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MÅ terigen är det en son af Albion, 
/rA. hvilken i eg enskap af främmande 

JïP pianovirtuos inleder konsertsä
songen; förra året var det Leonard 
Borwick såsom lady Hallés följeslagare, 
nu, i dessa dagar, är det rar Harold 
Bauer. En viss motsats råder dock 
mellan dessa båda konstnärer i det hän
seendet, att då Borwick 
egentligen gjort sin pia-
nistiska talang känd i 
hemlandet, men utom 
detta var föga känd, är 
fallet tvärtom med hr 
Bauer, och han bar, som 
vi här nedan skola få 
se, sjelf förklarat hvar-
före. Såsom förut af 
oss okända storheter ha 
båda presenterat sig här; 
Leonard Borwick lem-
nade oss med eröfring 
af publikens bästa sym
patier, få se om Harold 
Bauer gör samma lycka. 
Såsom hans förelöpare 
går emellertid ryktet om 
nyss vunna stora trium
fer i danska hufvudsta-
den, och »Dannebrog» 
förklarar honom jembör-
dig med t dens främsta 
pianister, en Paderewski, 
Busoni och Eugen d'Al
bert, medan en annan 
dansk tidning ställer ho
nom närmast Moritz Ro
senthal. Hr Bauer, sä
ger denna, besitter alla 
egenskaper att rycka med 
sig den stora publiken: 
enorm teknik, kolossala 
krafter, imponerande lätt
het att framföra sina 
hexkonster. Af tyska tid
ningar berömmes konst
nären å andra sidan för 

stor mångsidighet, temperament och 
känsla i föredraget. Vi få nu sjelfva 
döma. 

Harold Bauer är född i London 
1873 och debuterade der vid 10 års 
ålder som — violinist. Han gjorde 
detta med så stor framgång, att han 
under nio år fortfor att uppträda som 
violinvirtuos i Englands stora städer. 
Emellertid egnade han sig äfven åt 
pianospelet med den ifver, att violinen 

blef lagd åsido. År 1892 begaf han 
sig till Paris, der han studerade för 
den världsberömde pianisten Ignaz Pa
derewski och blef snart engagerad för 
konsertresor i åtskilliga europeiska län
der, besökande Spanien, Holland, Tysk
land, Polen, Österrike-Ungern, Ryss
land och nu, under hr Strakoschs im-
presariat, Skandinavien. Men i hem
landet har pianisten Bauer ännu icke 
gjort sig bekant som sådan. Då en 

tidningsman i Köpen
hamn nyligen sporde ho
nom hur detta kommer 
sig, lemnade han följan
de förklaring. »Såsom 
pojke och ung man gaf 
jag konserter i London 
som violinist, och jag 
vill ej att publiken nu 
skall undra öfver att jag 
bar blifvit pianist. Jag 
tror icke att man redan 
nu vill taga mig au sé
rieux, och det knnde 
hända att man resonera
de som så: »Gud vet 
hvilket instrument han 
spelar på när han kom
mer hit nästa år — kon-
traba8, dragbasun eller 
triangel?» Denpianisti-
ska rang herr Bauer nu 
bar uppnått, att döma 
af hans konstnärliga tri
umfer och kritikens lof-
ord, föranleder väl emel
lertid att han snart må
ste tillfredsställa Lon-
donpublikenslätt förklar
liga åtrå att få göra be
kantskap med hans nya 
talang. Med den öfver-
8vämning af »pianovir
tuoser» som råder i vår 
tid vill det dock myc
ket till för dem atttaça 
första priset. Ryktet 
stöter allt för ofta fa lskt 
i basunen, för att icke 

Harold Bauer. 
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impresariernas reklamer skola misstros. 
Derför händer ock, att den verkliga 
talangen, den sanna storheten, blir för
bisedd till dess den gör sig känd ge
nom sitt egna värde. »Många äro kal
lade, men få utvalda». Det skulle vara 
oss kärt att bland dessa senare få räk
na den unge pianobjelte, som nu gä
star oss. 

—S— 

»Paradiset och Perin» 
af 

Robert Schumann. * 

Kristi Himmelfärdsdag 1843 i skym
ningen satt i ett stilla hem vi d en tyst 
gata, Inselstrasse n:r 5, i Leipzig en 
man lutad öfver ett manuskript. Man
nen var uppenbarligen en drömmare; 
man kunde se det på hans ögon, hvil-
ka än hvilade på det framförliggande 
manuskriptet än rigtades mot höjden. 
Hvad månne han tänkte? Ej var det 
sorgsna tankar, som dvaldes innanför 
hans höga panna, tvärtom vitnade det 
glada uttrycket, som hvilade öfver det 
blida ansigtet, om belåtenhet. Kasta 
vi en blick nederst på det med de äf-
ventyrligaste tecken, noter och ord, 
fullskrifna bladet, finna vi förklaringen 
öfver mannens belåtna min; han har 
nederst med stora bokstafver ritat or
det Fine. Det var uppenbarligen till-
fredställelsen att ha slutit ett stort 
arbete, som lyste nr hans ögon. 
Nu öppnas dörren till det tysta ar
betsrummet och öfver tröskeln träder 
en kvinna. Med fasta steg går hon 
fram till mannen ; hon har helt säkert 
föresatt sig att störa den i tankar för-
sjunkne, att tvinga honom från arbets
bordet. Vännerna ha förgäfves flere 
dagar väntat honom hos Poppe, en 
liten restaurant (Burgstrasse n:r 8) der 
på den tiden Leipzigs musici hvar af
ton enligt tyskt bruk tillbragte en 
stund tillsammans vid bier och vin; 
under dagens lopp hade flere af dessa 
i hans bostad begärt förklaring öf
ver, hvarför han, den afhållne chefen, 
ej infunnit sig. 

Hon kände orsaken ; hon hade ej 
velat störa honom; han hade ju så 
många gånger under de sista dagarne 
h viskat om, att snart det stora arbe
tet var fullbordadt, som ett halft år 
nästan uteslutande tagit hans kraft i 
anspråk. Nu ville hon dock störa ho
nom: hon kunde ej längre tillåta, att 
han, den så högt älskade maken, för
nötte sin kraft och helsa. — Men hon 
hann ej att utföra sin föresats. Han 
höll mot henne det ännu ej torra ma
nuskriptbladet — och hon var afväp-

* Då Musikföreningen snart kommer att 
utföra detta berömda »konsertoratorium» af 
Rob. Schumann (f. 1810 f 1856) införa vi 
nedanstående orienterande uppsats från Lunds 
Veckoblad, der »Paradiset och Perin» för sju 
år sedan utfördes under adj. H. Möllers led
ning, hvarvid fru Vendela Sörensen sjöng 
Perins parti. 

nad. Hvad stod der då? Hennes vana 
öga tydde den för andra besvärliga 
skriften: Ofverst »de saligas kör»: 
»Var o;s helsad, helsad, välkommen!» 
och der nedanför Perins ord i jublande 
toner: »Hur salig, salig jag är.» 
Månne ej i det ögonblicket de bägge, 
Robert och Clara Schumann, kände 
något af Perins lycksalighet! 

Den store engelske eller rättare ir
ländske skalden Thomas Moore hade 
år 1817 utgifvit den öster ländska dikt
cykeln Lalla Rookh. Den är en liten 
kärleksnovell, som i sig innesluter fyra 
dikter, dem novellons manlige hufvud-
person under förklädnad föredrager 
för en österländsk prinsessa, Lalla 
Rookh (Tulpankind), hvilken är stadd 
på färd till sin trolofvade. Sångaren, 
som med sina romanser vinner prin
sessans hjerta, befinnes vid framkom
sten lyckligtvis vara den lycklige fäst
mannen sjelf. Det hela slutas uatur-
ligtvis med bröllopsjubel. 

