro 
bärare af hela fraser, var gynsammare 
för den absoluta klangskönheten än 
talsången i vår til. Den forna musi
ken verkade mer genom absolut ton-
skönhet; den nu varande söker retelse-
medel i dramatiska effekter och väc
kande af stämningar. Dertill kommer, 
för att ytterligare jemföra Italien och 
Tyskland, språkets företräde. Det itali
enska med sina många klara vokaler, 
de öppna a och o, likasom det spar
sammare förekommande i , — det tyska 
med sitt för främmande öron ofta hårdt 
kliögande ljud af hopade konsonanter, 
slutna och dunkla vokaler — dessa 
bilda en skarp motsats. Kan välljudet 
i tyska språket — och man kan säga 
i de flesta andra språk — i fråga om 
sång ej mäta sig med det italienska, 
och låter en aria ur »Don Juan» med 
deu urspruugliga texten bättre än med 
den tyska, så ligger detta i sjelfva 
idiomet och icke deri, att man efter 
italiensk skola kan sjunga bättre än 
efter tyak. Om lLetoden bär skulden, 
kan skilnaden ej göra sig märkbar hos 
en och samma tolkare. För att här 
taga fram ett nära liggande exempel 
må erinras om den förträfflige konst
nären d'Ändrades föredrag af den be 
kanta serenaden i »Don Juan». Som 
tack för rikt bifall plägar sångaren 
upprepa en del af arian på det lands 
språk, i hvilket han gästar, t. ex. på 
tyska. För denca älskvärda artighet 
skördar han vanligen ännu mera stor
mande bifall, dock gäller härvidlag 
mera den goda viljan än förmågan hos 
sångaren. De från italienskan öfver-
flyttade öppna vokalerna verka nästan 
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komiskt och tonbildningen tycks ej 
vidare naturlig. Till och med tempot 
lider intrång af obändigheten i det 
konsonantrika tyska språket. Cham
pagnevisan och katalogarian i denna 
opera äro ojämförligt lättare att taga 
i rätt tempo och äfven lättare att 
sjunga på italienska än på tyska. 
Språket, icke skolan, ger här utslaget. 

Visserligen kan man af en verklig 
konstnär äfven i vår tid med rätta 
fordra beherskande af den burna sån
gen, och säkert äro också flere af vår 
tids sångare i stånd till att på full-
ändadt sätt bringa den till heders, men 
tillfället dertill har blifvit mera säll
synt och derför hör man den ock mera 
sällan. Så förhåller det sig ock med 
sjelfva sångstudiet; hur man förr »gjorde 
det» känner man nog, men användan
det af hvad man känner är svårare 
och har nästan gjorts omöjligt. Skulle 
man undervisa efter den gammalitali
enska skolan — och någon annan kan 
ej metas •— så borde man först och 
främst så godt som bannlysa pianot 
från lärorummet, ty det skulle på sin 
höjd tjena till kontroll. Lärjungen 
skulle få underkasta sig långvariga 
andnings- och tonansatsöfningar; han 
skulle efter ett års förlopp ha kommit 
derhän, att han kan sjunga lättare in
tervaller rent, oberoonde af pianots 
tempererade stämning, och vara i stånd 
att utföra solfeggier med ackompanje
mang af en andra sångstämma. Orga
nets rörlighet skulle under denna tid 
befordras genom öfning af drillar och 
passager, hvilka äfven i afseende på 
röstbildningen äro af stort inflytande. 
Den moderna sekunddrillen skulle före
gås af studiet af den antika drillen 
på en ton, hvilken än i dag kan re
kommenderas. Lärjungen skulle göra 
sig förtrogen med solmisationeD, skulle 
tillegna sig renhet i intonationen bra 
nog och beherska vokalernas bildande. 
Under andra året skulle genom fort
satt studium af svälltonerna och ex-
klamationen stämmans nyanseringsför-
måga fortbildas. Sjungandet af voka-
liser fortsattes. Röstens omfång, som 
under första året rör sig på ungefär 
sex toner, börjar något utv idgas. Man 
sjunger ännu icke med full röst. Vo-
kalisationen träder vid sidan af solmi-
sationen, naturligtvis med öppna voka
ler i första rummet. Först när lär
jungen ful lständigt beherskar allt detta, 
hvartill ännu ett eller ett par år be-
höfvas, lå ter läraren honom sjunga ord. 
Nu begynner det egentliga sångstudiet 
med undervisning i föredragsstycken. 
Hos den gamla skolan låg också en 
tyngdpunkt hos vinnande af noggrann 
kännedom om manér och de möjliga 
prydnader sångaren hade att sjelf upp
finna för utsmyckningen af sina arior. 
Detta förutsatte åter noggrann känne
dom om harmoni- och kompositionslära. 
Tosi t. ex. fordrade än vidare, att lär
jungen dagligen skulle undervisas minst 
i en timme och att han om möjligt 

skulle öfva sig under lärarens upp-
sigt. — Man ser, att vägen till målet 
var den allra säkraste, men att den 
var lång, mycket lång, och fordrade 
en följd af år — man behöfde mest 
G—10 år härtill. 

Hvem tins väl i vår tid, som skulle 
vilja för en sådan studiekurs offra tid 
och pengar! Vi nöja oss derför i våra 
dagar vanligen med en del af den forna 
läroplan, som afser att nå det verkligt 
nödvändiga och lämpa den efter nu 
tidens konstfordringar. Också äro flere 
tidsödande läroämnen i fråga om sång
undervisning ej mera väsentliga. Der
till kan man räkna det vidlyftiga an
tika 8olmisation38ystemet med kyrko 
tonattsrna och kännedomen om »Guid o-
ska handen» samt framför allt det om
ständliga studiet af det gamla pryd
nadsväsendet, som nu, då komponisten 
noga betecknar hvad han vill, blott 
har historiskt värde. Man förutsätter 
också vid början af sångundervisningen 
en allmän, för hvarje konstnär ound
gänglig bildning, hvilket förut icke 
var fallet. Om sålunda vid den kor
tare lärokursen åtskilligt från den 
»gamla bepröfvade» metoden bortfaller, 
så är detta ingalunda att beklaga. 
Denna »metod» hade ju ej en gång 
förmått att skapa enighet i åsigt rö
rande en af de gr undläggande frågorna 
om tonansatsen: striden om register
teorien delade redan den gamla skolan 
i flera läger. Hvad alltid för en sann 
sångkonst var och förblir oeftergifligt: 
t o n e n s  r e n h e t  o c h  s k ö n h e t ,  d e n  
v a r m a ,  k o n s t n ä r l i ga  k ä n s l a n  o c h  
f u l l ä n d n i n g  i  b e h e r s k a n d e t  a f  d e  
tekniska medlen, det sträfvar den 
nutida skolan att uppnå lika väl som 
den gamla. Dessa idealer höra icke 
till ett folks e.ler en tids lärosystem 
utan äro allmängiltiga, och för deras 
framgång fordras hos läraren som lär
jungen konstnärlig känsla, fint öra och 
outtröttlig flit. 

