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Solo-kvartett för kyrkosång 
från Leipzig. 

17 kyrkomusiken har, det kan ej ne-
jfe»» kas, under det sista decenniet 
'-$> ryckt ett betydande steg framåt 

i vårt land. Efter att under ett år
hundrade hafva legat i en stelnad vin
tersömn, har öfver denna sköna konst
form friska tinande vår
vindar börjat blåsa inom 
våra gränser. Några 
varmt intresserade män ' 
började på olika platser 
anordna liturgiska ves-
pergudstjenster, med sitt 
mångsidigt rika innehåll 
af kyrkomusikens tre 
olika arter: församlings-
sång, liturgisk (gregori
ansk) vexelsång och fier-
stämmig körsång. Detta 
var de första väckande 
solglimtarne. Kom gå 
vår nya handbok med 
sitt naturliga bihangsden 
nya mässmusiken», hvil-
kens utarbetande lyck-
ligtsvis lades i de bästa 
händer, och som en gång 
färdig väckt berättigadt 
bifall äfven hos Tysk
lands främsta auktorite-
ter på detta område, 
fastän våra församlingar 
ännu ej på långt när 
kommit till fullt med
vetande om värdet af 
den skatt de däri äga. 
Det är dock vårens tid 
detta och nu fattas blott 
en ny psalmbok med t y 
åtföljande ny koralbok, 
utarbetad af lika kom
petenta och saken hän-
gifna personer, och vi 
skola säkert kunna glädja 
oss åt att sommarsolen 

strålar på den^svenska kyrkomusikens 
firmament. Men Tyskland är dock vår 
förgångsman. Bellerman, Vestphal, 
v. Winterfeld, Schoeberlein, Köstlin, 
v. Liliencron, Riedel, se där några 
namn tagna utan annan ordning än 
som de runnit mig i minnet, ur den 
skara af män, som forskat och verkat 
för den evangeliska kyrkomusikens 
återställande i Tyskland. Berömda 
kyrkokörer hafva ju äfven sedan länge 

Clara R ö t h i g .  B r u n o  R ö t h i g .  

Eugén Tannewitz. Martha Haussmann. 

funnits därstädes och särskildt har 
Leipzig sedan århundraden varit be 
ryktadt såsom en plats, där kyrkosån
gen stått högt och rönt stor omvård
nad, ej minst genom den berömda 
Thomaskören. 

Af särskildt intresse bör det under 
dessa omständigheter vara att några 
framstående representanter för den 
evangeliska kyrkosången i Tyskland 
under instundande jul komma hit för 

att gifva oss prof på 
sin konst, och detta ge
nom program, som upp
taga de finaste pärlor 
den evangeliska kyrko
musiken har att upp
visa. Det är med an
ledning däraf Svensk 
Musiktidning denna gång 
prydts med de fyra 
kyrkosångs- konstnärer

nas porträtter. 
Denna, såväl inom 

som utom Tysklands 
gränser i vida kretsar 
synnerligen väl kända 
kvartett, har egt bestånd 
i omkring 10 år och 
brukar vid jultiden van
ligen göra konsertresor i 
Syd-Tyskland, men tän
ker i år, på uppmaning 
af härvarande Kristliga 
Förening af Unge Män, 
styra sin färd till vår 
kalla Nord för att värma 
våra hjärtan med sin 
såDg. 

Se här en kort pre
sentation af kvartettens 
fyra medlemmar: 

Sopranen ä r fru Clara 
Röthig. Hon utveck
lade först sina sånggåf-
vor under ledning af sin 
fader, som var organist 
vid domkyrkan i Frei
burg; åtnjöt sedan un
dervisning i sång af 
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den berömde sångläraren Weiss i Berlin 
och därefter hos den icke mindre vär
derade sångerskan Augusta Götze i 
Leipzig. 

Hon är gift med kvartettens ledare, 
herr Bruno Röthig, som äfven skö
ter tenor-stämman. Han gjorde sina 
första musikaliska studier under led
ning af professorerna d:r Riedel och 
d:r Papperitz i Leipzig. I sång utbil
dade han sig liksom hans hustru för 
professor Weiss i Berlin. Hans kär
lek till kyrkosången väcktes redan ge
nom den i föräldrahemmet flitigt öf-
vade koralsången, och denna kärlek 
förstod d:r Riedel att utveckla till deu 
higsta entusiasm. Herr Rötliig inne
har plats som kantor vid Johannes-
kyrkan i Leipzig. 

Altstämman sjunges af fröken Mar
tha Haussmann, som är begåfvad 
med en fyllig och präktig altröst. 
Uppvuxen i ett musikaliskt hem i 
Leipzig, där sången flitigt öfvats 
och omhuldats, har hon utbildat sin 
röst under den framstående sång-
lärarinnan Augusta Böhme-Köhler och 
verkar nu med stor framgång som 
oratorieeångerska och musiklärarinna i 
Leipzig. 

Basens namn är Eugen Tanne-
witz. Han har likaledes uppvuxit i 
ett af Leipzigs många musikaliska 
hem, gjorde sina första musikstudier 
för sångläraren Hus, utbildade sig 
vidare under resor till England och 
Skottland och begagnade sig efter sin 
återkomst likaledes af fru Böhme- Köh
lers sångundervisning, till dess han slöt 
sig till denna kvartett, hvars kyrko
musikaliska uppgifter han helt och 
fullt omfattar och tillsammans med de 
öfriga medlemmarne på ett framstå
ende sätt förverkligar. 

Till sin beskaffenhet och sitt syfte 
är kvartetten helt unik. Den efter-
sträfvar ej stormande hyllning, hvilken 
ju redan därigenom är utesluten, att 
den endast uppträder i kyrkor. Den 
vill helt enkelt tjena konsten cch upp-
byggelsen. Den har ofta rönt det 
största erkännande från de inom sam
hället högst ställda men gläder sig icke 
mindre åt att i sina kyrkokonserter för 
de fattiga få göra tillgängligt det skö
naste, som den andliga musiken öf-
ver hufvud känner och de vackraste 
à capellasånger, som de senaste sju år
hundradena frambragt. I öfver hun
dra städer har denna kvartett upp
träd» cch öfver allt från såväl åhö
rares sida som pressen af alla möjliga 
skiftningar mottagit det högsta beröm. 

De fyra såugarnes styrka ligger, utom 
i den stora begåfning, som känneteck
nar hvar och en särskildt, i dess full
ändade samsång. Endast därigenom 
att dessa fyra personligheter så full
komligt uppgå i denna gemensamma 
sak, är det möjligt för dem att före
draga sina sånger på ett så helgjutet 
sätt, som i hvarje afseende tillfreds
ställer äfven den finaste kännares öra. 

Äfven i behandling af texten äro de 
mästare, så att intet ord går förloradt 
genom otydlighet, och de verka lika 
mäktigt genom det kraftigaste fortissi
mo, som genom det mest försvinnande 
pianissimo. Sålunda förklaras cmdö-
men sådaDa som följande : 

»Vi hafva ännu aldrig hört så svåra 
stycken föredragas på ett så fullän-
dadt sätt». »Uppträdandet efterlämnar 
ett intryck af något betydande». »En 
verkligt konstnärlig prestation, inför 
hvilken hvarje kritik nedlägger vap
nen». »I denna sång ligger en troll
kraft, som försätter åhörarnes hjärtan 
i den högsta stämning». »Att så sjun
ga, det kan kallas att sjunga Herren 
till ära.» 

Måtte omdömena bli lika gynnsam
ma efter de konserter de fyra konst
närerna komma att gifva här i Jakobs, 
Östermalms och Katarina kyrkor!* Med 
denna förhoppning hälsa vi »Solokvar
tetten för kyrkosång! hjärtligt väl
kommen till vårt land och vår stad ! 

H. L. 

Frenumerationsa D mälan-

Svensk Musiktidning fortsättes nästa 

år med sin l9:de årgång och anbefal

ler sig i våra musikvänners åtanke. 

Behofvet af en facktidning för musik 

äfven i vårt land är oomtvistligt, och 

att den plan, ' efter hvilken Svensk 

Musiktidning är redigerad, tillgodoser 

detta behof — nämligen af en popu 

lär-instruktiv musiktidning för de n mu

sikaliska allmänheten — tycks bevisas 

deraf, att ingen annan tidning för mu

sik sä länge existerat i vårt land eller 

ens i den skandinavaviska norden. 

Längst har af andra sådana hos oss 

framhärdadt »Ny tidning för musik», 

fr. 1853 till 1857. Den af Edv. 