Schumann, hvars fader och bröder 
voro bokhandlare och — förläggare, 
hade redan i sin ungdom lärt känna 
och beundra Moore's Lalla Rookh och 
särskildt fäst sig vid den andra i den
samma förekommande romansen, »Pa
radiset och Perin». En hans studie
kamrat (Emil Flechsig) öfverfl;ttade 
dikten till tyska och sände den 1841 
till Schumann för att denne sk ulle be
gagna den till en musikalisk komposi
tion. Emellertid var Sch. det året 
upptagen med orkesterkompositioner. 
Först 2 år derefter beslöt han sig för 
att komponera den romantiska saga, 
som »Paradiset och Perin» skildrar. 
Det första, sem för det ändamålet må
ste göras, var textens ändrande, så 
att den kunde bli möjlig att sätta i 
musik. Schumann åstadkom d etta dels 
derigenom att han förkortade, dels, för 
att åstadkomma omvexling, i densam
ma insatte en del nya strofer. Dessa 
senare författade han sjelf, liksom han 
uppdelade hela dikten i 3 delar. — 
Perins saga är mycket enkel. Den 
skildrar hurusom hon, »ett luftens 
hulda barn», som för något felsteg för
visats från paradiset, söker att åter
vinna detta och efter många pröfnin-
gar verkligen gör det. Denna idé, att 
något af de väsen, i hvilka fantasien 
förkroppsligar någon naturkraft, gripes 
af längtan att vinna eller återvinna en 
högre och salig tillvaro i gemenskap 
med det eviga, är ju ofta ämne äfven 
för den germanska folksagan. Att 
Schumann, den störste af den musi
kaliska romantikens mästare, måste 
känna sig i högsta grad tilltalad af de 
österländskt romantiska, vexlande och 
poetiska taflor, som Moore i »Paradi
set och Perin» mot etisk bakgrund 
upprullar, måste ju vara lätt förklar
ligt för hvar och en, som något litet 
sysselsatt sig med honom och hans po
etiska naturell. 

Schumann inleder sin komposition, 
med en fin, af ljusa toner väfd instru

mentants. Den är bygd på ett kort, 
i imitatoriska gångar upprepadt thema 
i dur, hvilket endast liksom i förbi
gående en gång afbrytes af ett litet 
motiv i moll. Omedelbart efter inled
ningen börjar det första sångsolot; det 
är alten, som omtalar, huru en Peri 
står vid himlens port och giåter öfver 
att hennes syndiga slägte förvisats från 
ljusets boning. Perin sjelf låter nu 
höra sin röst; hon sjunger om de sa
ligas oförgängliga glädje, om hu r oänd
ligt härligt ett grand, en »droppe» 
från himlen är i förhållande till all 
världens högsta lycka. — Den starke 
engeln, som bevakar himlaporten, hör 
Perins klagosång. — Han (Alt) tröstar 
henne dermed, att det i ödets bok 
står bkrifvet, att syndaskulden skall 
förlåtas den Peri, som bär till Gud 
den skänk som himlen kärast är. »Gå, 
sök den du», slutar engeln, »ty blott 
med den du får ditt Eden se igen.» 
— »Hvar finnes den!» ropar nu Pe
rin, glad öfver det erhållna löftet. 
Hon nämner alla de skatter hon kän 
ner och frågar sig, om någon af dem 
kan vara värdig Allah och hans him
mel. — Emellertid sväfvar hon — te 
noren berättar det för oss — hän öf
ver Indiens blomsterkullar, hvars pa
radisiska härlighet i de varmaste to
ner skildras af en soloqvartett. — 
Omedelbart efter denna inträder hela 
kören. — »Dock färgas PU», begynna 
tenorerna, »dess floder af mennisk oblod»; 
krig härjar i det härliga landet; temp
len skändas och allt heligt trampas 
under fötterna. — Derpå följer ett or
kestermellanspel, som karakteristiskt 
skildrar häftiga strider. Ater inträ
der kören och sjunger huru Gazna, en 
grym tyrann, nalkas och nederslår all t, 
som kommer i hans väg. Manskören 
delar sig derpå: eröframe, basarne, ropa 
lefve för sin höfding, under det teno
rerna, Indierna, svara med : »död åt 
tyrannen». Följer så ånyo en orke
stersats, målande i fallande ackord 
stridens för indierna olyckliga utgång. 
— —- Endast en ensam yngling vå
gar ännu trotsa den segrande tyran
nen ; och tenoren berättar, huiu denne 
yngling, som förfärligt rasat i fiendeno 
skara, med såradt bröst ställer sig mot 
de ånyo med lefverop för Gazna tri
umferande fienderna. — Gazna sjelf 
tillropar honom att underkasta sig och 
derigenom rädda lifvet. 

Ynglingen gör det ej; med all sin 
kraft svarar han, att han åt honom, 
som slog hans bröder och kamrater, 
gömt en sista pil. — Hans kraft räc
ker emellertid èj till, han felar sitt 
mål. Den ädle faller för Gaznas stål. 
— »Ve! Ve! Tyrannen lefver, den 
tappre föll», ropar nu kören i långa, 
starkt dissonerande ackord, målande de 
besegrades fasa. Striden är slutad. 

Nu uppenbarar sig (tenoren berättar 
åter) Perin. Hon kommer i morgon
ljusets glans; hon tar den sista drop
pen af den tappre ynglingens blod oc h 
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med den höjer hon sig under harpo
toner mot Eden, sjungande sin glädje 
öfver att ha funnit en gåfva, som hon 
tror skall åstadkomma himlaportens 
öppnande. — Hela kören faller nu in, 
upprepande hennes sista ord: »Heligt, 
heligt är det blod, som för friheten 
gjutes af hjeltemod». Och i ständigt 
sig stegrande tongångar, endast här 
och der afbruten af Perins röst eller 
soloqvartettens toner, tolkar den i öm
som strängt fugerad, ömsom fri stil i 
jubeltoner de enkla ordens djupa inne
börd. Med denna kör slutar första af-
delningen. 

Andra delen inledes af ett solo för 
tenor, hvari denne som vanligt uppträ
der berättande. Han förtäljer, huru 
Perin med längtansfulla blickar vid 
Edens port frågar, om hennes gåfva 
är tillfyllest. Basunerna höras och ut 
träder engeln: »Högt älska vi de 
hjeltar alla, som gladt för fosterlandet 
dö, dock se — än stängd är höga him-
melen. Mer helig skänk du måste ge, 
om ljusets värld mot dig skall le.» 
De sista orden upprepas af en ängla
kör (8 sopr. och 8 altar). — — Bort 
flyger Perin åter. Hon uppsöker Ni
lens källor, »dem intet dödligt öga 
skådat». Hon svalkar sig i deras flö
den och klagar dervid öfver förlusten 
af Eden: »När öppnas väl himmelens 
portar för mig?» — Under tiden 
kringsvärmas hon af Nilens genier, 
hvilka tillropa hvarandra att sk ynda för 
att få se och dock ej störa det älsk
liga barnet af luften. Denna kör, h vars 
ord Schumann sjelf uppfunnit, hör till 
det mest förtjusande i hela »Paradiset 
och Periü». Orkestern utvecklar här 
målande eSekter, hvilka ej kunna be-
8krifvas. — Lång hvila unnar Perin 
sig ej ; hän sväfvar hon öfver Pharao-
nernas land; hon ser »hur dufv an mot 
sin make 1er, hur härligt svanen, hvit 
som snö, speglar sig uti Moeris sjö.» 
— Beskrifningen om denna hennes 
färd ackompanjeras af vågande accord, 
hvilka omvexlande af stråkar och blå-
sare utföras i de ljufvaste harmonier. 
Med ens förvandlas emellertid dessa i 
disharmonier och tenoren berättar, att 
pesten härjar i det olyckliga landet. 
Perin sjunger ett kort, beklagande re-
citativ och gråter en tår, hvilken för 
en stund gör himlen ljus och leende, 
»ty», förklarar en soloqvartett, »troll
makt bor i hvarje tår, som ifrån så
dant Öga går!» — Derpå framställes 
en scen, som illustrerar pestens för
färliga framfart. Alten berättar huru
som en yngling ligger vid sjöstranden 
i fasansfulla kval. Han önskar endast 
en droppe ur sjön att kyla feberglö
den med. — En röst (sopran) söker 
trösta den lidande ynglingen dermed, 
att hans älskade mö befinner sig i sä
kerhet för den dödande pesten. — 
Men se, faller tenoren in, hvem nal
kas der i månens bleka sken i s kogens 
bryn? Det är hon, hans trogna brud. 
— Hon tar honom i sina armar, hon 

doppar sitt hår i vattnet och lägger 
det kring hans brännheta panna, hon 
trycker sin röda kind mot hans bleka. 
— »Du här? O, fly! — Min ande-
drägt dig döden ger!» — sjunger han 
döende. Hon stannar trots denna hans 
maning och i en af de ssa innerligt pas
sionerade sånger, som endast en Schu
mann diktat, gjuter hon ut hela sitt 
hjertas kärlek och, sedan hon på den 
älskades stela läppar tryckt en sista 
kyss, dör hon vid hans sida. — Djupt 
gripen af den föregående scenen sjun
ger nu Perin en gripande, him
melskt förklarad sorgesång. Med den
na sång, i hvilken kören instämmer, 
slutar audra afdelningen. 

