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Brüssel- stråkkvartetten. 
Frans Schörg—Hans Daucher—Paul 

Miry—Jacques Gaillard. 

tom de kammarmusiksoaréer — 
denna säsong med endast Beet-
hovenprogram — hvilka den 

värderade Aulin-kvartetten härstädes 
redan bjudit oss och vidare kommer 
att gifva, ha vi, ovanligt nog i dessa 
dagar fått njuta af ett resande kvar
tettsällskaps prestationer, Brüssel-kvar-
tettens, och dessa af allra första rang. 
Till vår hufvudstad har förut nuti
dens berömda kvartettsällskap ej hit
tat vägen. Så ha vi ej här 
fått höra hvarken »Böhmi-
ska kvartetten» eller »Joa
chim-kvartetten», hvilken 
dock, efter besök i Köpen
hamn i november förra året 
spelade i Göteborg på Mu
sikföreningens första kam
marmusiksoaré för året. 
Svendsen—Neruda-kvartetten 
ha vi fått höra en gång i 
Stockholm, nämligen i april 
1897 och dessförinnan tror 
jag att vi få gå så långt 
tillbaka som till slutet af 
1870-talet för att finna ett 
här gästande utländskt säll
skap af detta slag, nämligen 
den berömda Florentiner-
kvartetten, bestående af her
rar Jean Becker, Enrico Masi, 
Luigi Chiostri och Louis 
Hegyesi, hvilka konserterade 
å Nya teatern och sedan i Ve
tenskapsakademiens hörsal. 
Denna lokal var äfven fältet 
för de stora triumfer som 
Brüssel-kvartetten nu firade 
vid sitt första uppträdande 
härstädes. En talrik publik 
hade infunnit sig och entu
siasmen var allmän. Till 

den följande konserten voro också alla 
biljetter utsålda i ett nu. Hvad som 
utmärker denna kvartett är icke alle
nast ett på alla händer, till teknik 
som uppfattning, konstnärligt spel och 
en ensemble af första rang utan äfven 
en storslagen klangverkan af de ut-
märktaste instrument. Genast med 
den svåra kvartetten af César Franck 
vanns en fullständig seger. Detta 
verk är, särdeles i första och äfven i 
sista satsen, mindre lättfattlig med sin 
nyckfulla modulation, rytmik och har-
monik men scherzot, med sordiner, 
är genialiskt och förträffligt, det föl
jande larghettot känslofullt och be
hagligt. Verket fordrar sådana mä
stare som Briissel-kvartetten för att 

Franz Schörg. Paul Miry. 
Hans Daucher. Jacques Gaillard. 

komma till sin fulla rätt. Första vio
linen, professor Schörg, bevisade sig 
i soaréns andra nummer, Sarabande 
och Giga af J. Seb. Bach, vara en 
Bachspelare af bästa slag, det vir
tuosa föredraget var lika stilfullt som 
genom intonation och musikalisk skön
het fängslande. Det behöfver knappt 
sägas att Schuberts härliga D-moll
kvartett fick en tolkning, som bragte 
till sin höjd en hänförelse, hvilken 
tog sig uttryck i en mängd inropnin-
gar af de ärade konstnärerna, hvilka, 
här förut obekanta, med ens vunnit 
sympatier, som väl aldrig skola af-
mattas. 

Framför oss ligger ett häfte med 
kritiker öfver kvartettens uppträdande 

i andra land under sitt 5-
åriga konserterande, alla ge-
nomandade af den beundran 
och förtjusning deras kon
serter framkallat. Utom i 
Belgien och Holland har kvar
tetten låtit höra sig i Paris, 
flerstädes i Tyskland och i 
Schweiz med samma fram
gång öfverallt, ocli man sy
nes vara öfverens om att 
den i rang står vid sidan 
af de ofvannämnda Joachim-
och Bölimer-kvartetterna. 

Till medaljongporträtten 
i dagens nummer af kvar
tettens medlemmar kunna bi-
gas följande person-notiser. 