Bäckström förtjeustfullt redigerade »Tid 

ning för teater och musik» 1876 lefde 

blott ett år, och »Nordisk Musiktiden-

de», utgifven af W armuth i Kristiania, 

en tidning som började sin tillvaro 

1880, bortdog småningom i början af 

detta årtionde. Andra dödfödda före

tag i den vägen hos oss kunna vi för

bigå. Svensk musiktidning bar ej 

gjort till sin uppgift att hos allmänhe

ten söka tillfredsställa ett lågt begär 

efter pikanterier, och rafflande kriti

ker; den har stäit sin uppgift hög

re, afseende att tillgodogöra så väl vår 

konsthistoria genom kontinuerliga upp

gifter om operaverksamheten och kon-

ertväsendet i hufvudstaden samt ge

nom biografiska uppgifter, som ock a tt 

* Konsert lär äfven komma att gifvas i 
Upsala domkyrka. 

i det allmänna'iLuwkvetardets intresse, 

meddela notiser om musikvärldens vig-

tigare tilldragelser i in- och utlandet, 

särskildt i Norges, Danmarks och Fin

lands huvudstäder, instruktiva uppsat

ser, blandade med följetongsartiklar, 

musikpressens alster, musiklitteratur 

e'c., hvarigenom både lärorikt och om-

vexlande innehåll erbjudes. Fina por

trätt till biografierna illustrera hvarje 

nummer. 

I det vi frambära vårt tack till dem, 

som hittills gynnat Svensk Musiktid

ning med prenumeration, hoppas vi på 

deras fortfarande intresse för densam

ma och att de äfven skola rekom

mendera den åt andra musikvänner. 

Svensk Musiktidning utgifves 1899, 

såsom förut, två gånger i månaden (utom 

juli—augusti, » den döda säsongen ») till 

ett pris af 5 kronor per år. Musik

bilagan, ett Musikalbum af valda piano-

och sångstyck en, tillfaller endast hel
år S-prenumeranter. Mindre än hel 

årgång beräknas efter lösnummer (25 öre). 

På tidningen prenumereras här å Ex

peditionen, Kungstensgatan 56, 3 tr., 

samt i bok- och musikhandeln, å posten 

och tidningskontor. / landsorten prenu

mereras läst å posten, då tidningen for

tast kommer prenumeranterna till handa. 

Vördsamt anhålles att prenumeration 

må ske så snart som möjligt; vid di

rekt prenumeration hos Svensk Musik

tidnings Expedition, Stockholm (Kung

stensgatan 56, 3 tr.), tillsändes tidnin

gen prenumeranten kostnadsfritt gerast 

den utkommit. 

För att spara våra förra prenume

ranter besvär vid prenumerations förny

else, sflnda vi dem. såsom förut, årgån

gens första nummer, med anhållan att 

de som icke vidare önska erhålla tid

ningen ville tillkännagifva detta åt budet 

eller å tidningsexpeditionen före andra 

numrets utsändande. Senast när budet 

kommer med andra numret torde det 

första återlemnas af dem, som ej för

nya prenumerationen i af dem, som der

ated fortsätta, torde då till budet pre-

numeratiorsafgiften mot kvitto erläggas. 

Dem, som behålla f örsta numret utan att 

afsäga sig tidningen, anse vi oss alltså 

få fortfarande räkna som prenumeran

ter å densamma. 

Presentkort å t dn in gen finnas att 

tillgå å Expeditionen, i musik- och bok

handeln etc. 
Vördsammast 

Redaktionen. 
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Tir fin g. 

Mystisk Sago-Dikt i 2 akter med 
för- och efterspel af Anna Boberg, 
f. Scholander, musik af Wil helm Sten-
h ammar. 

Textinnehåll. 

Enligt den mytiska fornsagan var 
Tirfing namnet på ett svärd, som dvär
gar tvingats smida åt Odens sonson 
Svafrlame. Då de lämnade honom 
svärdet uttalade de deröfver den för
bannelsen, att det aldrig kunde dragas 
ur slidan utan att blifva någons bane. 
Spådomen gick i fullbordan. Svafrla
me dödas med sitt svärd af kämpen 
Arngrim, hvars namnkunnige son An-
gantyr ärfde svärdet. Tirfing nedlades 
i dennes grafhög, då han stupat i stri
den med Hjalmar den hugfulle. Men 
Angantyrs modiga dotter Hervor tvang 
genom besvärjelser sin döde fader att 
lemna henne svärdet. Det kom sedan 
i flere mäns ego, alltid stiftande olycka, 
hvarom Hervarasagan förtäljer. 

På denna saga är ofvaunämnda, nyss 
uppförda musikdrama b ygdt, hvars dra 
matiska innehåll här följer i korthet. 

Förspelet. Scenen föreställer Samsö 
med de tolf Arngrimssönernas graf-
kullar. Till venster i förgrunden An
gantyrs kulle. I fonden Kattegat. 
Stilla sommarafton. En herde blåser 
vallåtar och aflägsnar sig småningom, 
då Hervor träder fram, sökaude bland 
grafvarne. Hon ropar till sig herden 
för att få reda på faderns graf. Skym
ningen faller på, och ett starkt dån 
går fram öfver ön. Herden utpekar 
förfärad Angantyrs graf och skyndar 
ut. Hervor knäböjer och börjar be 
svärjelserna för Tirfings vinnande. An
gantyrs röst svarar ur grafven. Till 
slut remnar grafven. Angantyr reser 
sig derur och håller upplyftadt det 
flammande svärdet, hvilket han lemnar 
den knäböjande Hervor, som dock må
ste svärja vid »själens sällhet» att »ej 
för någon nämna sitt namn, aldrig 
mäla mänskor sin möbörd» utan till 
sin dödsdag dölja sitt kön. Hon går 
eden, uppreser sig, kysser lidelsefullt 
svärdet och går. 

Första akten. En försal hos konung 
Gudmund i Gläsisvall. Eu trappa le
der upp till jungfruloftet. Väggaroe 
äro behängda med bonader och vapen, 
derunder synas väggfasta bänkar. En 
stockeld lyser i salen. Tjenare springa 
ut och in att förbereda festen. På 
löftet äro Gullväg och hennes tärnor 
sysselsatta i väfstolarna. Vidar in
kommer och nedkallar Gullväg för att 
förkunna henne ankomsten af en gäst, 
hvars namn hon dock får gissa. Gä
sten är hans vapenbroder Hervardur 
(Hervor), som han vet att systern äl
skar, och han nämner slutligen nam
net. I en monolog yppar han en häf
tig strid inom sig i följd af hans star
ka vänskap för Hervadur, »De få hvar-

ann — men jag mister båda». Bjel-
lerklang höres och Hervardur inträder. 
De tala om sina bragder och sin vän
skap. Vidar går och Hervardur bekän
ner för s ig att hon älskar Vidar; dock 
— »hvad äro väl nu», säger hon, 
»mina glänsande segrar, då jag i detta 
är slagen i grund.» »Du f ader har vållat 
två sköflade lif» utropar hon, besluten 
att säga Vidar för alltid farväl, sedan 
gillet är lyktadt. 

Andra akten. En högtidssal hos 
kung Gudmund; till venster högsätet; 
rundt väggarna bord och b änkar. Midt 
i fonden en dörr. Vid rid åns uppgång 
äro Vidar j emte småkonungarne Gjestur 
Jernhand, Svasur Svintand och Harald 
Halte samt flere kämpar i salen. Her
vardur inkommer och helsar Svasur 
med handslag. Småkonungarne ha 
kommit dit att gilja till den sköna 
Gullväg och antaga att Hervardur har 
samma mål. De tala hviskande om 
hans börd, som de ej känna, samt om 
ryktet att han skall vara född af en 
jordisk moder och Auka-Thor. Her-
vardurs många bragder prisas af dem. 
Konung Gudmund inträder, stödd på 
Gullvägs arm, och följd af svenner och 
tärnor. Kungen leder dottern fram 
till Hervardur, och Gullväg önskar ho
nom blygt välkommen. Vidar kallar 
nu otåligt alla till bords. De sätta 
sig och dryckeshornen bäras fram af 
tjänare. Kämparne sjunga en dryc
kessång och barden kväder en sång. 
Småkonungarne skryta hvar öfver sina 
barder och harpolekare och råka i strid 
men skiljas åt på kungens befallning. 
Man har rest sig från bordet och ko
nungen intager högsätet jemte Gullväg. 
Nu förelägger Gullväg gästerna gåtor. 
Hervardur deltager i gissningstäflingen 
men vet ej att Gullväg är priset för 
lösningen. Kämparna skratta högljudt 
åt småkonungarnas misslyckade lösnin
gar och belöna med jublande bifall 
Hervardur, som finner lösningen på 
alla tre gåtorna. Konungen leder Gull
väg fram till den segrande Hervardur, 
som slutligen förstår hvad det gäller 
och med häpnad kastar undan Gull
vägs framräckta hand. Stor uppstån
delse. Konungen är djupt förolämpad. 
Vidar blir ursinnig och ger Hervardur 
ett slag i ansigtet, kallande honom en 
feg niding. Hervardur drager besin-
ningslöst ur slidan Tirfing, som i eld 
och lågor dräper Vidar och äfven ko
nungen. Hervardur kastar sig döfvad 
af förtviflan öfver Vidars lik, kämpar
na vilja döda honom men hejdas af 
Gullväg, som hotar att döda sig med 
Vidars svärd, om de döda Hervardur, 
hvilken af henne lyses biltog och fred
lös från första morgonväkten. De af-
lägsna sig. Hervardur reser sig upp 
och yppar nu för Gullväg att hon är 
Hervor, Angantyrs dotter, och att 
hou älskat Vidar, som ej kände att 
»Hervors mansbörd blott var lånad.» 
Hervardur griper om Tirfings fäste och 
går dröjande ut. 