Vår nu varande sångkonst har andra 
mål än föregående seklers Det abso
luta virtuosväsendet har måst vika för 
en högre andlig uppfattning af konst
verket. Den sanna konstsången skall 
på dessa nya banor genom uttryckets 
sanning åstadkomma minst lika stora 
saker som den gamla skolan. En hvar 
derför, som menar ärligt med sin ko nst 
och tänker på att lärandet aldrig bör 
taga slut, och den som — för att tala 
med oldmästaren Tosi — också förstår 
att sjunga med hjertat, den skall än 
i dag finna väg till sina åhörares hjer-
tan och kunna uppnå det högsta konst-
närsskapet. 

— ̂  — 

Också ett brott. »Hvilka äro de 
begge flickorna, som nyss började spela 
fyrhändigt?» — »Den blonda är dotter 
till vår värd.» — »Jaså. Och hennes 
medbrottsling?» 

v# 

Musikbref från Dresden. 
Konsertrevy. 

Ilpför i dag vill jag börja med de 
snart för denna säsong afslutade 

Î t »Nicodé-konserterna». Den första 
af de s. k. »Orkester-Abends» egde 
rum den 28 oktober 1896 i den nya 
konsertsalen uti det storartadt inredda 
»Vereinshaus». Hr Nicodé har äfven 
en annan orkester, nämligen den »Win-
dersteinsche» från Leipzig. Konserten 
inleddes med förspelet till »Meister
singer». Den högt värderade dirigen
ten och komponisten i modern riktning 
möttes med den lifligaste välkomsthels-
ning af den fulltaliga publiken. Der-
efter följde pianokonsert af Novacèk. 
Högst förtjenstfullt utfördes solopartiet 
uf hr Busoni, som med sitt briljanta 
spel väckte entusiasm, särskildt i tek
niskt afseende påminnande om Rubin
stein. Tiots det charmanta utförandet, 
är konserten otacksam, särskildt deri-
genom, att pianot och orkestern äro 
för m}'cket unisont behandlade samt 
innehållet saknar själfulla motiv. Äfven 
mot formen är åtskilligt att anmärka. 
Man kan efter åhörandet af Novacèks 
pianokonsert endast gifva honom det 
rådet att hellre skrifva för sitt instru
ment. På sin förmåga derutinnan har 
han med sin första stråkqvartett gifvit 
ett lysande bevis. Hr Novacèk är, 
som torde vara bekant, en betydande 
violinist och tillhörde flera år »Brod-
sky qvartstten» uti Leipzig. 

Tredje numret upptog dtn då ny
ligen aflidne Bruckners »Trauergesang», 
komponerad vid Rich. Wagners bort 
gång (Adagio ur bans 7:e symfoni, E 
dur). Denna gripande sats visar tyd
ligt storslagenheten uti Bruckners tanke
gång, hans djupa känslolif, hans glän
sande harmonisering samt hans beun-
dransväckande instrumentationskonst. 
Utförandet var fulländadt, men publi
kens hänförelse yttrade sig ej uti de 
stormande applåderna, utan i en stilla 
tystnad såsom bevis på vördnad, sorg 
och saknad efter den bädangångne 
mästaren. 

Till slut följde den bekanta så att 
säga »solstrålande» D-dur-symfonien af 
Brahms, hvarmed hr Nicodé åter gaf 
ett bevis på sin mångsidighet. Det 
förtjusande »Allegro grazioso» (tredje 
satsen) måste bisseras. 

Andra Nicodé-konserten den 25 no
vember var ej så talrikt besökt, men 
bifallsyttringarne lika talrika. Tråkigt 
nog bjöd samma afton på många andra 
musiknöjen, deribland Koczalskis första 
»Ciavier-Abend». Konserten inleddes 
med Berlioz' storslagna men här sällan 
hörda »Symfonie Fantastique». 

Aftonens solist, hr Tor Aulin, intro
ducerade sig både som »skapande» och 
»utförande» konstnär på det fördelak
tigaste med en egen konsert och skör
dade intensivt bifall jemte inropnin-
gar till den grad, att önskligt varit 
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om hr A. låtit beveka sig till e tt extra 
nummer, deri han kunnat visa mera af 
sin teknik, då konserten ej ger tillfälle 
visa någon mångsidighet i spelet. Hvad 
hr Aulin deri kunde visa, var en bred 
ton och själfullt föredrag samt i öfrigt 
ett han är en verklig musiker, som 
håller sig fri från allt effektsökeri och 
s. k. »mätzchen». En af de förnämsta 
recensenterna jemför hans spel med 
Wilhelmis, och som komponist finner 
han hr Aulin komma Grieg närmast. 
En annan af de mera betydand e recen
senterna lofordar hans spel på det 
varmaste, men har emot kompositione n 
bland annat att den saknar originalitet 
i harmoniseringen och a tt orkestern är 
för mycket underordnad; deremot er 
känner han modulationerna vara skick
ligt utförda samt att melodien öfver-
allt flyter jemn om också ib land något 
monoton. På privat väg, särskildt 
bland »hrr Geiger», har jag funnit 
motsatta åsigter, mera smickrande för 
hr Aulin som komponist. 

Tredje Nicodé-konserten (den 16 de
cember) upptog Liszts symfoni efter 
»Divina Comedia». Instuderad con 
amore förfelade den ej att göra ett 
djupt intryck på publiken. Derefter 
följde Schumanns »Manfred», arrange
rad för konsertsalen af Rieh. Pohl. 
Genom Schumanns härliga musik, det 
oöfverträffliga återgifvandet af fru 
Wieche (Hofschauspielerin) och d:r 
Wüllner som Manfred fick det hela 
en stor dramatisk pregel. Särskildt 
var d:r Wüllner (Heizogl. Meiner. 
Hofschauspieler) föremål för snar t sagdt 
jubel. 

För att uttrycka min egen åsigt, 
finner jag att »melodramat» h ar endast 
på scenen ett berättigande, men — 
»chacun a son goût». 

Öfvergår jag sedan till fjerde Abend 
den 20 januari 1897, så hade den för 
Dresden nyhetens behag, i det hr Ni
codé, soin dirigerade i Moskva, ersatts 
af br Weingartner från Berlin. Ett 
dirigentombyte är dock ej utan sina 
olägenheter, då dirigent och orkester 
äro belt främmande för hvarandra, som 
nu var fallet. Dresdens konsertbesö
kande publik fick nu emellertid lära 
känna hofkapellmästare Weingartners 
mästerliga egenskaper både som diri
gent och komponist. Genom sin mång
sidiga bildning och sin allvar liga konst
närliga sträfvan öfverglänser han hun
dratals sina »herrar kolleger». Det 
första intryck W. ingifver är, att han 
med heligt allvar uppgår uti s in konst 
och lefver sig in i de tonskapelser han 
leder. Detta oaktadt är han en pro
noncerad personlighet och kommer 
derigenom att ofta betona sin egen 
subjektiva uppfattning mera än kom
ponistens. Den oerhörda framgång W. 
har haft torde sökas i nämnda egen
skaper, och trots sin broschyr »Über 
das dirigiren» är Weingartner likväl 
en »tempo rubato-dirigent», som han 
uttrycker sig. Programmet börjades 

med Beethovens åttonde symfoni, som 
erhöll en alltför modern och nervös 
pregel, så att man hade sv årt att känna 
igen Beethoven ; tredje satsen togs 
alltför släpande och makligt. 