Tredje afdelningen börjar med cn 
kör, som den islamitiska himlens tje-
narinnor uppstämma vid Allah's tron. 
Perin, som tagit den döende jungfruus 
sista suck, infinner sig för andra gån
gen vid himlaporten. Äter får hon 
emellertid af engeln det beskedet, att 
hennes gåfva ännu ej är tillfyllest att 
för henne öppna himlen. Alldeles för 
tviflad begifver s:g Perin åter att söka. 
Hon vill ej hvila förr, än hon funnit 
»hvad himien är kärast.» — Förföljd 
af några systrars gäckande visa, sväf
var hon till Syriens land. Der får 
hon i en dal se ett barn, oskuldsfullt 
som de blommor, med hvilka det le
ker. En vild ryttare, på hvars an-
8igte de gräsligaste brott tryckt sin 
prägel, nalkas det kära barnet. Detta 
hör »Syriens tusen Minareters» afton
ringning och dträcker sina små hä nder 
andaktsfullt mot höjden till bön. Den 
vilde mannen, som ser barnets oskulds
fulla fromhet, erinras deraf om sin 
egen obefläckade ungiom och gråter 
bittra tårar, och dessa ångerns tårar 
är det, som öppna himlens portar för 
Perin. Jublande btträder hon Edens 
helga ängder. — — 

Sådant är i korthet innehållet i »Pa
radiset och Perin». — — — Några 
ord om kompositionens första utförande 
och förberedelserna för detsamma torde 
kanske kunna intressera läsarne. — 
»Paradiset och Perin» låg, såsom vi 
af inledningen till dessa rader sett, 
färdigkomponerad Himmelfärdsdagen 
1843. Under sommarens lopp utarbe
tade Clara Schumann klaverutdraget. 
I början af oktober anordnade Schu
mann i sitt hem en s. k. qvartettre 
petition. Församlade voro de erfor
derliga solisterna, en liten fast kör, 
violinqvartetten och några åhörare 
(bland dem Moritz Hauptmann). Schu
mann sjelf anförde och hans hustru 
utförde på pianot blåskörens stämmor. 
— Förtjusningen var hos alla de med
verkande och åhörarne, redan efter 
denna ofullkomliga repetition, obeskrif-

lig" 
Den poetiska doft, som är utbredd 

öfver hela denna Schumanns tondikt, 
dess originalitet, den varma och ljusa 
kolorit, i hvilken hela verket är hål
let, den kraft å ena sidan och den in

nerlighet och det hulda behag å andra 
sidan, som kompositören i detta verk 
musikaliskt uttryckt — allt detta ver
kade med oemotståndlig magt på alla 
de närvarande. Sjelfve den stränga 
klassikern Moritz Hauptmann, hvilken 
ej förut kunnat förlika sig med Schu
manns musik, erkände villigt, e fter det 
han hört denna repetition, Schumanns 
öfverlägsna snille. — Några dagar ef
ter det första försöket i kompositörens 
hem, be^ynte körrepetitionerna i Ge
wandhaus' lilla sal. Mendelssohn var 
ofta vid dessa närvarande. Han plä
gade än sätla sig vid pianot och vän
da bladen åt Clara Schumann, hvilken 
under alla repetitionerna skötte ackom
panjemanget, än ställa sig bland teno
rerna för att bjelpa dessa att ordent-
ligen göra sina ofta kinkinga insätt
ningar. Följde så fyra långa repeti
tioner med den under Mendelssohn så 
grundligt skolade Gewandhaus-orkestern. 
Huru välbehöfliga dessa voro har or
kesterns konsertmästare F. David i 
bref till sina vänner berättat. Orke
stern är i »Paradiset och Perin» af 
fullt ut lika stor betydelse som sån
gen, ja, dess insats är ojemförligt 
mycket större än körens. Det är näm
ligen orkestern, som utgör det målan
de elementet i hela verket, och på fi
nessen i orkesterns arbete beror i vä
sentligaste mån den verkan, som den 
härliga tondikten på åhöraren kan ut-
öfva. • Orkesterpartiet är äfven såväl 
tekniskt som rytmiskt särdeles magt-
påliggande. Det finnes ej många sym
fonier, som i svårighet öfverträffa det
samma. »Ett fullgodt utförande af or
kester parten i Perin», säger en be
römd musikskriftställare (Spitta). »hör 
till de allra svåraste uppgifter, som 
blifvit orkestern förelagda, men d en är 
ock, om den väl utföres, en outsäglig 
källa till den utsöktaste njutning». 

Schumann skref till en af sina vän
ner strax efter det lian fnllbordat sin 
Peri att, under det han komponerat 
densamma, mången- gång en inre röst 
så sakta h viskat till honom: »det är 
ej alldeles förgäfves du arbetar detta. » 
— Säkert är att djnna stilla röst ta
lat sanning, ty endast detta verk skulle 
bafva varit tillfyllest att göra s in upp-
hofsman odödlig. Det visade sig re
dan första gången Perins toner offent
ligen hördes, den 4 dec. 1843, med 
hvilken oemotståndlig magt dessa er-
öfrade allas hjertan. Sällan har väl 
ett sådant jubel hörts efter en premi
ère som den dagen. I ett segertåg 
har Perin sedan flugit öfver hela jor
den och än ha Perins toner ej upphört 
att eröfra hjertan, hvar helst de klin
gat. 

4$ 

Hos en sångerska tycker jag mer 
om köld med finess än passion utan 
behag. 

Th. Körner. 
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Algot Langes bok »Om sång» 
och den äeri framstälda sångmetoden. 

Sedan i en föregående uppsats om 
denna bok författaren sjelf fått redo
göra för tillkomsten af densamma och 
huru han på grund af egen erfarenhet 
kommit till öfvertygelsen om de gamla 
sångmetodernas oduglighet och förträff
ligheten hos den nyare Müller Brunow-
ska, så må vi nu kasta en blick på 
innehållet af boken och i korthet visa 
hvad den har att säga om denna me
tod för sångundervisning. Någon sång
skola afser dock boken ej att vara, och 
i författarens »sluterinringar» säger han; 
»Man kan ej ur en bok lära sig att 
sjunga. Om än sångskolan är baserad 
på de bästa principer, så blir dock lä
rarens föresjungning vida mera fattbar 
och upplysande än månaders utlägg
ning af teorier, hvilka som bekant äro 
grå.» Till en början må anföras de 
särskilda kapitlens rubriker, hvilka ef
ter det inledande företalet äro: All
männa principer. Den primära tonen. 
Den yttre munnen. Käkarna. Tun
gan. Struphufvudet. Bröst och un
derlie Register. Sluterinringar samt 
»Tillägg», som handlar om utbildande 
af hufvudresonansen och utbildande af 
bröstreeonansen. Detta tillägg, utgö
rande nära x\z af boken, illustreras af 
figurer, å hvilka sångorganet och sång
tonens rigtning utvisas, samt af notex
empel etc., hvilka afse metodens prak
tiska tillämpning. 