Efterspelet. Samma dekoration som 
i förspelet m en i vinterstämning. Storm 
och dån. Eldar flamma ur grafvarua. 
Hervor framträder i en grå kappa, 
höljande samma drägt som i förra 
akten. Hon bär Tirfing på sina händer, 
skrämd och förtviflad. Hon springer 
upp på faderns graf och sjunker ned 
i brinnande bön, hvarefter hon drager 
Tirfing. Allt slocknar utom Tirfing, 
som blixtrar och flammar i hennes 
höjda hand. Hon faller död ned men 
Tirfing förblir sväfvande i luften öfver 
henne. Dess flammor aftaga och mörk
ret inbryter.» 

a — 

Musikpressen. 

Såsom vanligt ha våra musikförläg
gare till julen utsändt en mängd ma-
sikalier, som här i korthet anmälas. 
Så har utkommit 

På Abr. Lundquists förlag, 

för piano, 2 händer: 

Hallen, Andr.: Valdemarsskatten, förkor-
tadt klaverutdrag ined förbindande text. Pris 
3 kr.; — Meyer-Helmund: Album. Kr. 
1,50: Beckman, Bror: Glädjens Blomster, 
op. 9. Pr. kr. 1,50. Vinterblommor, 
nyaste valser, Polkor, Française och Hambo-
Polska, kr. 1,50; — Öländer, John: Ari
stokrati, vals, op. 59. kr. 1: —En Nunna: 
Fjärilslek, vals. kr. 1; — Holtz, Victor: 
Solstrålar, vals, kr. 1; Gömdt är icke glömdt, 
polka, 75 öre; Helt apropos, hambopolska, 
75 öre; — Pinet, Theodor: Glädjen högt 
i tak, hambo, 60 öre; W. Hedemann-Gade: 
Ut i det fria, hambopolska, 50 öre; > Ten
nis--Polka, H. K. H. Kronprinsen vördsam
mast tillegnad; 75 öre; / mot och me dvind, 
parad galopp, 75 öre; 

för en röst med piano : 

W. Peterson-Berger: iMor Britta», 
(c—g), visa af F. A .Dahlgren, fru Anna Pet-
tersson-Norrie tillegnad, 60 öre; —Sjögren, 
Emil: Fem sånger ur skådespelet »Biltog» 
at Edv. Fredin : Svärds visa (c—d), Rolfs visa 
(c—gess), Ellas visa n:o 1 (e—g), Elias psalm 
(e—tiss), Ellas visa 11:0 2 (f—f), kr. 1,50: 
— de Wahl, Anders: Greta lill' (c—g), 
visa, ord af tonsättaren. 75 öre. 

på Abr. Hir8chs förlag, 

för piano, 2 händer: 

Stenhammar. Wilh.: Tirfing, musik
drama i 2 akter med för- o ch efterspel, dikt 
at' Anna Boberg, f. Scholander. Arrangement 
tor piano a f K Eliberg. Kr. 2,50 ; — Gluck, 
C. W. v-: Bcdettmusik ur operan >Alceste>, 
(n:o 1 af samlingen Flydda tider), 7 5 öre; 
Popper, D. : Gavotte, arrang., 75 öre; — 
Sartorio, Arnoldo: Serenata, op. 285, pr. 
75 öre; — Sånger utan ortl, populära sån
ger för fyra mansröster, arrang. för piano af 
Herm. Berens, J:r; 5:e samlingen. Kr. 1,50. 

för Cornett (Piston), Althorn eller 

Basun-Solo : 

Femtio melodiösa stycken, 2:a häftet af 
Bibliotek för messingsinstiument. Kr. 1,75; 

för en röst med piano: 

Stenhammar, Wilh.: ur musikdramat 
»Tirfings: Hervors sång »Min, min är du, 
Tirfing» (ais- fiss). Kr. 1,50; Gulli\igs visa 
(ess—ass) med kör (c—ess) »Löp, spole, löp»; 
kr. 1,50; Vidars visa »Det var sig en jung-
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fm» (fiss—fiss), kr. 1: Hervors monolog »Jag 
är kvinna o ch han är man» (oBtr. g. — två
str. fiss), kr. 1,50; — Liljefors, Ruben: 
Två sånger: Kung Liljekonvalje (d—d), Säf, 
säf, susa (h—g), op. 4, kr. 1 ; Delsbo-Stin-
tans visor, upptecknade af Ida Gawell-Blu-
menthal. Kr 2; 

för en röst med gitarrackompag-

nement: 

Sånger, arrang. af A. Eggera. l:a häftet af 
Bibliotek för gitarr, kr. 1,50 ; 

sånger för fyra mansröster : 

Vid grafven, samling begrafningssånger. 
Partitur. 1 krona ; 

På Carl Gehrmans förlag: 

Griebel, Tekla: Pianoskola för barn, 
kortfattad vägledning vid den första pianoun
dervisningen. Svensk upplaga, genomsedd och 
delvis bearbetad af Richard A ndersson. Kr. 
2,50; — Hägg, Gustaf: Stämningar, fyra 
pianostycken, op. 17. Kr. 1;50; —Glinka, 
M.: Mazurka ur »Lifvet för Zaren», 75 öre; 
— Raebel, Max: Stämningsbilder, tilleg-
nade fru Eva Nansen; op. 18, kr. 1,50; Nor
ska Danser, tillegn. Anders Lundberg, op. 12, 
kr 1; Valse, tillegn. fru Helma Kihlgren, op. 
2 (Ass dur), kr. 1; 

för en röst med piano : 

Bechgaard, Jul.: Mitt och Karins hem 
(d—ess) à 50 öre; — Hägg, J. Ad.: Tolf 
Sånger och Visor. N:o 1 Blomman, (e—e 
eller giss), 2 Härlig är högsommarens prakt 
(e—Q, 3 Vaggvisa (g—g), 4 Jungfrun i det 
gröna (c—e), 5 Stemning (e—d), 6 Du är 
min ro (e—e). 7 Lokkelek (e a), 8 Hvem är 
din lefnada ljus? (g—e), 9 Vårkänslor (e— 
fiss), 10 Hvar är hon? (d—g), 11 Flickan i 
skogen (c—fiss). Pris à 50 öre; — Pacius, 
F. : Sången (f—gess), dikt af Emil von Quan
ten, 50 öre; — Raebel, Max: Fyra sån
ger till dikter af Tor Hedberg. Visa (ess— 
g), En Vaggvisa (e—g), Vännen (d—e eller 
g), Vid hafvet (c—e eller a), op. 15, kr. 1; 
Harpolekarens kärlekssång, dikt af Sten 
Granlund (d—Q, 75 öre; Jul, dikt af Sten 
Granlund (h—fiss), 75 öre; — Valentin, 
Karl: Den lycklige (Der glückliche, ord af 
A. Fitger, öfvers. af K. V., tillegn. Jobannes 
Elmblad (d—e), op. 30 n:r 1; I Midnatts-
stund', (Um Mitternacht), ord af Jul. Roden, 
berg, tillegn. Salomon Smith (c—d), op. 30 
n:o 2, à 75 öre; — Koka bonnaviser på vä-
schötamål mä båle ola a meliodera åte Sånn-
bergs Eric, kr. 1,50; — ÅTordiska Folkvi
sor n:o 1—25 (29 svenska. 9 finska, 2 nor
ska, 2 danska), à 25 öre. — Hjort, Fr.: 
Hjärtats saga (c—g); Den första gång {d— 
e) à 50 öre; 