Såsom ren motsats härtill följde 
Weingartners »König Lear» (manu
skript), deri Weingartner gaf ett ly
sande bevis på sin »fin de siécle»-
konst och hvarmed han åstadkom en 
förtrollande verkan. De väldiga ova
tionerna tillkom honom i lika hög grad 
som tonsättare, ty ett betydande verk 
är det förvisso. 

Programmets tredje nummer upptog 
Tschaikowskys härliga violinkonsert. 
Aftonens solist, den unge violinisten 
F. Berber från Berlin, eröfrade publi
ken genom sitt själfulla föredrag. I 
tekniskt hänseende stod hana spel hvar-
ken öfver eller efter hvad man här är 
van vid utaf nutidens violinvirtuoser. 

Till sist följde Liszts »Mazeppa» 
(8ymf. Dichtung). 

Femte Nicodé-konserten den 10 fe
bruari var med afseende på program
met olika de föregående, enär den 
nästan uteslutande upptog klassiska 
verk. Första numret, Händels uvertyr 
i D moll (Wüllners edition), som klin
gade rätt patetisk och oratorieartad, 
har egentligen mest sin historiska be
tydelse. Deremot var den orkestrerade 
violinsonaten af Bach (E dur) ett in
tagande verk, som i alla tider skall 
bevara sitt konstnärliga värde och sin 
njutbarhet. Mest lämpliga för orkestre
ringen visade sig dock gavotten och 
rondot, då preludiet och adagiot göra 
sig bättre gällande som solonummer. 
Utförandet var dock alldeles förträff
ligt, och efter de stormande bifalls-
yttringarne hade hr Nicodé artigheten 
att taga om gavotten. C-dur symfonien 
af Mozart skänkte ett sådant veder
kvickande lugn, att man kände sig 
förflyttad till en ljus och skön, länge 
sedan försvunnen värld, i motsats till 
vår oroligt jägtande och nervösa tid. 
Den nyare musiken var representerad 
af Griegs A moll konsert. Här liksom 
öfverallt är Grieg högt senterad och 
i främsta rummet genom sina musika
liska tankars lättfattlighet och klarhet 
samt den poetiska fläkt, som i alla 
hans skapelser möter oss. I piano-
k nserten beundrar man den korrekta 
formen, de fängslande harmonierna, de t 
briljanta skrifsättet, också har den väckt 
alla fackmäns erkännande. 

Fröken Ella Pancera, en ung Wiener
pianist, som alla afseenden beherskade 
sitt instrument, rent af bedårade ge
nom sitt eleganta och luftiga anslag 
samt poetisk uppfattning. 

Nu några ord om kammarmusik. 
Första Kammarmusik-Abend, Stern-

Petri-Liliencron, var i anlening af fru 
Sterns sjukdom uppskjuten till den 14 
december och hade längtansfullt mot-
setts af den talrika publiken, hvaraf 
de flesta abonnenter. Konungen och 
prinsessan Mathilde öfvervoro äfven 

konserten, som inleddes med Schu
manns pianotrio i D moll. Utförandet 
var öfverlägset, hvilket ock kan sägas 
om konsertmästaren Petris och fru 
Sterns utförande af Beethovens Kreut-
zer-sonat, der dock andra satsen togs 
i väl hastigt tempo. Sist kom Sme
tanas pianotrio i G moll, en af per-
lorna bland hans Lärliga kompositioner. 

Andia »Kammermusik-Abend» upp
tog först Mozarts G moll-q vartett, hvar-
vid kammarmusiker A. Spitzner för-
tjen8tfullt medverkade, likasom uti 
Saint-Saëns' pianoqvartett, B dur, hvilka 
hvar och en i sitt slag mästerligt åter-
gåfvos. Fru Stern kunde i denna sär
skildt glänsa med sitt fina och eleganta 
spel. Emellan dessa nummer spelade 
baron Liliencron Brahms violoncell-
sonat i E moll, ett särskildt tilltalande 
verk. Baron Liliencrons spel utmärkes 
genom klar teknik och nobel uppfatt
ning, dock vore mera temperament och 
subjektiv uppfattning önskvärda. 

Tredje och sista »Abend», den 15 
februari, upptog b'.and annat sonat af 
Mailing för violin och piano, på det 
omsorgsfullaste utförd af konsertmästa
ren Petri och fru Stern. Publikens 
stormande bifall innebar önskan om 
»Wiedersehen» nästa säsong. 

Af de talrika virtuoskonserter, som 
af »firman Ries» nästan dagligen ar
rangeras från oktober till april, vill 
jag nu endast Lämna en, nämligen af 
den för Skandinavien obekanta piani
sten fröken Terese Sewell, hvilken sär
skildt förtjenar få ett omnämnande, då 
hon är en af de få, utom pianisten 
Emil Krouke härstädes, som på sina 
»Ciavier Abend» spelar något af de 
nordiska komponisterna. 

Derför äfven ett biografiskt omnäm
nande. FröLen Sewell är elev af sin 
fader, som undervisar efter Wieckska 
metoden (fröken Marie Wiecks och fru 
Clara Schumanns fader), derefter stu
derade hon för hofpianisten Kragen 
härstädes, sedermera i Frankfurt am 
Main för Clara Schumann och teori 
för Raff. Fröken Sewell är en ut
märkt pianist och har en särskild för
måga att uppfatta de nordiska kompo
nisterna. Som lärarinna åtnjuter frö
ken S. här stort anseende, och hennes 
konsert härstädes den 2 november var 
i allt lyckad. Den inleddes med Griegs 
sonat för violin och piano, op. 13 , hvar
med konsertmästaren Prill från Ge
wandhaus i Leipzig tillsammans med 
fröken Sewell skördade enormt bifall. 
Dessutom spelte hr Prill »Concert pa
thétique», Fiss moll, af Ernst, der 
man, e huru fröken Sewells ackompanje
mang var fulländadt, dock sa knade or
kestern. Fröken Sewell utförde jemte 
mindre pianosaker dessutom Beethovens 
sonat op. 31 nr 2, hvari hon visade 
stor virtuositet, mjukt anslag, eldigt 
temperament och musikalisk uppfatt
ning. 