Frans Schörg, första 
violinisten, är född i Mün
chen den 15 nov. 1871. Han 
besökte där i tre år den 
kungliga musikskolan och 
blef sedan vid konservato-
riet i Brüssel lärjunge till 
Eugen Ysaye. Han gjorde 
snart stora framsteg och 
vann vid sin afgång första 
priset i violinspelning. Inom 
den stora musikvärlden gjor
de han sig först bemärkt ge
nom konsertresor med den 
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berömda sångerskan m:me Albani 1894-
Hans eminenta teknik och utmärkt 
rena intonation påpekas särskildt så
som egenskaper, hvilka ställa honom i 
raden af renommerade violister. Efter 
att ha tillbragt några år i Genf slog 
slog sig hr Schörg ned i Brüssel och 
grundade där den stråkkvartett, som 
tagit si}; namn efter denna stad. Detta 
är dess mera berättigadt, som äfven 
sekundviolinens och altens artister äro 
elever af Ysaye i Brüssel. Af dessa 
äro Hans Daucher född 13 juni 
1876 i Nürnberg, Paul Miry 14 aug. 
1868 i Gent. Violoncellisten Jacques 
Gaillard föddes d. 4 april 1875 i 
Ensival (Belgien) och är lärjunge till 
den bekante violoncellvirtuosen Edvard 
Jacobs (f. 1851 i Belgien), elev af 
den berömde Servais och 1885 dennes 
efterträdare vid Brüsselkonservatoriet. 
Äfven hrr Daucher, Miry och Gaillard 
lia eröfrat l:sta priset vid detta kon-
servatorium. 

Brüsselkvartetten, som här rönt så 
stort bifall, lär nästa höst återvända 
till vårt land för att konsertera och 
— fira nya triumfer, såsom de nu 
gjort äfven i Göteborg och Uppsala. 

—'T-

J. C. Lobe om Vincenzo 
Bellini. 

»Normas» återupptagande på k. tea
tern, har troligen varit en minnesgärd 
åt den förr så populäre komponisten, 
i hvars operor fordom vår oförgät
liga Jenny Lind och andra våra ar
tister firat så stora triumfer. En så
dan minnesgärd just nu är också på 
sin plats — eller borde snarare ha 
egt rum förra året — emedan 10 O-års
dagen af Bellinis födelse inträffade sist
lidna 1 november. 

Med anledning af hvad nu erfarits 
och yttrats om »Normas och denna 
operas komponist vid dess sista upp
förande här — premieren egde rum i 
maj 1841 — vilja vi anföra hvad som 
för femtio år sedan af den bekante teore
tikern och komponisten Lobe (17 97—-
1881) tänktes och yttrades om Bellini. 
Ett och annat tankekorn däri kan äfven 
vara närande för vår tid; jämförelsen 
mellan nu och då eger alltid i alla fall 
ett visst intresse. I en längre upp
sats om Bellini yttrar Lobe bl. a. 
följande. 

Jag är långt från att vilja uppställa 
och rekommendera Bellini som ett mön
ster för oss, värdt att följa. Men mycket 
i hans operor behagar mig och skänker 
mig njutning, om också icke i så hög 
grad och på ett så fullkomligt sätt, som 
de äkta tyska mästarnes arbeten. Detta 
har emellertid icke afhållit mig frän att 
skärskåda hans verk, för att göra klart 
för mig det däri befintliga allmänfatt-
liga och anslående. 

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

Orsaken till det fullkomliga ignore
randet af sådana talanger som Bellinis 
är att söka i de dels inskränkta, dels 
vilsefarande, ensidiga konståsikter hos 
många tyska dramatiska tonsättare, 
hvilkas operor antingen icke blifvit upp
tagna på någon teaters repertoar, eller 
om de blifvit det, dock aldrig gifvits 
på någon annan scen, utan efter ett 
kort skenlif blifvit nedlagda till den 
eviga hvilan. För sådana komponister 
kunde det vara gagneligt, om de lärde 
sig att icke förakta de operor som äro 
upptagna på alla in- och utländska teat
rar, och som under loppet af flera de
cennier där bibehållit sig; det skulle 
icke skada, om de lärde sig att rätt 
grundligt studera deras partiturer, för 
att inhämta hvari denna deras allmänna 
tjusningskraft ligger, och hvarigenom 
de förmått hos flertalet bland männi
skor uppväcka ett så fortfarande tycke; 
det kunde bevara dem från att skrifva 
sådana verk, som icke lyckas anslå 
någon förnuftig människa. Mången 
tysk konstnär tror sig nedsätta sitt 
höga ideal, om han det ringaste fogar 
sig efter sin tids beliof och anspråk 
på bildning. Och dock har åldrig-
någon konstnär blifvit stor, som helt 
och hållet uraktlåtit detta. 