4-stämmiga sångtr för mansröster: 

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. N:r 8 H. 
Palm: Under rönn o ch syrén, 20 öre; n:r 9 
Bechgaard: Mitt och Karins hem, 15 öre; 
n:o 10, H. Bedinger: 20 öre; n r 11 F. Hjort 
Polska; n:r 12 W. Peterson:Berger: På fjäl
let i sol, 20 öre; 

På Eggeling & C:is förlag. Lund: 

För piano, två bänder: 

Beethoven, L. v.: Bagatelle, 50 öre; — 
Mirandolina, Menuett från 1700.talet, arrange
ment, 50 öre, — Fandango, spansk national-
dans, 50 öre; — Langerstädt, E.: I sko
gen, salongsstycke, 75 öre; Lizinsky, Die-
mitri: Pa högfjället, salongsstycke, 75 öre; 
Millöcker, Carl: Schwabisk folkvisa, 50 
öre; — Oslislo, J.: En dröm, fantasi, 75 
öre; — Schumacher, H. V.: Vielliebchen, 
gavott, 75 öre; — Söderman, Aug.: Sere
nad (efterlemnadt arbete), kr. 1; — Teil-
man, Chr.: Lindelin, tempo di Gavotte, 1 
kr.; Brudfärden, stycke i norsk folkton, 75 
öre; Paraphrase öfver folkvisan »På fjeldet 
må jeg flytte», 75 öre; W ejdling, Hen R.: 

Lisa-Gavotte, tillegn. frck. Elis. v. Platen, 75 
öre; Minne från Krygerslund, Polonaise 
brillante, tillegn. fru E lis. Gadd, f. Schartau, 
1 kr.; — Holtz, V.: I ungdomens år, vals, 
1 kr. ; Utmarschen, marsch, 50 öre ; En tripp 
till » Köngens byt, polka, 60 öre; Pä, tu man 
hand, hambopoiska, 50 öre; Kort och g odt, 
schottisch, 50 öre; — Trobäck, Gottfr.: 
Hippodromen, marsch, 75 öre; — Eklund, 
E.: Elsa Waldeck-Française, 75 öre; — Sell-
more, Ch. : Staccato-polka, 75 öre ; — Wej d-
ling, H R.: Tur och Retur, 75 öre; Evas 
små svärmerier, vals, 1 kr.; Vivirosen, vals, 
tillegn. frök. Fulvia Ljungquist, 7 5 öre; Hvem 
vill bli min?, polka, 75 öre; 

för två röster med piano: 

Palm, Herman: Under rönn och syrén 
(Sopr. g—f, bas d—c), 60 öre; Tvenne reli-
giisa dikter af C. D. af Wirsén: »Herrens 
gårdar» (S: e—fiss, B: d—d), »Jag sökte så 
länge» (S: diss—e, B: ostr. h—e), 1 kr.; 

för en röst med piano: 

Mozart, W. A.: Papagenos kupletter ur 
op. »Trollflöjten» (c—d), 50 öre; — Palm, 
Herman: Under rönn och syren, 60 öre; 
Notturno (c—f), 75 öre; 

för manskör jämte unison kör med piano : 

Palm, Herman: Fosterländsk hymn, 
tillegn. fosterländska studentförbundet i Upsala, 
50 öre. 

Af denna trassa musikalier ti llhör en 
stor del balsalen och vi lemna dea der 
åt sitt värde; något större sådant kan 
af dem ej pretenderas. Vi kasta sedan 
en kort blick på det öfriga i ordning 
efter förlagen. Särskildt intresse väcka 
bland allt det andra de båda piano-
arrangementen ur Hallens och Stenham-
mars nya operor. Den musik, som i 
den förstuämdes »romantiska opera» 
Waldemarsskatten här föreligger, synes 
ha flere framstående egenskaper, som 
framkalla goda förväntningar om detta 
verk vid dess förestående framträdande 
på scenen. Detta är allt hvad vi för 
närvarande, i brist på utrymme, kunna 
säga om detsamma i klaverutdrag. — 
Meyer-Helmunds Album innehåller rätt 
välklingande salongsstycken af medel
svår grad. — Mycket lätta äro Bäck
mans småstycken, i allmänhet väl och 
osökt harmoniserade, också äro de, så
som titelbladet upplyser, Bkrifna för en 
vän som var nybörjare och höll på att 
taga ut »Glädjens blomster», den be
kanta folkvisan, på sitt piano. — Af 
sångerna på samma förlag är Bech-
gaards en mycket enkel melodisk sång. 
Peterson-Bergers vackra sång »Mor 
Britta» och de Wahls komiska »Greta 
lill'» gjorde sig mycket omtyckta, då 
fru Norrie sjöng dem på sin soaré i  

förra månaden. Sjögrens »Biltog»-sån-
ger äro af mindre omfång, men små 
godbitar. Den största, »Rolfs visa», hade 
vunnit på att hållas i gladare ton, mot
svarande den muntra texten. 

Det lilla klaverutdraget ur »Tirfing» 
— att nu vända oss till de Hirsch'ska 
musikalierna — börjar med gästernas 
ankomst till kungagillet, och innehåller 
vidare Hervors entré i prologen, väf-
varvisan, bardens sång, Vidars visa i 
folkton och ett par andra mera melo
diska motiv. Af pianomusiken fram

står ytterligare Glucks sköna balett
musik ur »Alceste» och arrangementet 
af Poppers bekanta gavotte för violon-
cell. Ett mera vanligt salongsstycke 
är Sartorios »Serenata». — Samlingen 
»Sånger utan ord» innehåller 20 kör-
eller qvartettaånger, deribland A. F. 
Lindblads »En sommarafton», Pacius' 
»Suomis sång», Lange-Müllers »Sere
nade», Södermans »Sjung, sjung», Möh-
rings »Sof i ro», Wennerbergs »Hör 
oss Svea» etc. — Samlingarna för flöjt 
samt för messingsinstrument innehålla 
ett rikt och godt urval, som här ej kan 
specificeras. 

Vi komma nu till förlagets sånger. 
Bland dessa göra sig sångerna ur »Tir
fing» särskildt bemärkta. Ett intres
sant sånghäfte är äfven Liljefors', hvars 
framstående egenskaper som tonsättare 
vi förut påpekat. — »Delsbostintans 
visor», väl bekanta från »Skansen», 
utgöra ett häfte med 20 sådana, före
gångna af ett lustigt fö retal på Delsbo-
språk »Täll dom som häkter läsa», il-
lustreradt med landskapsvyer och por
trätt af »stintan», n. m. fru GawelJ-
Blumenthal. Sångernas omfång hålla 
sig mellan ostr. a och tvåstr. ess eller 
e. — Gitarrbibliotekets första häfte in-
ledes med grepptabell för gitarr, skal-
öfaingar, brutna ackord och ackord i 
olika tonarter. Sångerna äro 18 be
kanta och omtyckta sådana af A. F. 
Lindblad, Kjerulf, Josephson, Wenner-
berg, Laurin etc., i höjden uppgående 
till tvåstr. e, få af dem något högre. 
— Körhäftet »Vid gra fven» börjar och 
slutar med psalmerna 452 och 162, 
vidare upptagande de vid b egrafningar 
ofta utförda »Kyrie» af Josephson, 
»Ave verum» af Mozart, Geijers »Stilla 
skuggor» och »Svanhvits sång», Fle
mings »Integer vitse», Beethovens »Om 
döden», sånger af Randel, P. U. Sten
hammar, Norman och Herm. Palm. Vi 
sakna bland dem Neefes vackra sång 
»O huru ljufligt hvila de salige». 