I sammanhang med fröken Sewell, 
såsom elev af Clara Schumann, tillåter 
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jag mig rämna, att pianisten fröken 
Marie Wieck bffinner sig i full arbets
kraft; i år bar hennes tid mfst tagits 
i aDspråk i litterärt s fseende genom 
biografier öfver sin far och syster, 
Clara Schumann, men sistlidne vinter 
konserterade hon med stor fiamgång 
i München och för öfrigt i Sydtyskland 
samt var några månader hos prinses
san af Hohenzollern (i Portugal), en 
svägerska till prins Georg läis'äles. 
Fröken Wieck är af henne utnämnd 
till »Hobenzollernsche Kammervirtuo-
sin» och måste årligen vistas vid hen
nes hof någon tid. 

G. W. 

— 

Följetong. 

Ur Friedr. v. Flotows minnen. 

II. 

Jakob Evers. 

|B;lå trettitalet läide jag känna en 
JF(^ utlg konstnär i Paris. Han var 

tysk, bar långt bår, spelade 
ganska bra violonceil cch hette Jakob 
Evers. 

Då jag lärde känna honom var han 
i små omständigheter, hade bara en 
elev och ringa iTnderstöd af sin familj. 
Men hvarken det ena eller det andra 
förslog att tillfredsställa äfven d e mått
ligaste fordringar på lefnadsbehof. 

Min unge landsman beklagade sig 
ock bittert för mig öfver sitt hårda 
öde. På min fråga om han icke som 
så många andra konstnärer ville för
söka sig på att gifva en konsert, sva
rade han, att dertill var han icke nog 
känd, och hade, som det heter på 
konstspråket bara en eller två salon
ger. Det vanliga medlet till att slå 
sig igenom för konstnärer, som vilja 
förvärfva sig rykte och inkomster i 
Paris, är att vinna tilltiäde till de 
musikaliska soaréer, som gifvas i alla 
rika eller bara bemedlade familjer. Man 
producerar sig der ett par gånger un
der loppet af vintern, gifver en kon-
8011 i fastan och sänder hvar och en 
af de familjer, i hvilkas salonger man 
låtit höra sig, ett dussin biljetter till 
förhöjda priser, nemligen 10 francs; 
det är allmänt bruk, och sällan blir 
man helt och hållet afvisad. 

Ar det en konstnär, som är riktigt 
högt uppskattad, händer det icke säl
lan, att den ena eller andra familjen 
begär få en sändning af dubbla eller 
tredubbla antalet biljetter. Hvad en 
sådan konsert kostar, är helt obetyd
ligt, man bistår hvarandra inbördes, 
gifver den på^ dagen, så sparar man 
belysning, och ej heller behöfs upp
värmning af lokalen, ty hela publiken 
uppträder i promenaddrägter. Annon
sering med affischer på gathörnen är 
icke heller nödvändig och skulle dess

utom icke tjena något till. Någon bil
jettförsäljare behöfs e j heller, man ha r 
endast en tjenare, som vid dörr.n ta
ger emot de förut sålda biljetterna. 

Ar man god hushållare, kan en u ng 
konstnär godt lefva af öfverskottet på 
sin konsert från ena året till det andra. 
Der infinner sig en publik, bestående 
af babituéer från olika salonger, och 
de helt-a på det lifligaste virtuosen och 
h-ins produktioner, som äro dem be
kanta från de egna soaréerna. På 
detta behagliga och föga tidsödande 
sätt kan en sträfsam konstnär lefva 
temligen lätt i Paris och dessutom få 
fullt tillräcklig tid att fortsätta sina 
studier och fullkomna sig. 

Det var den väg jag föreslog min 
unge landsman att slå in på och till
bjöd honom på samma gång att införa 
honom öfverallt, der jag hade tillträde. 
Den första soaré jag fått inbjudning 
till var hos grefvinnan Bertin de Vaux. 
Skild från mannen, som var egare af 
»Journal des Débats», general och 
adjutant lio3 konung Ludvig Fiiip, 
bodde hon hos sina föiäldrar och förde 
ett mycket stort hus. 

Hennes musikaliska soaréer voro 
mycket eftersökta af konstnärerna i 
Paris. Hon gaf mig gern a lof att taga 
min vän med mig, men sade med det
samma, att hon ej kunde gifva honom 
någon stor plats på aftonens program, 
då det redan var mycket upptaget. 

Jakob var mycket glad öfver att få 
följa mig, och vi togo nu i tu med 
att välja det musikstycke han skulle 
spela, ty deraf berodde hans succès 
och huruvida han skulle bli inbjuden 
någon mer gång. Hans repertoar var 
icke stor och bestod lara af några 
långa konsertstycken af Romberg. Vi 
insågo bägge att dessa icke passade 
och kommo öfverens att under de 
få dagar vi hade på oss komponera 
tillsammans någonting som kunde va ra 
lämpligt för tillfället. Så upp.-todo de 
små melodier för violonceil och piano, 
hvilka vi dädanefter väl hundrade gån
ger måste tagas om i olika Pa ris salon
ger. Under denna tid lade jag märke 
till, hur lätt Jakob hade för att upp
finna vackra melodier. 

Dagen för soarén randades. 
Innan vi inträdde i grefvinnans sa

long, frågade betjenten efter våra 
namn för att anmäla oss vid inträdet. 
Jag nämnde mitt, Jakob ett för mig 
alldeles obekant, som måste upprepas 
tre gånger för betjenten, innan han 
kunde uttala det. Slutligen fick han 
det inprentadt och utropade »monsieur 
Jacques Offenbak!» Det mjuka ch 
i slutet af namnet var honom omöjligt 
att uttala, och s edan, då min \än var 
så allmänt känd, att hvart enda barn 
på gatan visste hvad han hette, för-
blef han i Paris »Offenbak». Min vän 
gjorde lycka och blef snart en gema 
sedd gäst i grefvinnan de Vaux's hus. 

Då vintersäsongen var öfver, gaf 
han med stöd af sina salonger och 

grefvinnans protektion sin första kon
sert och gjorde sig en lysande vinst. 
Först senare egnade sig Offenbach åt 
sitt egentliga kall, kompositörens. Ett 
originelt försök att sätta Lafontaines 
fabler i musik lyckades för bonom och 
gjorda uppseende i den musikaliska 
världen. Hans ynnest och rykte till
tog för hvarje dag. 

Eq konstnär utan en djup och inner
lig kärlek till ett kvinligt väsen är 
nästan otänkbar. Offenbach bar äfven 
på en sådan. En ung förtrollande 
8paniorska var föremålet derför och 
besvarade den också, men tanken på 
äktenskap mellan dem strandade på 
olikheten i trosbekännelse och den unga 
damens strängt religiösa sinnelag. Af 
kärlek till henne beslöt Offenbach då 
att byta om religion. Hans stora gyn-
narinna, grefvinnan de Vaux bjelpte 
honom att öfvervinna tlla svårigheter, 
hon stod fadder åt honom, och strax 
derefter hemförde Offenbach sin unga 
brud, som blef hans trogna ledsaga-
rinna genom hela hans lif, lika älsk
värd och god i hans nöds tid som se
dan, när Lan blef rik och firad. 