I första kapitlets början yttrar sig 
förf. på följande sätt: »För tå vidt 
som vi föresatt oss att studera sång
konst och icke låta oss nöja med att 
sjunga, så som »der Schnabel uns ge
wachsen ist (d. v. s. »hvar och en ef
ter sin näbb»), h vilket kan gå an för 
en Patti eller Wachtel, men icke för 
oss andra dödliga, så måste vi lägga 
en stor, ja, hufvudsaklig vigt vid f-jelf-
va tonens beskaffenhet, det vill säga 
tonbildningen». Detta är nu en sak 
som synes obestridlig, men, hvad de 
anförda sångheroerna beträffar hade äf-
ven de erhållit undervisning i tonbild
ning och sångkonst innan de uppträd
de offentligt. Emellan tonens beskaf
fenhet och tonbildningen kan för öfrigt 
icke sättas likhetstecken, emedan to
nens beskaffenhet är ett vidare begrepp, 
icke allenast infattande den egenskap 
hos tonen, som beror af dess fram
bringande, utan äfven de naturliga, in
dividuella egenskaperna hos tonen el
ler rösten i fråga om volym, timbre 
etc. I afseende på sångundervisningen 
måste det för öfrigt med hänseende till 
undervisningens plan och resultat vara 
skilnad mellan dennas föremål om det 
gäller att utbilda en konstnär eller en 
dilettant, alldenstund fordringarne på 
en konstnär måste s tällas mycket högre. 
En sångare, eller sångerska som ut
bildar sig för scenen har en betydligt 
större kurs att genomgå för sin upp
gift, och röstbehandlingen, eller s. a. s. 

hela »träningen» måste rättas derefter 
för att organet skall stå bi. 

Ganska rigtigt säger herr Lange om 
tonstudiet att medelst dertill hörande 
material (organ) bör framställas en ton 
af största möjliga skönhet och kraft, 
volym, lätthet och klarhet samt med 
förmåga att bevara dessa egenskaper i 
alla grader af styrka. » H vilket är nu 
detta material eller sångorganet i vid
sträckt mening?» — frågar han —och 
besvarar frågan sålunda: »Icke alle
nast stämbanden och struphufvudet, 
svalget och munhålan, men också hal
sens och hufvudets alla öfriga musk
ler, brosk, ben och ihåligheter, ja, icke 
nog dermed, äfven underlifvets och 
bröstets hårda och mjuka delar böra 
medverka vid tonens bildande, bragta 
i fri vibration, under luftens rifning 
mot stämbanden. Hela öfverkroppen, 
ja hela menniskan kommer derigenom 
att utgöra en resonansbotten för tonen. 
Se en ko rårna eller ett lejon lytal 
Icke blott strupen arbetar, utan hela 
djuret genombäfva8 synbarligt af tonen 
som bildas under energisk och natur-
enlig spänning af alla medverkande 
muskler. Märk väl -— i cke naturvi
drig stramning! Alla menniskor böra 
kunna sjunga, så vidt deras organer 
äro normala, likaväl som de se och 
höra. Såcgen är en naturlig akt för 
alla menniskor, liksom lämningen är 
det för alla kor utan undantag.» 

Här skulle vi vilja inlägga en gen
saga. Det är ett faktum, att många 
menniskor alldeles sakna öra och för
måga, icke att frambringa toner, men 
att åstadkomma sång i vanlig mening, 
d. v. s. rena toner och den enklaste 
melodi, som föresjunges dem. Likstäl
ligheten mellan dem och korna för
neka vi ej, ty om de än icke kunna 
sjunga, så finnes väl ingen, ej ens de 
döfstumma, som icke kunna skrika, 
och om man skall göra skilnad mellan 
ton och skrik, såsom mellan ton och 
buller, så torde jemförelsen mellan kon 
och menniskan när det är fråga om 
sång vara litet haltande. 

Oaktadt denna hos menniskan i allmän
het af naturen nedlagda sångförmåga är, 

säger hr L. , »sångkonsten svårare än 
man i allmänhet tror, ty sångaren, i mot
sats till instrumentalisten, har icke 
blott att studera tonen utan dessutom 
att förfärdiga sitt instrument, det vill 
säga för framställandet af tonen också 
omforma det ännu råa materialet till 
konstfärdigt instrument». Och i sam
band dermed uppställer han nu den 
kardinalfrågan : 

»Huru böra vi begagna detta instru
ment förnuftigt när vi vilja frambringa 
den skönaste och fylligaste möjliga 
ton?*» — Jo, svarar han, »genom att 
uppsöka och utveckla den primära to
nen. 

(Forts.) 

• Menas väl »möjligast fylliga.» 

Komiskt intermezzo 

från Harold Bauers konsertresor. 

Då herr Bauer jemte sin impresarie 
anlände till Köpenhamn hade de haft 
en besvärlig resa och voro bekajade 
med hoäta och snufva. När vid ett 
deras besök hos en medarbetare i en 
bland Köpenhamns större tidningar hr 
Bauer omtalade att han börjat sin bana 
som violist och sedan blifvit pianist, 
yttrade hans impresarie med tanke på 
konstnärens förkylning, som dokumen
terade sig med täta nysningar: »Gud 
ske lof att ni icke är sångare, käre 
väu!» »Jag sjunger för resten också», 
svarade pianisten. »Ni spelar violin 
och piano och sjunger. Det kallar jag 
att vara mångsidig. Det fattas blott 
att ni ock skulle dansa!» »Dansa! Ja 
det påminner mig om en lustig histo
ria som hände mig en gång i en l iten 
rysk stad. Jag hade på mitt program 
ett litet pianostycke, en Dans af Pala-
dilhe, en sådan der bagatell, som jag 
alltid gör lycka med. På affischerna 
som voro uppklistrade i staden ser jag 
att det med stora feta bokstäfver står 
titeln på denna Dans och nedanför »ut-
föres af herr Bauer», medan hela 
det öfriga programmet var tryckt med 
rätt små typer. Nå, jag tänkte ej vi
dare på saken, går till konserten på 
afton, spelar och gör ej ringa lycka. 
Så kommer Dansen, men den faller 
komplett till jorden fastän jag inte 
spelat den sämre än vanligt. Publiken 
sitter så underligt slokörad och applå
derar icke. Jag drager m!g tillbaka 
och förstår ej ett dyft af åhörames 
hållning. 

Så kommer poliskommissarien in till 
mig i konstnärsförmaket och förklarar 
i vresig ton, att det ej går an att lura 
publiken så der. 'Hvad menar ni', 
frågar jag... 'lura publiken? Var så 
god och förklara er litet närmare ! 'Jo', 
säger han, 'det är utlofvadt på af
fischerna att ni skulle dansa, och så 
nöjer ni er med att bara spela piano'. 
Jag förklarar honom sakens samman
hang och han lemnar mig med den 
anmärkningen, att jag kan slippa nå
got tilltal för denna gång, men en an
nan gång gjorde jag bäst i att låta 
bli sådana bedrägerier! — »Ja, man 
kan få upplefva komiska händelser i 
de ryska småstäderna», tillade herr 
Bauer, skrattande. 

S  

Musikpressen. 
På Abr. Landquists förtag har ut

kommit: 

För piano, två bänder: 
Jones, Sidney: Geishan (en japansk thé-

hushistoria) operett. Arrangement för piano 
med bifogad text. Pris kr. 1,50. 

Hos Wilh. Hansen (Köpenhamn) har 
utkommit: 

för en röst med piano: 
Grieg, Edvard: Haugtussa, San gcyklus 

af Arne Garborgs fortaelling. Op. 67. Fru 
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Dagmar Moller tillegnet. Häfte I. N:o 1 
Det syng — Det pynger (c-gess), 2 Veslemöy 
—Ungmaen (h—f), 3 Blåbeer-Li—. I Blå-
bser-Tuerne (c—f), 4 Möte—Möde (c—f); 
Häfte II n:o 5 Elsk—Elskov (c—f), <5 Kil -
lingdans—Kiddernes dans (d—fiss), 7 Vond 
dag—Ond dag (c—ess), 8 Ved Gjsetle-Bekfeen 
—Ved Gjaetle-Baskken (c—f). 

Edvard Blom och Daniel Kjellin. 
Fyra sånger. Säng i folkviseatil (c—g). Säng 
vid hafvet (g—d). Farväl till våren (d—fiss). 
Blomman (d— e). Pris kr. 1,25. Utgifvarens 
lörlag. 

För flere röster med piano : 

Möller, Henrik: Kantat vid invignin
gen af Lunds nya läroverkshus d. 12 nov. 
1896. Text af Bengt J:n Bergqvist. Klaver-
utdrag. 