Bland Gehrmanska förlagsartiklarna 
finna vi en »Pianoskola för barn» af 
Tekla Griebel, från danskan delvis be
arbetad af Rich. Andersson, som på
pekar den såsom det första pedagogi
ska arbete för nybörjare, gruedadt på 
»åskådningsmetoden». Skolan tycks 
också vara afsedd för mycket s må ny
börjare och för sådana rätt lämplig. — 
Af förlagets pianomusik framstår isyn
nerhet Gust. Häggs »Stämningar», sär
deles intressanta styckeD, benämnda 
»På sjön», »Aftonstämning», »Irrbloss», 
»Dröm». En samling andra rätt an
slående stycken äro Max Raebels »Stäm
ningsbilder», äfven med ty ska rubriker. 
Dessa styckens tillegnan åt fru Nansen 
och hans häfte »Norska danser» låta 
oss förmoda att tonsättaren är norsk. 
I den andra »stämningsbilden», en bröl
lopsmarsch, är, underligt nog för en 
sådan, mollstämning förherskande. De 
norska danserna intressera såsom folk
melodier med stundom något vilda har
monier såsom i n:o 1 giss och e i di
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skanten mot qvinten d—a i basen. Ett 
rätt vackert salongsstycke är Raedels 
»Vals» i ass dur, likasom »Mazurkan» 
nr Glucks bekanta opera »Lifvet för 
zaren» (först uppf. 1836). — Sångerna 
af J. A. Hägg äro i en gammaldags 
enkel stil. Enkelt melodiska, men nå
got mera moderna iiro Hjorts sånger; 
»Sången» af g amle Pacius påminner om 
Collanä stil. Raebels sånger äro till
talande; i synnerhet är »Jul» mycket 
stämningsfull. Mera harmoniskt kom
plicerade äro Valentins, ämnade för 
både tysk och svensk publik, för öfrigt 
att väl rekommendera åt våra sångare. 
Lustiga äro »bonnavisorna» med sin 
vignett af speleman på tunnan. De gå 
i höjden upp till f eller g. Särskildt 
textblad medföljer dem. I samlingen 
»Nordiska folkvisor» har man de flesta 
af våra mest kända och omtyckta så
dana. Harmoniseringen är i en och 
annan af dem mera sökt och modern, 
än lämpligt för folkvisan. I Gehrmans 
»Kvartettbibliotek» n:r 8—12 återfin
ner man ett par, som »Sällskapet för 
svenska qvartettsångens befrämjande» 
utgifvit i sina häften. 

Eggelings musikalier höra till det 
mera populära slaget. Beethovens »Ba
gatelle» är en gammal bekantskap, lika
som Papagenos kupletter ur »Trollflöj
ten», Södermans posthuma »Serenad», 
med hans porträtt på titelbladet, är af 
mindre betydenhet, såsom i allmäuhet 
hans pianostycken. Rätt lifligt och väl-
klingande är Wejdlings »Polonaise». — 
Bland sångerna finner man Palma om
tyckta qvartett »Under rönn och syrén» 
både såsom duett och solosång. 

Musikbref från Paris. 
D. 30 Nov. 1898. 

»LAssociation artistique des Concerts 
Colonne» firar i år 25 årsjubileum och 
Colonne ämnar derför gitva en »serie 
Jubilaire de festivals», hvarunder de 
25 årens repertoar skall passera revy, 
omfattande de förnämligare verken af 
Beethoven, Berlioz, Massenet Mendels
sohn, Liszt, Schumann, Saint Saëns, 

Wagner och andra storheter. At hvar 
och en af dessa mästare skall egnas en 
särskild seance, eller rättare sagdt två, 
då ju samma program upprepas två 
söndagar å rad. Vi skola således bl. a. 
få några klassiska seancer som ett 
angenämt afbrott i Wagnerentusiaemens 
tidehvarf. Tant mieux. Denna idé, 
som gör Colonne all heder, innebär en 
rättvis hyllning åt de mästare, på hvars 
konto ju äfven får skrifvas en god del 
af de 25 årens ära och framgång. 
Seiien af nu letvande franska komposi
törer inleddes d. 6 med en Massenet-
konsert. 

Massenet anförde sjelf och blef före
mål för formliga ovationer, som så 
mycket mer barde ha rört honom, som 
det börjar bli »chic» bland »des jeunes», 

i detta Wagnerförguduingens tidehvarf 
att ringaktande tala om dem, som va
rit deras lärare, och äfven M. efter 
debutens motgångar och framgångens 
ära och ryktbarhet redan sett prof på 
sina samtidas otacksamhet och glömska. 

Hvilken uppfattning man än gjort 
sig af M assenets konstnärskap, kan man 
väl dock ej undgå att i honom beundra 
ett verkligt skapande geni och beröras 
af den charme, som strömmar en till 
mötes nr hans verk. 

Konserten började lyckligt med h ans 
första orkestersuite, skrifven 1864, som 
förskaffade den då 22-årige kompositö
ren Prix de Rome. Full af ungdom
lig friskhet och djerfhet visar den re
dan gryende drag af den Masäenet 
vi känna och är isynnerhet intressant 
i afseende på de för den tiden enorma 
nyheterna deri, som också gåfvo an
ledning till en häftig polemik efter 
dess utförande på »Ç'oncerts Pasdeloup». 

Ett mindre lämpligt val syntes oss 
deremot »la Meditation de Thaïs» vara, 
väl obetydlig å en konsert, hvilken 
skall lemna en så fullständig »aperçu» 
som möjligt af de olika sidorna i mästa
rens talang. 

Sam ett lysande prof på M:s emi
nenta instrumentationsförmåga gafs den 
af glödande kolorit mättade suiten ur 
»E-sclarmonde», hvilke n opera med myc
ken framgång gått på Opéra comiques 
scen. Af dess tre nummer blef isyn
nerhet »Hymenée» till en verklig triumf 
för tonsättaren. Efter det berömda an-
dantet ur Scènes alsaciennes», hvars 
tjusande kärleksduett mellan klarinett 
och violoncell, som alltid väckte be-
döfvaude applådsalvor, afslö ts k onserteu 
med den beundransvärda scenen ur 
3:dje akten af »Le Mage. — Som ora-
torie kompositör har M. väl näppeligen 
sin starka sida; de från detta område 
hemtade »La vierge» och »Madaleine 
à la Croix» gingo en också temligen 
spårlöst förbi. En välkommen till
ökning på programmet, oaktadt dess 
längd, var söndagen derpå några num
mer ur »Herodiade» (loom parentes 
sagdt skall detta verk i vinter upp
tagas på operan för m:me Calvé3 skull, 
som snart skall uppträda på denna 
scen). 

I söndags gafs Saint-Saëns-konsert. 
Publikens hållning var betydligt kallare 
än vid Massenet-konserten. Kanske be
rodde det på att tonsättaren var hindrad 
att anföra eller också på programmets 
något kaleidoskopiska sammansättning, 
som ej gaf full rättvisa åt de skilda 
formerna af mästarens geni. 

Saint-Saëns är naturligtvis ej så popu
lär i sitt hemland som Massenet. Hans 
sångmö har ej alls denna lyriska ome
delbarhet och lidelsefullhet, som så tju
sar hos denne; på scenen har han der
för endast lyckats uppnå en succès 
d'estime; men i gengäld eger han be
tydligt större originalitet, lärdom och 
djupsinne, som ock gör honom så myc
ket mera omtvistad och som förlägger 

hans styrka på det oratoriska och sym
foniska området. 

Fullt representativt i afseende på 
bans mera glänsande egenskaper var 
egentligen endast det sista numret på 
programmet, »Le Deluge», som visser
ligen i sig är nog att tillförsäkra sin 
upphofsman odödlighet. Chatelet-kon-
serterna skola visserligen sysselsätta sig 
med orkestersaker endast, men man 
kunde gerna ha gjort ett undantag från 
regeln för att gifva något verk från 
kammarmusikens område, der ju S. sku
rit några af sin a vackraste lagrar. Nu 
fick man i st ället höra det temligen kon
ventionella »Caprice Héroique» (première 
audition) och den mindre tråkiga, pitto
reska »Rapsodie dAuvergne», der 
Diemer glänste med sin smidiga teknik, 
sångnummer ur »la Fiancée du Tim
balier», »Phryné», »Antigone» m. m. 

- C jlonne fortsätter äfven denna säsong 
sina med så mycken framgång gifna 
torsdagsmatinéer, hvilka i s in egenskap 
af ett slags lefvande allmän musik-
historia utgöra en ej ovigtig insats i 
det franska musiklifvet. Dessutom skall 
han utföra musiken till följande dramer, 
som spelas på Odeon: Déjanire af 
Saint-Saëns, »Le malade imaginaire» 
af Molière, musik af Saint-Siëos, 
»Struensee» med Meyerbeers musik, 
Schumanns »Manfred» samt »Athalie» 
och »1'Arlésienne». 

Hos Lamoureux har gifvits första 
akten till »Tristan och Isoide» i sin 
helhet, till stor glädje för dem som ej 
äUka fragmentsystemet. 

Denna underbara kärleksapoteos har 
blifvit för mycket kommenterad för att 
j ig skulle ingå i en närmare analys 
deraf Jag inskränker mig e ndast till att 
nämna, det den, ehuru lösryckt från 
sin sceniska ram, ej förfelade göra ett 
djupt intryck på den andaktsfullt lyss
nande publiken. 