Hur mången behaglig stucd har jag 
ej tillbragt i hennes hus under trefligt 
samspråk framför kaminen, och jag 
fann beständigt det hjertligaste emot-
tagande af bägge, när jag kom till 
dem. 

Innan OSenbach blsf populär i Pa
ris som komponist, var han en kort 
tid orkesteranförare på Théâtre fran
çais. Orkestern Lär, endast bestämd 
för inlednings- och mellanaktsmusik, 
hade kommit i fullständigt förfall; in 
gen bland publiken skän kte den minsta 
uppmä ksamh et när den afhasplade sina 
gammalmodiga d ansar. Offenbach för
stärkte sin orkester med ett par dug-
tiga konstnärer, uppfriskade de ut-
tröskade dansmelodierna med egna kom
positioner, trädde så på sin debutafton 
fram till dirigentplatsen i svart frack 
och sk inande hvita han dskar, betraktad 
med stor förvåning af sitt publikum, 
som väl aldrig förr på dett a ställe upp-
lefvat något musiknöj e. Men snart 
vunno hans mellanakter bifall, man 
gjorde affär af honom, och de stora 
konstnärerna på den teater, der Talma 
hade l yst, begynte hålla af honom. 

Under den första Paris-expositionen 
lär någon, efter hvad det säges, i 
Odenbachs Lärvaro ha yttrat, att en 
liten teater i närheten af glaspalatset 
säkert skulle bli mycket besökt i syn
nerhet under regndagar, när tusentals 
besökande förgäfves sågo sig om efter 
vagn eller någon tillflyktsort. Offen
bach upptog idén. På rekommenda
tion af en bland de berömda artisterna 
på théâtre français, hvilken stod i hög 
gu st hos den privilegieutdelande mi
nistern, fick Offenbach tillåtelse att 
upprätta en liten teater i närheten af 
industripalatset. Hans privilegium ble f 
emellertid betydligt inskränkt genom 
de stora subventionerade teatrarnes re

4 
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klamationer. På hans scen fingo ej 
mer än 3 eller 4 personer uppträda 
på en gång, och en kör kunde natur
ligtvis ej komma i fråga. Då teater
friheten den tiden icke existerade m åste 
man underordna sig. 

Offenbach gjorde en dygd af nöd
vändigheten. Han skref små genre
bilder för sin teater, kallade dem ope
retter, och redan hans första verk »De 
båda blinda» gjorde så stor lycka, att 
hela Paris skulle höra det. 

Från den tiden har min vän Jakobs 
arbeten blifvit så bekanta, att få af 
hans kolleger kunnat berömma sig af 
sådan framgång som han. Kritiken 
har emellertid farit illa med min vän 
och ej en gång skonat hans minne. 
Man har låtit honom böta för allt h vad 
hans librettister hufvudsakligen för-
8kyllat, och när de ha satt den beryk
tade cancan i scen med hans glada 
och muntra melodier, så har dock hans 
musik minsta skulden deri. Cancan 
dansades i Paris långt innan Offen
bach skref sina opeietter. 

Mozarts, Meyerbeers, Aubers, Halé-
vys och flere andras vackraste och fi
naste melodier hafva bearbetats och 
användts till kontradansar, och de t kan 
väl aldrig blifva annat än en löjlig 
tanke, när man i slutet af operetten 
»Orfeus i underjorden» låter hela olym
pen dansa cancan med Zeus i spetsen. 

Jag såg min vän Jakob för sista 
gången i Paris 1878; likasom för fyr
tio år sedan beklagade han sig bittert 
äfven den gången, icke öfver sina pe-
kuniära förhållanden likväl, men öfver 
gikten, som i flere år plågat honom, 
Denna gång kunde jag dess värre icke 
rekommendera något verksamt medel 
och lemnade honom med aningen om 
hans snart förestående död, och jag 
tog ej felt. Han lefde endast två år 
till. 

Så hade åter en vänlig stjerna slock
nat i kretsen af mina ungdomskam
rater. Minnet af honom skall alltid 
vara mig kärt och dyrbart, parisarne 
skola ej heller så snart glömma den, 
som de ha att tacka för så mången 
glad stund. 

—-B 

Från scenen och konsert
salen. 

Kungl. operan. April 1 , 6, 10. Mozart: 
Don Juan (don J uan: signor Fr. d'Ändrade, 
gäst; donna Anna: t rök. Halting, gäst; donna 
Elvira, Zerlina: tru Östberg, fröb. Thulin; 
don Octavio, guvernören, Leporello, Mazetto: 
hrr M. Strandberg, Sellergren, Bergström, 
Lejdström). — 2, 6, 11. ISizet: Carmen. — 
3. Rossini: Wilhelm Tell(_Tell: sign. d'An-
drade, gäst). — 4. Gounod: Romeo och 
Julia (Julia, Stefano: frökn. Petrini, Hall
gren; Romeo: hr Ödrnann). — 7. Verdi: 
Aida. — 8. Rossini: Barberaren i Sevilla 
(Figaro: sign. d'Andrade, gäst; Rosina, Mar-
cellina: frök. Petrini, fru Strandberg; Alma
viva, Bartholo, B azil: hrr Strandberg, Brag, 
Forsell). — 11, kl. 1,30. Typografiska för
eningens nationalmaäné.— 12. v. Flotow: 

Martha. — 13. Gounod: Faust (Meßsto-
feles : sign. d'Andrade). 

Musikaliska akademien. April 4. Mâtiné 
af S ångsällskapet O. D. Biträdande: k. 
hofkapellet. Dirigent: hr Ivar Hedenblad. — 
11. Konsert (för välgörande ändamål). Biträ
dande: frökn. Tora Hwass, Alfhild Larson; 
hrr C. F. Lundqvist, Fr. Neruda, L. Zetter
qvist, H. Alfvén samt Bellmanskören. — 1 4. 
Musikföreningens 46:e ko nsert. Kiel: «Kri
stus», oratorium Biträdande: fru Linden, 
frök. A. Tengvall; hrr C. F. Lundqvist. H . 
Brag, J. Forsell, K. Lejdström, 6. A. Gent-
zel, C. Wiberg m. fl. samt k. hofkapellet. 
Dirigent: prof. Franz Neruda. 