»Geishan eller thehuset i Japan», 
som nyss haft tin première på Vasa
teatern, har der gjort stor lycka och 
fått beröm af kritiken, I Tyskland 
har senast den nya engelska operetten 
haft stor framgång. Det ofvannämndii 
klaverutdraget med text ger oss litet 
begrepp om operetten, specielt dess 
musik, som tycks vara behaglig och 
melodiös, i en annan stil än den van
liga banala operettmusikens. 

En märklig nyhet är Griegs sån
ger »Haugtussa». Till den norske 
skalden Arne Garborgs vackra roman
tiska skaldestycke (utg. 1895) med 
detta namn har Grieg skrifvit en högst 
karakteristisk musik. Texten är såv äl 
den ursprungliga efter folkspråket som 
efter norska skriftspråket. Som ex
empel på olikheten mellan dem må 
anföras följande i första sången före
kommande strof, på folkspråket: »Du 
skal ickje fsela den mjuke Nott, då 
Draumen slœr ut sine Vengjer», på 
högnorsba: »Du skal icke œngstes for 
Natten mild, da Drömmen s'år ud 
sine Vinger». I musiken känner man 
igen Grieg, hvilken här har en text 
som lämpar sig väl för hans af skar pa 
dissonerande accenter utmärkta s til (så 
i den lifliga, för öfrigt lustiga och för
träffliga »Killingdansen» g durs-mot 
a durs ackord). Ett par andra lifliga 
sånger äro vidare »B'àbœr-Li» och 
den största af dem »Ved Gjsetle- Bsek-
ken» med ett briljant ackompanjemang. 
Mera lugn i harmoniskt hänseende är 
sista sången i första häftet. Hvad 
man kan täga om denna samling i si n 
helhet är, att Garborgs dikter och 
Griegs musik samfäldt väcka ovanligt 
stort intresse. 

Sångerna af de blinda tonsättarne 
Blom & Kjellin hafva en mycket en
kel, okonstlad natur och äro populärt 
melodiösa. Sången n:r 2 är till ord 
och musik af den senare, som äfven 
skrifvit orden till n:r B. — Möllers 
kantat är ett tillfällighetsstycke i tre 
nummer, hvaraf första och sista blan
dade körer samt mellan dessa en uni
son gosskör. En vacker musikalisk 
stämning genomgår kantaten. 

8 — 

Litet Musiklexikon. 

(Humoresk). 

Detta »lilla musiklexikon» eller »Frag
menter ur professor Kalauers efterlem-
nade verk», utgifvet af H. Osmin, har 
nu utkommit i en tredje upplaga. Det 
innehåller alfabetiskt ordnade namn på 
komponister samt musikaliska slagord, 
som kunna gifva anledning till lustiga 
infall. Några utdrag ur detta humo
ristiska lexikon må här följa. 

Czerny, Karl, en mycket illasinnad 
man, som ej kunde fördraga små barn, 
och derför oupphörligt skref etyder. 
Allt sedan hans 1857 timade frånfälle 
är man sysselsatt med att räkna dessa 
stycken, utan att ännu ha medhunnit 
detta. Denna fabelaktiga produktivitet 
har sin förklaring i hans otroliga fin
gerfärdighet i komposition. 

Dirgent. En sådan utsätter sig för 
hvarje pianoelevs djupa förakt, om han 
icke dirigerar utantill hela program
met; han har att pantomimiskt åter-
gifva det spelade verkets hela melodi
ska, rytmiska och dynamiska utveck
ling. Särskildt måste han i allbekanta 
kompositioner anbringa så talrika och 
fint uttäukta nyanser, att kritiken kan 
berömmande förklara, fatt man trott s ig 
höra ett helt nytt verk. 

Framtidsmusik. Beträffande den
na har komponisten Mendelssohn gjort 
sig saker till en raffinerad stöld ; han 
begynner t. ex. helt ogeneradt sin uver
tyr till »Sköna Melusina» med bölje
motivet ur den framtida »Rheingold». 
Det är derför icke underligt, att den 
plundrade komponisten Wagner blef 
förargad och sedan inte var nådig mot 
Alendelssohn. Äfven den annars så he
derlige Franz Schubert kunde ej mot
stå frestelsen att göra framtidsmusik. 
Han förgrep sig på den måugbepröf-
vade Nibelungen, i det han lade smi-
de8motivet till grund för scberzot i 
sin D moll-qvartett. 

Liszt, Franz. Såsom virtuos bar 
Liszt liksom på lek öfvervunnit de oer
hördaste svårigheter och bfsegrat det 
motståndskraftigaste instiument. Vid 
hans piano smulto alla hjertan, så att 
Schiller med rätta om honom sade: 
»Alle Menschen werden Btüder, wo 
dein sanfter Flügel weilt.» 

Mascagnitis kallas en smittosam 
sjukdom, som mycket häftigt plägar 
utbryta i form. af en ny opera, som i 
lätttare fall är enaktare, men sällan 
förlöper utan äktenskapsbrott, öronslit-
ning, öfverretning af nervus rhytmicus 
och harmoniens, mord och dråp, och 
hvars glödande feberhetta plötsligt af-
brytes genom ett tillstånd af fullkom
lig förslappning, genom det så kallade 
Intermezzo Sinfonico. 

Musikreferenter är namnet på 
författare, hvilka efter en konsert skrif-
va en berättelse om densamma, så att 
publiken morgonen derpå kan genom 

tidningarna få reda på om den haft 
roligt eller icke. 

Patti, Adelina, en sångerska, be
römd för sina höga toner, hvilka en
dast öfverträffas af hennes hittills oupp
nådda inträdespris. 

• 2 

Från scenen och konsert
salen. 

K gl. Teatern. Okt. 17, 29 Bizet: Dja-
mileh. Leoncavallo: Pajazzo (Nedda: frkn 
Thulin och Hallgren; Canio: hr Bratbost). 
— 19, 23 Rossini: Wilhelm Tell (Mathil
da, Hedvig, Jemmy : fruar Lindberg, Strand-
berg, frk Karlfohn; Tell, Arnold, Fürst, 
Melchthal, Gessler, Rudolf, Leuthold, Ruodi: 
hrr Lundquist, Ödmann, Sellergren, Nygren, 
Söderman, Forsell, Gratström, Lemon). — 20 
Beethoven: Fidelio, 21 v. Flotow: Mar
tha —, 22, 27 Nicolai: Muntra fruarna i 
Windsor. — 24, 31 Mozart: Don Juan 
(Guvernören: hr Bygren, l:a debut). — 26, 
30 Thomas: Mignon (Mignon, Philine, Fre
drik: frkn Thulin och Lindegren, Fernqvist, 
Edström; Meister, Lothario, Laertes: hrr Le
mon, Bergström, Malmsjö). 

Vasatea'ern. Okt. 17—23Audran: Lyc-
kcflickan (Bettina, Fiametta : fruar E. Berg, 
E Lund; Lorenzo XVII, Beppo, prins Fri-
tellini, Rocco: hrr Strömberg, Carlander, A-
dami, G. A. Lund). — 24 — Jones Sid
ney: Geishan eller Tehuset i Japan, ope-
rabuffa i 3 akter at' Awen Hall & Harry 
Greenbank. Fii öfvers. af Ernst Wallmark. 
— (0 Mimosa San, Molly Seamore, lady Wyn
ne, Juliette: frkn Grimberg, fruar Berg, Lund, 
Ringvall ; Fairfax, Cunningham, Cuddy, Grim-
ston (engelska officerare): hrr Svenson, An
der, Carlander, Bjöiklund; Wun Hsi, markis 
Inmari, kapten Katana: hrr Strömberg, Ring
vall, Nyblom). 

Svenska teatern. Okt. 23, 30 Bröllopet på 
Ulfåsa. 

Musikaliska akademien. Okt. 25 Kammar
musikkonsert af kammarmusikus Berndt 
Carlson. Biträdande: hrr Wilh. Stenham-
mar, konsertm. L. J. Zctterquist, musikdirek
törerna Joh. Kjellberg och Ax. Bergström, 
kammarmuäici E. Stauék, W. Carlström, H. 
Uppström, A. Lindman, G. Peagel, R. Ar
nolds'n, C. Brunzell, E, Sahlström, C. Alm
gren och F Östman. 1. Beethoven stråk
trio, op. 9 n:o 3; Fr. Berwald: Duo för vio-
loncell och piano, op. 7; 3 Ant. Dvorak: 
Sererad, op. 44 för 2 oboe, 2 klarinetter, 2 
fagotter, kontrafagott, 3 waldthorn, violencell 
och kontraba?. 