För den som för 12 år sedan assiste
rade vid dess första uppförande på 
E ienteatern bör det ha varit intressant 
att iakttaga hur litet denna publik lik
nade den, som då visade mera nyfiken 
förvåning än entusiasm. Men huru har 
ej Wagner också trängt igenom hos 
musikvännerna här, som nu äro för
trogna med de flesta af hans verk, 
tack vare den outtröttlige Lamoreux's 
bemödanden. L. är f. n. i London. 
I äin måg Mr Chevillard har han lyck
ligtvis fått en dirigent, åt hvars säkri, 
erfarna och om grundliga Wagner-
studier vittnande ledning han med oin
skränkt förtroende kan öfverlemna sin 
orkester. G. S. 

—a— 

Endast den har gagn af beröm
met, som förstår uppskatta klandret. 

Rob. Schumann. 

Erfarenheten har visat, att publikens 
samfälda utlåtande nästan alltid är 
rättvist. K. M. v. Weber. 
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Från scenen och konsert
salen. 

Kgl. te atern. Dec. 1, 3 Mozart: Figaros 
bröllop. — 3, 15 Verdi: Trubaduren (15/ia 
fru Ostbergs 25 års-jubileum som scenisk sån
gerska). — 4 Donizetti: Regementets dotter; 
Balett: Dansdivertissement. — 5, 11 Mas-
cagni: På Sicilien ; L e o n c a v a 11 o : Pajazzo 
(Canio: hr Lemon). — 8, 14 Mozart: Don 
Juan (14 dec. 325:te gång.). — 9, 12 Wilh. 
Stenhammar: Tirfing, mytisk sagodikt i 2 
akter med lör- och efterspel af Anna Boberg, 
dekor, af C. Jansson (Hervor, Gullväg: fruar 
Linden, Lindberg; Angantyr, G udmund, Vidar: 
hrr Elmblad, Sellergren, Forsell; Gjestur, Sva
sur, Harald: hrr Bratb ost, Söderman, Henriks 
son; en bard, en herde: hrr Bergström, Lej d-
ström). — 10 Donizetti: Regementets dot
ter; Balett: Dygnets timmar. 

Vasa-teatern. Dec. 1—13 Sidney Jones: 
Geishan (1 4 dec. >0:de gång). — 4 , 11 Verm-
ländingarne (matinéer ). 

Svenska t eatern. Dec. 4, 11 Bröllopet på 
Ulfåsa (matinéer). 

Musikaliska akademien. Dec. 4 B ellmans-
körens konseit. Biträdande: fru Davida Af 
zelius, frök. Alfh. Larson, en musikälskare. 
Dirigent: hr E. Åkerberg. 

K. F. U Ms konsertlokal. Dec. 8 Konsert 
af frök. Sigrid Carlheim-Gyllensköld. 
Biträdande: grefvinn. Ebeth Mörner, konsert, 
mäst.: L. Zetterqvist, hr V. Wiklund (ackomp ) 

Sveasalen. Dec. 11 Q vartettsångare-
Förbundets mating. 

Premieren af »Tirfiüg» gestaltade sig 
till en musikdramatisk högtid inför en 
fullsatt salong i närvaro af konungen, 
kronprinsen samt prinsarne Carl och 
Eugen. Efter aktsluten måste såväl 
de utförande sångartisterna som kom
positören, hvilken själf dirigerade, fler-
faldiga gånger framträda och mottaga 
den lifligaste hyllning och till slut äf
ven den talangfulla textförfattarinnan, 
som äfven lemnat skizzer till en del af 
de utmärkt effektfulla dekorationerna. 
Hr Elmblads regie förtjenar särskildt 
beröm och äfven han fick mottaga pu
blikens tack. 

Af de utförande framstå i främsta 
rummet fru Linden med ett ofantligt 
svårt och ansträngande parti, men äf
ven öfriga medverkande kunna med 
all rätt berömmas. Hr Forsells ypper
liga röst och hela framställning af Vi
dar gjorde stor verkan, fru Lindberg 
gaf tn särdeles liflig och behaglig, i 
fcndra aktens tragiska slutscen äfven 
dramatiskt kraftfull bild af den nordi ska 
kungadottern, likasom hr Sellergrens 
ståtliga kungagestalt tog sig fördel
aktigt ut. För framställningen af käm
pen Angantyr lämpade sig väl hr Elm
blads väldiga stämma, och hans sång 
ur grafhögen utmärkte sig för särdeles 
tydligt uttal. I hr Bergström hade 
fadern en god representant, och äfven 
småkonungarnes och herdens mindre 
partier uppburos väl. 

Det skulle kräfva ett utrymme af 
flere spalter att gå kompositionen och 
sjelfva dikten närmare in på lifvet, 
men detta saknas oss nu. Såsom total
omdöme kuuna vi säga, att dikten är 
ett poetiskt dramatiskt verkningsfullt 

arbete, om ock ett och annat trivialt 
uttryck kan påpekas och man har svårt 
att förklara såväl Vidars till svartsjuka 
och vansinne gränsande vänskap för 
vapenbrodern Hervadur, som dennes 
obekantskap med att Gullväg är priset 
för gissningen af gåtorna. Betrakta vi 
nu musiken, så finna vi den onekligen 
vittnande om en eminent förmåga att 
behandla orkestern. Hr Stenhammar 
har, äfven i användandet af ledmotiv, 
Wagner till förebild i hans musikdra
mer, men visar sig också stå på egen 
grund. Hans förkärlek för orkester-
arbetet förleder honom dock till upp
sökande af klangverkningar, som stå 
närmare missljud än välljud, och till 
longörer af tröttande slag, eller, såsom 
i prologens besvärjningsscen, till tåla-
modspröfvande motivupprepning. Lon-
görerna förekomma synnerligast i för-
och efterspelet samt i monologerna. 
Vackra melodiska partier saknas emel
lertid icke. Såsom så dana kunna fram
hållas slutet af prologen, väfverskornas 
kör med Gullvägs alternerande sång, 
duon mellan henne och Vidar samt den
nes visa i folkton, scenen vid Hervadurs 
ankomst med bjällerklangen, då dör 
rarne slås upp och det vackra vinter
landskapet visar sig. Ytterligare i an
dra akten musiken vid gästernas an
komst och bardens sång. Gillescenen 
är utmärkt af s tor liflighet, äfven i musi
kaliskt hänseende, och småkonungarnes 
uppträdande deri ett omvexlande och 
muntrande element. Epilogen, med sin 
nattstämning, med dån och storm samt 
Hervors jämmer, är en kraftfull teck
ning, men tröttande nog. På det hela 
är »Tirfing» emellertid ett intressant 
verk, som håller uppmärksamheten 
fängslad. Betydande förkortningar må
ste dock göras, så att pjesen slutar 
åtminstone en timme före midnatt. 

Fru Emilia Walters Lindblads
afton hade ej lockat så talrik publik, 
som dock var gifmild på bifall. Sån 
gerskans röst har naturligt nog ej 
samma friskhet, som då hon, Eoailia 
Spångberg, för tretton år sedan debu-
tetade på K. operan, men hon förfogar 
öfver ett vackert messa di voce, som 
hon ock mycket anlitade. De mera 
lifliga sångerna, såsom »Får gå» och 
»Skjutsgossen» blefvo också litet matta. 
Deremot lyckades hon väl med sånger 
sådana som »En sommardag», den stäm
ningsfulla »Om natten», »Asra» m. fl. 
I en rätt vacker pianotrio af Lindblad 
utmärkte sig hrr L. Zetterqvist och 
Ax. Bergström såsom violinisterna. 

Fröken Carlheim-Gyllenskölds 
konsert gafs för nära fullsatt salong. 
Den inleddes med Beethovens härliga 
»Kreutzer sonat», mästerligt utförd af 
hr Zetterqvist och konsertgif?arinnan, 
som dessutom spelade Chopin-nummer, 
ett anslående stycke af Sinding (op. 25 
n:o 1), Mélodie af Gluck och Taran
tella af Liszt, allt inbringande rikt bi
fall och äfven en l agerkrans. För för
sta gången fick man göra bekantskap 

med grefvinnan Ebeth Mörners sång
talang. Den unga sångerskan har ej 
stor men behaglig röst och synes ha 
sin styrka i en uttrycksfull framställ
ning. 