Vetenskapsakademien. April 4. Bellmans-
körens vårkonsert. Dirigent : hr B. Åkerberg. 
— 5. Konsert af frök. Alma Malmström. 
Biträdande: hrr O. Lpjdström, S. Kjellström, 
C. Pettersson. —- 6, 8. Qvart-ttsoaréer af 
hrr Anton Svendsen, Holger Möller, 
Christian Petersen, Franz Neruda. 
l:a soarén: stråkqvartetter af Beethoven: op. 
59 nr 1 (F dur); Brahms: op. 51 nr 2 (A 
moll); Schumann: op. 41 nr 3 (A dur). 2:a 
soarén: Mozart: D moll (nr 13 Peters eiition); 
Beethoven: op. 135 (F dur); Schubert: D moll 
(op. posthnm). — 13. Norsk romansafton af 
fru Dagmar Möller. Biträdande: hrr Tor 
Aulin, Vilh. Stenhammar. 

Signor d'Ändrades gästspel tager i 
första rummet uppmärksamheten i an
språk och, efter hvad ofvan synes, har 
detta hittills denna gång omfattat Don 
Juan, Teil, Figaro i »Barberaren i Se
villa» och Mefistofeles i »Faust». 
Den utmärkte konstnären åtnjuter 
samma stora gunst hos publiken 
som förr och har ingenting för
lorat i röstens goda egenskaper, i syd
ländskt temperament, smidighet och ele
gans i den dramatiska framställningen, 
hvars fina skiftande detaljer skulle 
taga för stort utrymme att anföra. 
Den förnäme, sorglöse, sarkastiske väl
lustingen Don Juan, den af patrio
tisk hänförelse eldade Vilhelm Tell, 
gripen af förtviflan då han dömes att 
skjuta äpplet från sonens bufvud, 
den förslagne, putslustige Figaro, alla 
dessa figurer tecknas med mästerskap. 

Måhända kan man dock finna liflig-
heten någon gång öfverskrida det konst
närliga måttet. I »Champagne-arian» 
i »Don Juan» slår han ett verkligt 
snabbhetsrekord, som också besticker 
publiken och föranleder till en alltid 
på scenen störande bi-sering. Knap
past har väl Mozart tänkt sig ett så
dant prestissimo i sin aria, hvari fio-
rituren förkrympes af det svindlande 
tempot. Här som i Tyskland roar sig 
sångaren med att »på landets språk» 
göra en linguistisk variation i serena
den, en artighet kanske mot publiken 
men på bekostnad af framställningens 
helgjutenhet. Om signor d'Andrades 
Mefistofeles få vi yttra oss i ett föl
jande nummer. Rolbesättningen i 
»Don Juan» var i flere delar ny. Frö
ken Hulting har förut sjungit donna 
Annas parti och skötte det ganska till-
fres8tällande, en ny Zerlina var fröken 
Thulin, som sjöng klart och vackert, 
men kunde ha inlagt mera naturligt 
lif i rolen, hr Bergström hade fått 

Leporellos svåra rol, hvilken vokalt 
kom rätt bra till sin rätt men kräf-
ver mera smidighet i framställningen. 
Mazetto åt ergafs af hr Lejdström med 
tillbörlig liflighet. Hr Sellergren är, 
som man vet, en imponerande guver
nör, och den olycklige don Octavio-
Strandberg eröfrade med sin vackra 
sång i arian publikens bifall. Operan 
gafs, såsom utomlands i två akter, 
men vår publik föredrager nog att 
få mer än en mellanakt. Slutscenen 
med eldslågorna, som flamma upp ge
nom falluckorna och i fonden, gjorde 
ej afsedd effekt. — »Carmen», Bizets 
mästerverk, hos oss så högt värderadt 
särskildt genom fru Lindens uppträ
dande i titelrolen, har nu passerat 
200-talet af föreställningar på vår 
opera. 

Konserternas talrikhet denna må
nad nödgar till knapphändigt omnäm
nande af dessa. Den sista af dem, 
Musikföreningens med Kiels oratorium 
»Kristus», få vi framdeles tala om, 
och hade dessutom tillfälle dertill, då 
detsamma ntfördes den 3 maj förlidet 
år af sällskapet. — En märklig mu
siktilldragelse har varit »Neruda-qvar-
tettens» försti konserterande härstä
des, och märklig ej blott som nyhet 
utan genom den öfverlägsna konstnär
lighet, som utmärker denna qvartelt. 
Man har svårt att tänka sig mera full
ändning i tonbildning, samspel och 
instrumenternes klangskönhet, som 
också framträder i det artistiska fram
hållandet af hvarje stämmas vigtigare 
momenter. Förnämligast torde den ut
märkta qvartettens styrka ligga i den 
äldre, klassiska musiken, som nu af 
dem mest representerades. Så spela
des på ett hänförande sätt t. ex. Mo
zarts qvartett, specielt menuetten, äf-
vensom Schubert-qvartettens härliga an
dante. I Beethovens sista qvartett 
med sin märkvärdiga, fragmentariska 
byggnad firade också de fyra artisternas 
samspel en stor triumf. Hr Svendsen, 
l:a violinen, har visserligen ej hr Au-
lins stora ton och artistschwung, men 
sköter sin Stradivariviolin på ett deli-
ciöst sätt. Den mäktiga klangen hos 
altviolen väckte särskild uppmärksam
het, och hr Nerudas mästerliga spel 
är obehöfligt att framhålla. 

Qvartettmusik af det vokala slaget 
har bjudits på tre andra konserter, 
först då på samma dag den 4 d:s 
sällskapet O. D. hade mâtiné i Musi
kaliska akademien och Bellmanskören 
på aftonen sin vår-konsert i Veten
skapsakademien. Den sistnämda var 
Sv. M. T:s referent ej inviterad att 
åhöra, men kören biträdde sedan å 
konserten i Musik. akad. den 11 :e un
der sin dirigents, hr Åkerbergs led
ning och visade sig ega goda röster 
och god ensemble i Kuhlaus »Majsång», 
»Fjäriln vingad» samt verkningsfulla 
sånger af Peterson-Berger (»På fjellet 
i sol») och Ole Olsen (»Jotunheimen»). 
O. D.-konserten under dir. mus. He-
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denblads ledning inleddes med Fel. 
Davids Odesymfoni »Öknen», som i 
Paris vid första uppförandet 1844 
väckte stort uppseende. Sammansatt 
af instrumentalnummer, deklamation 
kör- och solosång i 3 afdeln. gör detta 
verk ej någon större helgjuten verkan 
men innehåller melodiöst vackra och 
äfven målande nummer af österländsk 
kolorit. Tenorsoli utfördes af hr Gent-
zel och en sällskapets medlem, dekla
mationen af kapten Littorin. Af tre 
större körer vann Em. Sjögrens »Bac-
»chanal (slutnumret) priset, barytonso
lot i denna sjöDgs af operasångaren 
Forsell likasom i en ny med sä rskildt 
hänseende till instrumentationen talang
fullt skrifven kör med solo, »Vi ses 
igen» (dikt af V. Rydberg), af Ruben 
Liljefors. Den tredje större kören var 
äfven ny, en ballad »Graf Eberstein» 
af P. E. Lange-Müller, ett rätt intres
sant stycke. Kören sjöng för öfrigt 
ett par mindre märkliga stycken af 
Otto Mailing och välbekanta sånger 
af Adam, Söderman, Jahnke m. m , 
och det för dagen tjenstgörande hof
kapellet fick äfv en bidraga med uver
tyren till »Friskytten». Publiken, som 
fyllde salongen, skänkte upsalakören, 
som vanligt, rikt bifall. 