Vetenskaps-akademien. Okt. 19 Musik-
ich Bellmansafton af hr Sven Scholan-
der. — 26 Fru Dagmar Möllers 3:e sve n
ska romansafton. Biträdande: hr W. Sten-
hammar. 

K. F. U. M:s konsertsal. Okt. 27 konsert 
af hr Carl Bohlin. Biträdande: frkn Anny 
Ablenim och Hedvid Edgren samt. hr W. 
Wiklund (ackompanjatör). 

På Kgl. teatern har intet nytt in
träffat mer än en debut af bassångaren 
hr Bygren såsom guvernören i »Don 
Juan». Hr B., elev af hr Rondberg, 
visade sig ega godt röstaaterial och 
lämplig apparition för rollen, som dock 
ej lemnar tillfälle att visa någon dra
matisk förmåga. Hr Lejdström var 
ny i Leporellos rol, i hvars utförande 
han lyckades väl. 



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

Vasa-teatern har redan hunnit fram
föra sin tredje nya operett under sä
songen. Efter »Fickorna Michu»,som 
med rätta vann mycket bifall, kom 
»Operabalen», hvars handling ej väckte 
vidare intresse, om ock musiken ej 
var utan sina förtjenster. Den sista 
nyheten, »Geishan», tyckes deremot falla 
publiken på läppen att döma af full
satt salong och lifligt bifall vid hvarje 
föreställning. Handlingen i denna ope
rett är något löst ihopkommen men 
mycket rörlig. En myckeiihet af mu
sik har den ock att bjuda, än senti
mentala och än komiska solon af huf-
vudpersonerna, än qvartetter af geishor 
och engelska sjöofficerare och damer, 
än ensembler med körer, allt i rask 
omvexling. Lustiga kupletter, sjungna 
af »Kinamannen»-tehusvärden, marki
sen-guvernören och den engelska miss 
Molly, föröka munterheten. Musiken 
är alltigenom melodisk och ej utan 
originalitet emellanåt, ehuru ej af det 
pregnant komiska slag som t. ex. i de 
japanska operetterna »Théblomma» och 
» Mikadon». Utförandet är på alla bän
der godt. Geishan nr 1, Mimosa-San, 
har en liten näpen drillande represen
tant i fröken Grünberg, Molly en d:o 
behaglig och liflig i fru Emma Berg, 
som väcker stort bifall med sin »Pa-
pegojvisa». Hrr Svenssons och Carlan-
ders ypperliga röster göra sig väl 
gällande i de engelska sjöofficerarn 38 
partier och hr Ringvall gör med sin 
lugna komik en ytterst rolig figur af 
guvernören. Hr Strömberg, den stän
digt struttande, penningsnikne «Kina
mannen», är lustig som vanligt. Prakt
fulla dekorationer till stycket äro må
lade af herr Grabow. 

Konsertsäsongen börjar redan bli lif
lig. Det första musiknöjet af detta 
slag, vi nu ha att påpeka, var Sv 
Scholanders »Musik- och Bellmacsafton» 
d. 19 okt. Den populäre sångaren 
sjöng naturligtvis inför fylld salong 
sina sånger på svenskt och främmande 
tungomål, sina målande Bellmanianer 
och framkallade rikt bifall. Tre dagar 
å rad, 25—27 okt., konserterades se
dan. Först kom Violoncellisten herr 
Berndt Carlson med sin intressanta 
kammarmu8iksoaré i Musikaliska aka
demien. Den vackra stråktrion af 
Beethoven, som började programmet, 
återgafs mästerligt af konsertgifvaren 
med hr Lars Zetterqvist som primarius 
och hr Bergström vid alten. Den derpå 
följande duon för violoncell och piano 
af Fr. Berwald, ett verk som ej här 
förut har spelats offentligt, var af ett 
originelt och fängslande musikaliskt 
innehåll, i likhet med Berwalds öfriga 
kammarmusik, och utfördes ypperligt 
af hrr Carlson och Stenhammar. Slut
numret, Dvoràks »Serenad» för trä-
och messingsinstrument jemte violon
cell och kontrabas var en nyhet, hvars 
framförande länder hr Carlson till för-
tjenst. Stycket är, särdeles i första 
satsen, en ungersk marsch, äfvensom 

i dtn andra, en menuett, mycket un
derhållande med sina af dessa instru
ment bildade egendomliga klangeffekter, 
hvilka dock mot slutet verkade litet 
enformigt. Dan rätt talrika publiken 
lönade hr Carlsons och hans förtjenst-
fulla assistenter med välberättigadt 
bifall. 

Fru Möller gaf sin 3:e svenska ro
mansafton för nära fyld salong. Pro
grammet upptog 7 sånger af J. A. 
Josephson, 8 af Em. Sjögren, och de 
senare syntes slå mest an. Alla ut
fördes med fru Möllers käuda förmåga 
af behaglig, uttrycksfull framställning. 
Bland Josephsons framstodo mest an
dra afdelningens, de bekanta »Ved 
nattetid», »Stjernklart» och »Vårhels-
ning», af Sjögrens »Molnet», »Jeg 
giver mit digt», »De elleve svende», 
»I de sidste öjeblikke» och »I serai-
lets have». Alla sångerna ackompan
jerades mästerligt af hr Stenhammar, 
som äfven föredrog ett par nya under
hållande pianostycken af hr Sjögren. 
Hr Bohlin visade sig å sin konsert i 
K. F. U. M:8 sal ega en kraftig, för 
lokalen nästan för stark basbaryton 
och utmärkte sig för ett vårdadt före
drag i en aria ur Verdis »Don Carlos» 
samt sånger af Sjögren, Geijer, Hall
ström och Kör! ing samt i duetten »Cru-
sifix» af Faure, deri biträdd af en ung 
sångerska, frök. Åhlenius, som äfven 
biträdde med några solosånger. En 
ung violinist, frök. Edgren vann stort 
bifall med sitt berömliga utförande af 
Vieuxtemps' bekanta »Ballade et Po
lonaise» tillsammans med aftonens 
ackompanjatör, br Wiklund. 

Från in- och utlandet. 
Kgl. teatern. Verdis »Trubaduren» 

uppföres åter i dessa dagar, då fru 
Linden kommer att utföra Azucenas 
parti. 

Mazerska qvartettsällskapet hade d. 
21 okt. uti sin nya lokal i Konstnärs
klubbens hus nr 7 vid Smålandsgatan 
sitt första ordinarie sammanträde för 
säsongen. Såsom en illustration till af
tonens musikafdelning förekom Robert 
Schumanns vackra violinqvartett i F dur 
op. 41, utförd af framstående ledamö
ter i hofkapellet. Sammankomsten var 
mycket talrikt besökt, lokalen särdeles 
tilltalande och dess akustik lofvande. 

Musikföreningen ger tisd. d. 8 nov, 
sin l:a abonnemangskonsert för eäson 
gen, h var vid Robert Schumanns »Para
diset och Perin» kommer att utföras. 

Fru Anna Pettersson-Norrie förbere
der tillsammans med fru Ina Lange 
till tisdagen d. 8 och fredagen d. 11 
nov. i Vetenskapsakademiens hörsal de 
två af oss förut omnämnda vis- och 
romansaftnarne. Vi återkomma fram
deles till ett närmare omnämnande " af 
programmet. 

Georg Schneevoigt, den framstående 
violoncellvirtuosen, förbereder en kon
sert härstädes i Musikaliska akademiens 
stora sal under medio af denna månad. 
Hr Schneevoigt har en gång förut kon-
serterat i Sverige, då han sommaren 
1896 företog en konsertturné till åt
skilliga badorter tillsammans med sån
gerskan fröken Gudrun Torpadie. 

Pianofirman Frankel & C:o har flyt
tat fabrik och försäljningslokaler till 
Drottninggatan 38, der stora och tid s
enliga lokaler blifvit inredda, hvilket 
nödvändiggjorts af dea ständigt ökade 
efterfrågan af firmans fabrikat som, 
efter hvad som försports, tillvunnit sig 
såväl hrr musikers som köpares beröm 
och belåtenhet. 