Bellmanskören häfdade på sin kon
sert sitt rykte om god sammansjung-
ning och friskt klingande röster samt 
utmärkt föredrag under hr Åkerbergs 
ledning. En musikälskare med god tenor
röst hade i ett par Bellmanskörer solo
parti, som dock saknade rätta Bellmans-
stilen. Mycket värdefullt biträde lem-
nade fru Davida Afzelius, hvars här
liga altstämma och förträffliga föredrag 
i sånger af P. Heyse (Dyvekes), Sved-
bom och Åk erberg verkligen eutusiasme-
rade publiken. Hr Åkerbergs arrange
ment af Bellmanssångerna kan beröm
mas. Konsertens slutnummer, Svedboms 
lustiga »Hej dunkom», och »Sseterjentens 
söndag» af Ole Bull framkallade sär
skildt lifligt bifall. 

Qvartettsångare förbundets mâ
tiné under hr J. Ullstedts ledning hade 
ett mycket omvexlande program med 
körer, soloqvartetter, ypperligt före
dragna »Gluntar» samt violinsolo (hr G . 
Molander) och syntes ha framkallat 
högsta belåtenhet hos de talrika åhö
rarne. 

—3 

Från in- och utlandet. 

Kgl. Teatern. Beethovens födelsedag 
firas äfven i år med konsert och upp
förande af »Fidelio». Under inöfning 
äro »Enleveringen», » H vita frun», 
»Oberon», »Lohengrin,» »Flygande 
holländaren» och Halléns nya opera 
»Valdemarsskatten» samt den vanliga 
julpjesen »Vermländingarne». 

K. Musikkonservatoriets offentliga 
uppvisning har egt rum d. IB—15 
dec. För närmare omnämnande af den
samma saknas för dagen utrymme. Föl
jande examina hafva d. 12 d:s blifvit 
aflagda: 

organistexamen af Signe Schilling, 
Hudiksvall, Anna Margareta Ulrika 
Östberg, Jönköping, Franz Oscar Ed
vin Rendal, Stockholm, Otto Fredrik 
Daniel Ullman, Göteborg och Herman 
Konrad Birger Åkerberg, Malmö; 

musiklärare- och kyrkosångareexamen 
af Ester Fredrika Elvira Hjort, Göte
borgs stift, Ada Ellen Kristina Häss-
ler, Kalmar stift, Olalla Juan Magnus 
Morales, Spanien, Karl Vilhelm Da
niel Petersson-Jeisler, Linköpings stift, 
Hanna Helena Åhrnan, Uddevalla, Ebba 
Isabella Ohrwall, Lunds stift, Herman 
Konrad Birger Åkerberg, Malmö, och 
Nils Larson-Ingloff, Lunds stift; 

endast kyrkosångareexamen af Karl 
Gustaf Valfrid Rebnfeldt, Stockholm; 

direktörsexamen af Carl Teodor Crona, 
Stockholm. 

Specialbetyg ha tilldelats i sång Hul da 
Susanna Aurora Gunnarson, Göteborg, 
samt 
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i pianostämning Gustaf Hjalmar 
Heintze, Jönköping, Adolf Julius Er
hard Hjort, Göteborgs stift, Frans Ju
lius Larsén, Kalmar stift, och Herman 
Konrad Birger åkerberg, Malmö. 

I 
Fru Carolina Ö<tberg, vår utmärkta 

operasångerska, firade d. 15 d:s sitt 
jubileum som scenisk sångerska. Det 
var nemligen denna dag 1873, som 
konstnärinnan gjorde sin första debut 
på kgl. operascenen som Anna i »Fri
skytten». Fru Östbergs porträtt och 
biografi förekomma i Svensk Musiktid
ning 1889 N:r 16 oc i ett nytt por
trätt af henne i vår förra årgång. Vi 
få sedan återkomma till detta jubileums 
omnämnande och hennes konstnärliga 
verksamhet. 

Hr Andreas Hallen återkom d. 11 
d:8 från sin vistelse i Tyskland och 
kommer att stanna här ett par måna
der. 

Hyllningsfest för »Tirfings» komposi
tör och författarinna, hr W. Stenham
mar och fru Anna Boberg, egde efter 
premierens slut rum å hotell Rydberg. 
De i supén deltagande voro så många 
som salen kunde rymma. Vid cham
pagnen frambar kammarherre af Bu rén 
k. teaterns tack till festföremålen och 
prof. Montelius höll till dem ett hu
moristiskt tal att tolka publikens käns
lor och tack. Hr Stenhammar tackade 
å egna samt fru Bobergs vägnar och 
slutade med framförande af sin tack
samhet till de i »Tirfing» medverkande 
artisterna. 

Kvartettkompositörernas tät lan. Till 
den af sällskapet för svenska kvartett
sångens befrämjande i år utlysta pris-
täflan, för hvilken tiden utgick den 1 
dis, ha inlemnats ej mindre än 68 
kvartetter. Denna årsskörd på kvar
tettkompositionens område måste be
traktas såsom synnerligen riklig, och 
utvisa resultaten af denna och föregå
ende täflingar, att intresset för vår 
svenska kvartettsång är i ständigt 
stigande. 

Gustaf Bergström, den som komiker 
utmärkta skådespelaren och operettsån
garen vid Södra teatern, har af konungen 
tilldelats medaljen »Literis et artibus». 

Solo-qi/artetten för kyrkosång från 
Leipzig, utförligare omnämd i början 
af detta nummer, kommer att konser
tera här d. 27, 28 och 29 dec., hvar-
om närmare meddelas å sista sidan. 

Operasångaren Gustaf Henriksson fi
rade nyligen sitt 25-årsjubileum vid 
operan. Han undertecknade sitt första 
kontrakt d. 2 december 1873. 

Frederik Frederiksen, den bekante 
violinvirtuosen, född i Göteborg af 
norska föräldrar och bosatt i London 

gaf der den sista november i förening 
med sin fru född Grace Henshaw sin 
sjunde ärskonsert, inledd med Raffs pia
notrio i G dur, op. 112. Stort intresse 
väckte »Rhapsodie Suédoise» af Sauret, 
nu första gången spelad i England af 
hr Frederiksen, hvilken, som bekant, 
är elev af denne mästare och ofta un
der hans resor får förtroendet att in
formera hans elever. Konserten afslöts 
med ett violinsolo af hr Frederiksen, 
Wieniawskis bekanta »Faust-fantasi». 
Fru Frederiksen, pianist och »asso
ciate» vid kgl. musikal, akademien i 
London, deltog i trion och spelade med 
stor talang »Widmung» af Schumann-
Liszt samt Valse-Caprice af Rubinstein. 
Artistparet rönte lifiigt bifall af publi
ken. 

Jubileum. Kompositören, musikdi
rektör V. Th. Söderberg firade den 
8 dec. sitt 25 årsjubileum som organist 
i Karlshamn, der en fest till ära för 
den mångårige ledaren af stadens mu-
siklif gafs å stadshuset. 

A Arbetare-Institutets folkkonsert d. 
4 dec. utfördes en pianotrio af E. 
Andrée jemte flere piano- och sång-
nummer. Medverkande voro frökn. M. 
Olson och H. Munthe, en musikälska
rinna, hrr O. Sandberg och B. Petter
son samt institutets kör. 

Skandinaviska orgelfabriken har ny
ligen levererat flere orglar till medlem
mar af k. familjen, Sålunda har ko
nungen köpt en orgel för användning 
i slottskyrkans kor cch -prins Berna
dotte ett liknande instrument, som han 
skänkt till K. F. U. M. i Göteborg, 
samt slutligen kronprinsessan en orgel, 
som hon skänkt till väfskolan å Tull
garn. 

Paris. Den nya Opéra C o mi que kunde 
ändtligen invigas d. 7 december i närvaro 
at' republikens president med familj, min istrar, 
ambassadörer och framstående personligheter 
som representanter för den literära och arti
stiska verlden. Programmet var sammansatt 
af delar ur »Mignon», » Mireille», »Carmen», 
»Manon», »Lakmé», »Lalla Rookh» och an
dra verk "af döda och nu lefvande franska 
operakomponister. 

Ett och annat från musik
världen. 

Beethovens förfäder. I en » Historik 
öfver gator och offentliga platser i Ant
werpen» meddelar Augustin Thys föl
jande: I n:o 33 Longue rue Neuve 
bodde Beethovens farfars far, skräd-
darmästaren Heinrich Adelard van Beet
hoven. Huset, som han köpte iu 1713, 
kallades »Sphsera mundis. Till följd 
af inträdande nöd och familjestridighe
ter lemnade ett af de tolf barnen för-
äldrahuset 1731, nämligen sonen Lud
vig, Beethovens farfader, hvilken blef 
kurfurstlig kapellmästare i Bonn. 