Fröken Malmströms konsert var tal
rikt besökt och konsertgifvarinnans 
lätt starka och behagliga röst tog sig 
fördelaktigt ut i de väl föredragna 
numren af Saint-Saöns (aria ur /»Sam
son et Dalila»), Warmuth, Grieg m. 
fl. Värdefullt biträde lemnade hr O. 
Lejdström, violinisten Sv. Kjellström 
cch Violoncellisten C. Petterson, hvilka 
senare med pianisten Wiklund, afto
nens ackompanjatör, utförda eu rätt 
anslående Trio-serenad af Lago. — 
Välgörenhetskonserten den 11 i Musi
kal. akad. (för ett konvalescenthem)-
hade mindre talrik publik, än såväl 
ändamålet som program och medver
kande bordt ditlocka Så fick man 
der det utsökta nöjet höra Beethovens 
B-durs trio op. 97 spelad af hrr Zetter
qvist och Neruda samt frk. Hvass, som 
med mycken talang utförde pianostyc
ken af Rubinstein, Moszkowski och 
Grieg, vidare bjöds på sång af hr 
Lundqvist, violinspel af hr Alfvéo, 
sång af en musikälskarinna med sär
deles behaglig röst och de lätnnda 
numren at Bellmanskören. Redogörel
sen för fru Dagmar Möllers norska 
romanssoaré måste vi uppskjuta till 
nästa nummer. 

Från in- och utlandet. 

Kungl. operan. Påskdagskonserten 
kommer på begäran att gifvas hufvud-
sakligen med samma program som vid 
senaste Beethoven-konseitsn. 

Hr Sven Kjellström, den unge lof-
vande violinisten, förbereder till tredje 

dag påsk en konsert i och för inköp 
af eu violin. Han biträdes af fru 
Möller, fröknar Carlheim Gyllensköld 
och Hollsten, hrr Scholander, Alfvén, 
Sandberg, Molander och Vikluud. 

Hr Oscar Johanson har, enligt N. 
D. A., uppsagt sitt kontrakt vid Dra
matiska teatern, där han i de få upp
gifter, som anförtrotts honom, väl för
svarat sin plats. Hr Johanson torde 
sålunda kunna återvinnas för operan, 
der han under detta spelår varit verk
ligt saknad. Hr Johansons reengage
ment vid opeiascenen för nästa spe'àr 
taga vi sålunda för gifvet. 

Sven Scholander uppträdde i lör
dags i Wien vid en föreställning till 
förmån för sceniska artister, meddelas 
till oss. »Neue freie Presse» säger, 
att Scholanders sånger gjorde den 
största lyckan af alla programmets 
nummer. 

Asiri Andersen, den lofvande piani
sten, studerar för närvarande under 
den bekante kompositören Moszkowski, 
en af de mest eftersökta pianolärarne 
i Barlin. Hennes fader, hr An'oa 
Andersen, Violoncellisten i hofkapellet 
och koiservatorieläraren, har afslutat 
en ny symfoni, som torde komma till 
uppförande kanske redan i vår. 

Mazerska qvarieitsällskapet hade d. 
8 d:8 inbjudit Neruda-qvartettens med
lemmar, hrr Svendsen, Möller, Peter-
sen och Neru la, till en enkel kollation 
i dess lokal. Efter soaréns slut sam
lades man i den stora salen, der vid 
hedersgästernas ankomst presentation 
skedde mellan dem och det talrikt 
församlade sällskapets medlemmar, 
hvarpå supén omedelbart serverades 
vid hvars slut sällskapets ordförande 
utbragte en skål för de ä rade gästerna. 
Bland de närvarande märktes förste 
hofkapellmästaren Nordqvist, hofkapell-
mästarne Henneberg och Dente, Aulin-
ska qvartettens medlemmar och flere 
medlemmar af hofkapellet m. fl. Efter 
supén samlades man att intaga kaffe 
med tillbehör i angränsande rum, då 
konsertmästare Book höll ett anslående 
tal för gästerna, önskande dem snart 
välkomna åter till oss, hvilket tal af 
primviolinisten hr Svendsen besvarades. 
Neruda qvartetten hade derefter den 
artigheten att spela en qvartett af 
Haydn på ett sätt, soin, framkallade 
verklig entusiasm hos åhörarne. Men 
äfven våra egna musiker hedrade sig 
vid tillfället med utföraudet af en 
pianoqvartett af Frans Berwald spelad 
af hrr Stenhammar, Aulin, Book, Carl
son och Bergström, hvilka äfven löna
des med rikt bifall. 

Af qvaitettens medlemmar, alla sär
deles vinnande personligheter, afreste 
hrr Svendsen, Möller och Petersen da
gen efter till Köpenhamn. Prof. Ne
ruda kvarstannade i och för Arusik-
föreningens konsert. 

Vid Filharmoniska Sällskapets tredje 
abonnementskonsert, som är ämnid att 
gifvas i slutet af innevarande april 
månad, skall framföras ett för oss ny tt 
tonverk, som är egnadt att i ovanligt 
hög grad intressera musikvännerna, 
nemligen César Francks oratorium 
s Salighets-stigar» (Les Béatitudes). 
Det var först efter hans 1890 timade 
död som Francks arbeten började väcka 
allmännare uppmärksamhet, men han 
är numera erkänd som en af den ny
aste musikutvecklingens märkesmän, 
hvilken med det mästerligaste beher-
skande af kontrapunktikens konst för
enar en fullt modern hållning och tol
kar nutidsmenniskornas nyanserade 
käns!overld. DjerfhetJn i hans har
monier och modulationer är lika för
vånande som hans formgifning är fast 
och klar; likaså utmärkes hans melo-
dik af nyhet och naturlighet i vacker 
förening. Det är med stor förväntan 
man motser bekantskapen med detta 
verk, ett af de förnämsta bland den 
ädle konstnärens rika och mångsidiga 
alstring, som hittills hos oss endast 
varit företrädd genom ett par kammar
musikverk, hvilki väckt berättigadt 
uppseende. Vtrket sönderfaller i 8 
afdelningar (»De åtta saligheter», efter 
den bibliska texten) med prolog hvari 
en sångare (tenor) klagar öfver mensk-
lighetens uselhet och förku nnar att den 
gamla världen ligger på sitt yttersta. 
Af särskilda par ier i verket må näm
nas: allmän kör, jotd och himmels
körer, köror af hedniska och juiiska 
kvinnor samt af fariseer m. m.; af 
solopartier: Kristi stämma, Mater dolo
rosa, Satan, englar, en mor, en fader
lös, en s!af, en filosof, äkta makar m. 
m. Verket slutar med att Satan er
känner sig besegrad af Kristus, som 
kallar menniskorna till sig, hvarefter 
till sist himmelskören uppstämmer ett 
»Hosianna». 