Som alla pianinon och flyglar säljas 
direkt från fabriken och ej genom åter
försäljare, kan, enl. firmans uppgift, 
nedläggas mycket arbete och omsorg 
på instrumenten, hvilka derigenom kun
na säljas till låga fabrikspriser. 

Sångaren, hr Harald Palmcrantz har 
anträdt en studiefärd till Tyskland och 
Italien. 

Operasångaren Herman Brag har nu 
i Dresden äfven sjungit borgmästarens 
parti i Lortzings »Tsar och timmer
man». »Dresdener Nachrichten skrifver 
härom : 

Den säkerhet, med hvilken hr B. 
redan första aftonen framstälde borg
mästaren van Bett, övertygade oss 
icke blott om konstnärens begåfning i 
allmänhet utan ock om hans speciella 
kallelse för basbuffofacket. Med en 
naturlig, sund komik och älskvärd hu
mor, som äfven i de scener, hvilka 
formligen utmana till öfverdrift, förblef 
elegaut och konstnärligt måttfull, för
enade hr B. förträffliga röstmedel och 
ett ypperligt föredrag, så att han äf
ven med denna framställning förtjänar 
fullaste aktning. Hans prestation af 
gårdagen ger oss än en gång anled
ning att beteckna hans engagement 
som en vinst för hofteatern. 

Andreas Hallens arbeten i Tyskland. 
Kompositören som der redan förut 
är känd och värderad, kommer, en
ligt hvad det meddelats till Aftonbla
det, att under den närmaste framtiden 
få flere af sina arbeten uppförda der-
städes. 

I Leipzig dirigerade han den 11 
oktober sin symfoniska dikt »Dödens 
ö» på första filharmoniska abonne-
mentskonserten. I Berlin kommer han 
d. 4 november att dirigera sin kör-
komposition »Styrbjörn Starke», som 
då uppföres i Filharmoniska sällska
pets lokal på en konsert, föranstaltad 
af professorn vid högskolan Felix 
Schmidt, tillsammans med filharmoniska 
orkestern. 

Operan »Valdemars-skatten» öfver-
8ättes för närvarande af en med den 



skandinaviska litteraturen mycket för
trogen man, frih. Eugen v. Engberg, 
som, sedan han afslutat detta arbete, 
äfven ämnar öfversätta Daniel Fall' 
ströms feststycke »Gustaf Vasas sag a», 
som frih. E, anser kunna få framgång 
äfven i Tyskland. 

Göteborg. Musikföreningens företa 
kammarmusik-konsert för säsoDgen egde 
rum d. 17 okt. hvarvid Svendsen-Neru-
da-qvartetten från Köpenhamn utförde 
8tråkqvartetter af Beethoven (Ciss moll 
op. 131) och Mozart (C dur, komp. 
1785) samt med biträde af frök. Tora 
Hwass Piaootrio (F moll, op. 65) af 
Dvoràk. 

På 8'ora teatern började d. 23 okt. 
»Lombergska operaturnén» sitt upp
trädande. Som gäster har hr L. en
gagerat signor Aurolio Mauri från 
Moskwa och sgr Gandolfi från La 
Scala teatern i Milano. Vid första 
representationen gafs »Mignon», hvari 
titelrolen utfördes af frk. Math. Key-
8er, Philine och Fredrik återgåfvos af 
frkn Magna Lykseth och fru E. Wall
gren ; Meister, Lothario och Laertes 
af hrr Lindblad, Åke Wallgren och 
Lomberg. Sedermera gafs »Faust» 
med frk. Keyser som Margareta, sgr 
Gandolfi som Mefistofeles. 

Den 26 okt. gaf fru Davida Af-
zelius en konsert, biträdd af frk. 
Sara Wennerberg, som af egna kompo
sitioner utförde »Festmarsch» och 
»Chant sans paroles». Fru Afzelius 
sjöng sånger af henne, samt af Schu
mann, Sjögren, Brahms m. fl. 

Trelleborgs nya teater invigdes d. 
27 ckt. med en festföreatällning af 
Svennberg-Håkanssonska sällskapet, som 
dervid uppförde Sudermanns »Hemmet». 

Från våra grannländer. 

Kristiania. Okt. 13—28. På Kristi
ania Teater har under denna tid ytter
ligare ett par gånger uppförts »Faust» 
med fru Oselio-Björnson som gäst, 
Hr Birger Scücker har ersatt hr K loed 
som Faust, men säges ha för liten röst 
att kunna lyckas i denna rol; hr Jens 
Berntsen återgaf Mefistofeles. — Eldo
rado-teaterns pjeser med musik ha un
der samma tid utgjorts af »Sköna He
lena», och »Eventyr på fodreisen».— 
Den 15 okt. gafs konsert af hr Alfred 
Andersen med biträde af frk Kri
stine Weisse och teaterorkestern. Hr 
A. framförde dervid följande egna or
kesterkompositioner: Symfoni A-dur; 
» Vasantasena», rhapsodie indienne; »Les 
Naïades», idyl, samt »Marche trium
phale« ur (»Iraka») och derjemte sån
ger af honom med piano. — Den 20 
okt. kouserterade här fru Bergliot 
Ibsen, biträdd af pianisten M. Knut-
zen och frk. Birger Soot som ackom-
panjatris. Ett par dagar senare gaf 
den unge pianisten Karl Nissen kon
sert under medverkan af hans moder, 

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

fru Erika Nissen, sångerskan Märta 
Sandal och Krist, teaters orkester. 
Konsertgifvaren, som säges ha gjort 
en lyckad debut, spelade då bl. a. Griegs 
pianokonsert. 

Helsingfors Okt. 9—23. Å. Svenska 
teatern hur »En Midsommarnattsdröm» 
fortfarande gått öfver scenen. D. 14 
okt gafs här konsert af sångerskan 
frök Thyra Schubert och pianisten 
Ebba Peterson i Universitetssalen. 
Den förra utförde Elsas Traum ur 
»Lohengrin» samt sånger af Sjögren, 
KörliDg m. fl., den senare spelade 
bl. a. »Friihlingsnacht» af Schu mann-
Liszt, Etude af G. Brink och saker 
af Grieg och Chopin. För öfrigt ha 
de populära konserterna i Societetshu-
set utgjort musiknöjena. 

Köpenhamn. Okt 14—27 Kgl. tea
terns repertoar af musikpjeser har för 
denna tid upptagit »Carmen», »Elver-
höj», »Hero», »Heilig tre kongers 
aften» och balletten »Coppelia» — D. 
20 — 28 okt. har pianovirtuosen Harold 
Bauer gifvit tre konserter med stor
mande bifall och d. 20 konserterade 
här violinisten Tor Aulin, biträdd 
af fru Sigrid Wolf-Schiöller och kam-
marmu8ikus Axel Gade samt orkester 
under ledning af kapellm. Fr. Hung. 
Hr Aulin vann stort bifall och inro
pades upprepade gånge r. — Konserter 
ha för öfrigt under senare hälften 
af oktober gifvits af pianisten frk. 
Augusta Schioler, fru Steinhauer 
Mallinsen och hr Albert Mallinsen 
(afskedskonsert) samt hr Algot Lange 
i förening med Violoncellisten Ernst 
Hoeberg. Eu kritiker i Nat. Tid. 
berömmer hr Lange för hans utförande 
af franska sånger, hvari han är känd 
mästare, men anmärker tillika hos ho
nom en mera sväfvande intonation än 
förr och en något forcerad pregnans 
i föredraget, bl. a. i rytmen. I bör
jan af november hitväntas Jos. Joa
chim att koaäertera, biträdd af Felix 
Dre yschock. 

V? 

Dödsfall. 

Costanzi, Domenico har nyligen af-
lidit i Rom, 69 år gammal. Han lät 
bygga »Teatro Costanzi», icke blott 
Roms vackraste teater, utan hela Ita
liens »och har verkat mycket för teater 
och konst. Han öfverraskades af dö
den under planer att tillbygga teatern 
för att bereda lokaler för ett musik-
konservatorium med konsertsalar och 
bostad för direktören; om möjligt äf
ven för lärjungar. 

Desormes, Louis' César, kompositör 
till åtskilliga verk för scenen såsom 
»Duellen efter balen», Yvonettes dröm», 
»Florinettes diamanter», »Gyllne dröm
mar» etc. Han har äfven komponerat 
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omtyckta sånger och pianostycken. D. 
afled d. 19 sept, i Paris. 