Adelina Patti på Craig-Y-Nos. Den 
berömda divan har åter hemtat sig ef
ter det slag som träffade henne genom 
hennes mans, Nicolinis död. Tenor
sångaren Ernst Nicolini, med hvilken 
hon gifte sig för tio år sedan, afled, 
såsom bekant, i början af detta år. 
Adelina Patti är mycket road af bro
deri och har under den första enke-
sorgen ifrigt arbetat på och äfven af-
slutat ett sådant, som framställer hen
nes slott Craig-Y-Nos i snöbetäckt vin
terlandskap. Broderiet lär vara be-
stämdt för prinsen af Wales. Vidare 
egnar sig divan mycket åt bön och 
religionsöfningar. Hon har köpt en 
papegoja, som allt emellanåt, ropar till 
henne' »Lofvad vare Gud! Och der, 
signora, har du förrättat din bön?» 
Divans skönhet har ej lidit något ge
nom förlusten af hennes make. Att 
döma af hennes senaste fotografi skulle 
man anse henne för en dam om 28 
år, då hon i det närmaste är dubbelt 
så gammal. Man får dervid taga i 
betraktande, att signoran håller sig 
med egen fotograf, som i retouchering 
är en mästare. 

På tal om den aflidne Nicolini lär 
han ha efterlemnat en förmögenhet af 
en million, som han testamenterat åt 
Adelina Patti och sina tre barn i för
sta giftet. Patti har emellertid afstått 
från sin andel. Hon har nu förlofvat 
sig på nytt såsom är allmänt bekant. 

Musikaliskt Kuriosum. Vid Mazér-
ska sällskapets första sammankomst på 
denna höst på Hasselbacken, hvarom 
fornt här är nämdt, förekom efter su
pén bland då utförd musik en märklig 
duett. Sällskapets ordförande, herr M. 
Davidson, framtog nämligen en den 
4 febr. 1874 af märket A. F. L. 
(Adolf Fredrik Linderoth) tagen kopia 
af ett notblad, i enkla notsystem på 
omskring 8 rader upptagande ett tema, 
hvaraf skulle bildas en duett för 2 vi
oliner, då det spelades sålunda, att 
bladet lägges på ett bord, der de spe
lande ställa sig på hvardera sidan der-
om eller midt emot hvarandra och på 
sådant sätt erhålla hvar sin stämma. 
Vid bladets omvridning i motsatt rikt
ning blifva stämmorna de spelande 
emellan ombytta. Detta stycke utför
des på sådant, sätt och i sådan ord
ning af hrr Zetterqvist och Ahlberg 
samt befanns vara ett märkligt och 
tilltalande kontrapunktiskt konststycke 
af största förtjenst, utan dissonanser 
eller hårdheter. Bladet var beteck-
nadt såsom dels »mycket sällsynt» och 
(förmodligen såsom dess författare) dels 
med namnen »Pleyel— Romberg?» 
Det hela väckte odelad förvåning och 
beundran. 

— 

Sångarbehof. För att bli en god 
sångare, säger en berömd sångmästare 
under förra århundradet, behöfves hun
dra ting ; men har han röst, så eger 
han deraf redan de nittionio. 
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1. 0. TÖRSLEFF, 
som na från Leipzig flyttat till Köpen
hamn (Hovedvagtsgade n:o 8 vid Kon-
gens Nytorv), mottager der sångelever. 

På \\ ilh. Hansens 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. 

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

F. F rankel & C:os 
Pianofabrik 

rekommenderar sina tillverkningar af 
Solida, eleganta pianinon och flyglar, 
försedda med våra nya, pateiilerude 
uppfinningar, prisbelönade med hög
sta pris. 

Begagnade instrument tagas i byte. 
Drottninggatan 38, Stockholm. 

I Musik- och Bokhandeln : 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod för barn, 
öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 
Haft. 3 kr., i pappband 3 : 50, cloth-

band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt systematisk 
gående i lagom hastighet och utan hopp 
från det lättare till det svårare. Torde 
vara den bästa pianoskola vi hittills h aft 
i Sverige. En ytterligare förtjenst hos 
det verkligen vackra arbetet är att bear-
betaren förmått göra det så alltigenom 
svenskt som det verkligen är.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & ScMlinecMs Mnsikbanilel 
28 Drottninggatan 28. 

Vacker musik till godt pris. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS 

Musikalbum XI 
Pris 1 krona 

fins till salu å Expeditionen, Kungstensgatan 
5b, 3 tr., samt i bok- o ch musikhandeln. 

Innehåll: för piano: Beethoven: Kontra
dans; J. Schulhoff: Confidence; J. Ad. 
H ä g g :  A l b u m b l ä t t e r :  I m p r o m p t u .  L i e d  a n  .  . .  

Alb. Lindstrand: Minne af Rob. Schii-
mann; Sång med piano: A. M. Myrberg: 
Svärmeri (a—d). 

Skandinaviska Orgelfabrikens 

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

penhamn 1888 (enda pris med medalj), 
i Norrköping 1889, i Helsingborg 1800 
(törsta pris). Prisku ranter sändas på be
gäran franko. 

Skandinaviska Orgelfabriken. 
Kontor och utstä llning i Stockholm: 

Mästcrsamuelsgatan 24. 

' & 

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

Svensk M usiktidnings Expedition. 

Pianomagasin. I 
Flyglar, Pianinos, Tafflar och Orglar ' 

frun in- och utländska utmärkta Fabriker 
till de billigaste priser. Föl' instrumen
tens bestånd ansvaras. 

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

Bliithner och Pianinos från G. Schwech-
tens berömda fabriker. 

Gust. Petterson & komp. 
J-1 Regeringsgatan 43. 

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

Svensk Musiktidning 
— 19: de årgången. — 

utgifves 1899 efter samma plan som förut, innehållande populär läsning i musika

liska ämnen, porträtter med b iografier och musikbilaga . Tidningen utkommer såsom 

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

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

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

/ landsorten prenumereras bäst å posten. 

OBS. Viglen af en musiktidning i hemmen för musikbildningens främjande 

påpekas. Svensk Musiktidning är ett sådant organ för hemmet. 

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. 

Solo-Kvartett för kyrkosång 
från Leipzig 

gifver e n serie af 4 konserter härstädes Tisdu 
gen d. 27 dec. kl. 1 e. m. i Jakobs kyrka, 
samma dag kl 1 -j 8 e. m. i Östermalms kyrka, 
Onsdagen d. 28 dec. kl 1 e. m. i Jakobs kyrka, 
samma dag kl. 7 e. m. i Katarina kyrka. 
Kvartettens fyra o lika program hafVa följande 

rubriker: 
I. De kris tna högtiderna: Jul, Påsk, Pingst, 

Trinitatis. 
II. Den tysk-evangeliska Kyrkomusikens M ä-

stersångare fr. 16:e—19:e århundradet. 
Ilf Den andliga folkvisan. Den gammal-tyska, 

Reformationstidens, Den Böhmisk-mäh-
riska, Den ny-tyska. 

IV. Frän Betlehem til l Golgata. Betlehem, På 
Kaiaans slätter, Getsemane och Gol
gata, Josefs trädgård. 

J. G. MALMSJÖ 
GÖTEBORG 

Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 

Tjuguen 

f ö r s t a  
pris, i n- och 

utrikes. 
V 

tteqvama 

afbclnliiiiigs-

vilkor. 

. * V\ Talrika vitsord 
från framstående musici 

\ 1 och konstnärer, bl. a. från 
^ 9  Alfred Iteisenauer, Professor 
•  Fran/. Neruda, Alfred Grüiifeld, 

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

li'resa Carrmo, Fru Margareta Stern, Fru 
liiliua Sredhom, Fröken Tora Ihvass samt 
hungl. Musikaliska Akademien och Göteborgs 
mera framstående musici och musiklärarinnor. 

Presentkort 
• Svensk Musiktidning;; 

à 5 kronor 
finnas att tillgå å tidningens expedition 

Kungstensgatan 56 

samt i bok- och musikhandeln. 

OBS.! Vacker och lämplig 
julklapp ! 

Innehåll : Soloqvartett för kyrkosång från 
Leipzig (med porträtt af Bruno Röthig, Clara 
Röthig, Martha Haussmann, Eugen Tannevitz). 
— Prenumerationsanmälan. — »Tirfing>, my
tisk sagodikt i 2 akter med för- oc h efterspel 
af Anna Boberg, musik af Wilh. Stenhammar 
(Textinnehåll). — Musikpressen. — Musikbref 
från Paris af G. S. — Från scenen o ch kon
sertsalen. — Från in- och utlandet. — Ett och 
annat från musikverlden. — Annonser 

Årgångens titelblad och innehållsförteckning. 

Stockholm, Koersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1898. 