/ Sveasalen hade kapellmästaren Chr. 
Krause recett d. 7 d:s, då hans eget 
kapell i förening med italienska orke
stern i konsertens slutafdelning utförde 
särdeles värdefulla och väl gifna öaker, 
deribland för första gången här Hal-
vorsens berömda originella orkesterverk 
»Bojarernas indtogsmarsch», en ny, 
färgrikt instrumenterad komposition, 
»I daggryningen», af hr Marinari, till
hörande italienska kapellet, anförd af 
tonsättaren. Den skicklige violinisten, 
signor G. Fusella utförde mycket ta
langfullt Mendelssohns violiukonsert, 
och man hade äfven nöjet a tt vid dett a 
tillfällo få återhöra Södermaus sköna 
»Offertorium». 

/ Berns' Salong började d. 9 april 
den tyske musikdirektören Rieh. Ei
lenberg sina konserter m»d en stor 
orkester om 50 man, af hvilka en del 
tillhör Meissnerska orkestern. Det 
rika programmet, hvars förnämsta num
mer å generalrepetitionen samma dag 
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åhördes af flere inbjudna, upptog uver
tyren till »Tannhäuser», Haydns »Kai
servariationen», (stråkorkestern), violon-
cellkonsert af Servais (hr Willy Dec-
keit), Rosenvals ur dir. Eilenbergs 
musik till den i Berlin med myckeu 
framgång gifna baletten »Die Rose 
von Schiras», Ballad och Polonaise af 
Vieuxtemps (Konsertmästare Leop. 
Hartmann), Ungersk Rhapsodi n:o 1 
af Liszt och Svendsens »Carneval i Pa
ris». Orkestern spelade under sin 
liflige dirigent med mycken schwung 
och precision, äfven solisterna skötte 
sig väl. Dir. Eilenberg, född 1848 i 
MerseburgT" aV för närvarande bosatt i 
Berlin och har gjort sig känd som 
tonsättare med flere populära salongs
kompositioner. Orkesterns bebådade 

symfonikonserter torde blifva af intresse. 
Publikens varma bifall första aftonen 
lådar godt för sejouren. 

Obs. ! Notiser från grannländerna 
och utlandet skola meddelas i nästa 
nummer. Beel. 

— ̂  

Dödsfall. 

Brahms, Juhinnes, den berömde tyske 
tonsättaren, afied den B april i Wien. 
(Nekrjlog med porträtt följer i nästa 
nummer.) 

^— 

Nya valsen. » Känner ni till S... s 
nya vals?» 

»Ja bevars, jag hörde den re dan för 
två år sedan, men då var den ännu 
icke af honom.» 

Månen fritagen. Han: »Hvad är det 
hon sjunger den der damen på andra 
sidan gatan?» — Hon: »Det är ju 
den der visan 'Min älskling måneu är'.» 
— Han: »Nå om han ir.te hör henne, 
så är det åtminstone inte h\ns fel!» 

Alltid jurist. Hon: »Hör nu, min 
lilla man, tycker du att jag skall sätta 
mig till pianot och spela för sällskapet?» 
— Han (polisdomare): »Men , min engel, 
tänk bara på hur många vittnen här 
fins!» 

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

•j* 

I. G. MALMSJÖ 
GÖTEBORG 

Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 
Åv 

Tjugu 

f ö r s t a  
pris, in- och 

utrikes. 

• 

Brqväina 
F* afbetalniiigrs-

Tilkor. 

.y. Talrika vitsord 
W från framstående musici 

\ 1 och konstnärer, bl. a. från 
Y ' Alfred Keisenauer, Professor 
^ Franz Xeruda, Alfred Griinfeld, 

Moritz. Rosenthal, Prof. Franz 
Mannstädt, I»ir. Aue. Körllnu, Mad. 

Teresa Carreno, Fru Margareta Steril, Fru 
Hilma Svedhoin, Fröken Tora llwass samt 
Kungl. Musikaliska Akademien och Göteborgs 
mera framstående musici och musiklärarinnor. 

i 

I Musik- och Bokhandeln har i 
dessa dagar utkommit: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
lör noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod för barn, 
öfversatt och bearbetad efter 

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

band 4 kr. 

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

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & ScMlincclils Mnsikhaiiuel 
17 F redsgatan 17. 

Musikalbum X 
Pris 1 krona 

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

Innehåll: för piano: G. Hägg : Vals Ara
besk, Karl Valentin: Om Våren, A. M. 
Myrberg: Berceuse, H. Goetz: Andantino 
ur Sonatine op. 8, G. F. Linge: Melankoli; 
sång med piano: Gösta Geijer: Harpoltka
rens sång ur »Vapensmeden» af V. Ryd erg 

för baryton (e—e). 

Obs.!  Kar l  Valent in« pianostycke 
Om Fåren har vunnit mycket bifall, spe-
ladt af komponisten à Marteau-Viardot-Viden-
tin konserterna i höst. 

Innehåll: Lars Zetterqvist (med por
trätt). — Ett föredrag om sångkonsten (forts, 
och slut). — Musikbref I rån Dresden, kons ert
revy al G. W. — Följetong : Ur Frieir. v. 
F lo tows minnen. II. Jakob Evers. — Från 
scenen och konsertsalen. — Från in- och ut
landet. — Dödsfall. — Annonser. 

Stockholm, Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1897 . 

ösi^Medajii j üitßjIrcejafrahUriMn .j, 
ti O r.ran Bûtow D 'Albert Dfiasstn * ved »«Un 

Pianomagasin, j 
Flyglar, Pianinos, Tafflar och Org lar * 

från in- och utländska utmärkta Fabriker jr 
({tili de billigaste priser. För instrumen-fj 
1 tens bestånd ansvaras. £ 

Äldre Pianos tagas i utbyte. I 
OBS. Ständigt lager af Flyglar från 

BUithner oc h Pianinos frän G. Sehwech-
I tens berömda fabriker. 

J Gust. Petterson & Komp. J 
4:i liegerinffsfjotan 4.'{. 

Flyglar, Tafflar och Pianinos j 
från J. G. .Malmsjö. 

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

Kungstensgatan 56, 3 tr. 

Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3 4 e. m. Frans J. Huss. 

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

* • • 
• Skandinaviska Orgelfabrikens 

i K a m m a r o r g l a r ,  

• I* i s 1  ̂ t i"! 

• penliauin 1888 (enda pris med medalj), 
i Norrköping 1889, i Helsingborg 1890 
(törsta pris). Priskuranter sändas på be
gäran franko. 
Skandinaviska Orgelfabt iken. 

Kontor och utställning i Stockholm: 
Mästersamuelsgatan 24. 