Henderson, John, populär komponist, 
har aflidit i Edinburgh, 78 år gammal. 
H. uppträdde som sångare tillsammans 
med Jenny Lind och har komponerat 
den omtyckta nationalhymnen »Britan
niens fana». 

Königslöw, Otto Fr. von, violinvirtuos, 
f. d. 13 nov. 1824 i Hamburg, afled 
i Bonn d. 6 oktober. K. utbildade 
sig vid Leipzigkonservatoriet 1844—46 
under David och Hauptmann, hvarefter 
han företog konsertreäor till 1858, då 
han blef konsertmästare i Görzenich-
konserterna, violinlärare och vicedirek-
tör vid konservatoriet i K öln men drog 
sig 1881 tillbaka derifrån och bosatte 
sig nära Bonn. Von Königslöw har gjort 
sig berömd som klassisk violinspelare, 
och mången torde ännu ha ett ange
nämt minne af den utmärkte konstnä
ren från hans vistelse i Stockholm, 
der han konserterade i n ov 1852 å kgl. 
teatern och sedan i De la Croixs salong 
i mars 1853 samt äfven hos oss upp
trädde som qvartettspelare. 

v/ 

Hvarjebanda. 

Sann blygsamhet. Domenico Cimaro-
sa, den berömde operakomponisten, var 
ovanligt blygsam. En målare, som en 
gång ville säga honom något artigt, 
stälde honom öfver Mozart. — »Jag 
större än Mozart?» afbröt honom kon st
nären. »Hvad skulle ni tänka om en 
man, som stälde er öfver Raphael?» 

Dålig besättning. A.: »Har ni hört 
att direktören för X-teatern har kull-
bytterat, och vet ni hvarför?« — B : 
»Jaså, och af hvad skäl?» — A.: 
»Af besättningssvårigheter». — B.: 
»Men han har ju haft utmärkta skåde 
spelare och kan b esätta sina roler väl.» 
— A.: »Rolerna ja — men inte bän
karna». 

På musikmatinén. Löjtnanten: »Jag 
kan inte rätt urskilja; är det allegro 
eller allegretto?» — Damen: »Ja, 
jag kan inte heller se det på så långt 
håll.» 

En blygsam konstnär var spanioren 
Emanuel Gutierrez. Han författade 
sjelf sin grafskrift, som hade följande 
lydelse: »Här hvilar don Emanuel 
Gutierrez, kapellmästare hos konungen, 
hans höge herre. Då han kom till 
himlen sade Gud till englarne: »Tyst 
LU och låten kapellmästare Guiterrez 
spela » 

Moderna tonsättare uppoffra formens 
skönhet för tankarnes frihet. 

H. Ehrlich. 
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Såniläraren L. C. T ÖRSLEFF, Musi k album X 
som nu från Leipzig flyttat till Köpen
hamn (Hovedvagtsgade n:o 8 vid Kon-
gens Nytorv), mottager der såugelever. 

& 

Pianofabrik 
rekommenderar sina tillverknngar af 
Solida, eleganta pianinon och flyglar, 
försedda med våra nya, patenterade 
uppfinningar, prisbelönade med hög
sta pris. 

Begagnade instrument tagas i byte. 
Drottninggatan 38, S'ockholm. 

: 
: 

F e s t m a r s c h  
för piano af Gustaf Hägg. 

Denna vackra och ståtliga marsch 
finnes nu att tillgå i godtköpsupplaga à 

50 öre. 

Svensk Musiktidnings förlag. 

Kurs i plastik samt undervisning 
i sång efter den italienska sång
metoden i förening mod instude
rande af roler, med särskildt 
afseende fäst vid frasering och dik tion, 
meddelas af 

Signe Hebbe 
Sturegatan 24, Stockholm. 

Ludwig van Beethoven, 
vackert porträtt å kartong, finnes i 
bok- och musikhandeln à 50 Öre. 

Svensk Musiktidnings Expedition. 

Pris 1 krona 

fins till salu å Expeditionen, Kungstensgatan 

56, 3 tr., samt i bok- och mnsikhandeln. 

Innehåll: för piano: G. H ägg: Vals-Ara

besk, Karl Valentin: Om Tåren, 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). 

Skandinaviska Orgeifabrikens 

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

_ t.—Jiamn 1888 (enda pris med medalj), 
; i Norrköping 1889, i Helsingborg 1890 
• (törsta pris). Priskuranter sändas på be

gäran franko. 

Skandinaviska Orgelfabi iken. 
Kontor och utställning i Stockholm: 

Mästersamuelsgatan 24. 
3* r.<8 

I l l  I I  TI" 
P 1  A N  O L E  srrrc MTetr 

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

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

3—4 e. m. 

Frans J. Huss. 

Svensk Musiktidning 
utgifves 1898 efter samma plan som förut, innehållande populär läsning i musika

liska ämnen, porträtter med bi ografier och musikbilaga. Tidningen utkommer såsom 

förut två gånger i månaden (utom juli—aug., »den döda säsongen») till ett 2»'is 

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. — OBS./ Porträtt i N:o 1: H. Jx. II. 

Kronprins Gustaf (Musik. akad:s preses), Hildegard Werner, i K:o 2 

Kristina Nilsson de Casa Miranda, i N;o 3 Leonard Bor
wick, Anders Willman, i N;o 4 Willy Burmester, Arvid 
Odmann (Tamino, Fernando, Zephoris, civil), i  N:o 5 Julius Günther 
och Conrad Behrens, i N;o 6 Ossip Gabrilowitsch i N:o 7 J. 
F. Törnwall och C . E. Södling i N:o 8 Ellen Gulbranson som 

Brünnhüde i » Valkyrian* och Julius Schulhoff i N:o 9 John For
sell, i N:o 10 Jakob Adolf Hägg, i N:o 11 Anna Thulin och 

Siegfried Saloman, i N.o 12 Ingeb. von Bronsart, i N:o 13 

Oscar Lejdström, i N:o 14 Emil Hartmann. 

På Wilh. Hansons förlag (Köpenhamn) 
har utkommit och finnes att tillgå 

i musikhandeln : 

Fyra dikter 
af Carl Snoilsky, 

satta i musik för en röst och 

piano af Ika Peyron. 

Hrr S ångare, 
som vilja tillegna sig god tonbild
ning och smakfullt föredrag, 
erhålla lektioner till moderat pris. 

Närmare meddelas å denna tidnings 
byrå, Kungstensgatan 56, 3 tr. 

J. G. MALMSJÖ 
GOTEBORG 

Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 

Tjuguen 

f ö r s t a  
pris, in- och 

utrikes. ßeqräina 

afbetalnings-

vilkor. 

• y* Talrika vitsord 
W från framstående musici 

CA \ A och konstnilrer, b l. a. från 
^ '  Alfred Reisenauer, Professor 
•  Franz Ner uda, Alfred Grünfeld, 

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

Teresa Carreno, Fru Margareta Stern, Fru 
Hilma Svedhom, Fröken Tora Ihvass samt 
Kungl. Musikaliska Akademien och Göteborgs 
mera framstående musici och musiklärarinnor. 

: J. LUDY. OHLSON 
i| STOCKHOLM 

: Hamngatan 18 B, I. 

; Flyglar, Pianinos och Orgelharmo-
; nier af de bästa svenska och utländska 
j! fa briker i största lager till billigaste 
; priser under fullkomligt ansvar för In-
; struinentens bestånd. 

; O bs.! Hufvuddepot för Bliithners 
; verldsberömda Flyglar, samt Rö-
; nischs & Steinweg Nachfol-
™ gers utmärkta Pianinos. 

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

Innehåll: Harold Bauer (med porträtt). 
— »Paradiset och Perin» af Robert Schu
mann. — Algot 1 anges bok >0m sång» och 
den deri framstälda sångmetoden. — Komiskt 
intermezzo fiån Harold Bauers konseitresor. 
— Musikpressen. — Litet Musiklexikon. (Hu
moresk). — Från scenen och konsertsalen. — 
Från in- och utlandet. — Dödsfall. — Hvar-
jehanda. — Annonser. 

Stockholm, Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1898. 