De grundliga djupsinniga tyskarna 
tillskrifva de italienska komponisternas 
ytliga musikstudier och kunskaper allt 
hvad som i den italienska musiken 
synes dem slagdängsmässigt, lättsin
nigt och ytligt. »De hafva icke lärt 
något reelt», säga de, »de hafva icke 
genomgått den stränga skolan; deras 
musikbildning är, tekniskt och este
tiskt betraktad, icke mycket bevändt 
med.» Hos några inträffar visserligen 
detta, men andra, och särdeles Bellini, 
tillskrifver man ett sådant färhållande 
orättvist. Jag har, af en man af facket, 
som personligen känt Bellini och ofta 
samspråkat med honom i frågor rö
rande konsten, låtit mig berättas, att han 
gjort ganska trägna och rätt grundliga 
musikstudier, och har kunnat skrifva 
en fuga efter alla konstens regler, må
hända vida bättre än mången tysk 
komponist. Lika mycket som en tysk 
tonsättare under stundom bemödar sig 
att visa sin musiklärdom genom prålan
det med fugasatser, lika rädd var Bellini 
att lärdomen skulle framsticka i hans 
arbeten. Att hans studium, af de bästa 
tyska mästares verk icke saknat infly
tande på hans kompositionstalang kan, 
äfven vid det mest flyktiga genom
seende, lätt finnas. 

»Men» — yttrade Bellini en gång 
till nyssnämnda person — »hvad som 
ni (tyskar) måhända får bjuda er pu
blik — och mycket däraf borde aldrig 
någonsin få framställas för publiken — 
det tillätes icke oss, och vi vilja det 
icke heller fördenskull. Att icke våra 
arbeten kunna göra något anspråk på 
odödlighet veta vi alltför väl, och af-
stå gärna från denna djärfva förhopp
ning. Vilja vi icke skrifva så som 

våra samtida fordra, så skänka de oss 
sitt medlidande, och vi förblifva arma 
satar, som måste hungra ihjäl. Hvad 
gagnar det mig om mina operor först 
efter min död fä framgång och inbringa 
stora recetter — åt mina efterkom
mande? Slika konstens martyrer vilja 
icke vi blifva. Så länge vi lefva, vilja 
vi också njuta vårt lif. Hvad som timar 
efter oss, blir andras, icke vår sak. 
Och öfver hufvud tänker jag» — tillade 
han ironiskt leende — »att allt ert 
orerande om skrifvandet för en efter
värld just icke alltid får tagas för kon
tant. I själfva verket vill ni nog alla 
hafva publiken för er. Endast i det 
fall att detta icke lyckas, tillgriper ni 
sådana där högt flygande tröstegrun
der! Edra största mästare hafva icke 
föraktat att smickra sin publik. Er 
stora odödliga Mozart, hvilken jag 
utomordentligt älskar, har under stun
dom rätt ifrigt lagt sig vinn om att 
arbeta såväl i sångarnes som publi
kens intresse.» 

Italienarne vilja i operan icke finna 
någonting som tar tanken i anspråk ; de 
vilja blott höra och känna. Att på en 
gång uppfatta flera föremål af b etyden
het och låta dem harmoniskt inverka 
på sig, förutsätter omfattande själsför-
mögenlieter, hvilka man på samma tid 
icke påträffar öfver allt hos ett, af många 
olika bildningsgrader sammansatt pu-
blikum, och hvilka man, enligt all 
sannolikhet, aldrig skall påträffa. 

Den tyska publiken vill i sina ope
ror höra de underbaraste harmonier, 
ständigt växlande modulationer och de 
mest öfverraskande instrumentaleffek
ter; den vill finna de lärdaste och 
mest konstfulla kombinationer mellan 
inånga stämmor, hvilka samtidigt livar 
för sig uttrycka betydelsefulla tankar; 
därjämte vill den vidare utur hand
lingen utfinna ämnets symbol eller idé, 
och iakttaga skådespelarnes aktion, på 
samma gång som den vill förnimma 
något sång; och till råga på allt detta 
måste musiken städse bjuda på nya, 
obekanta och ovanliga former. 

Hvad menas då med en ny form? 
Hafva vi förnummit att någon enda 
bland alla styckena i Don Juan blifvit 
behandlad i någon ny form ? eller hafva 
vi förnummit detta förhållande i någon 
annan sångpjes? Den inverkan, musi
ken i våra förträffligaste operor ut-
öfvar på vår själ, är sannerligen icke 
orsakad af någon slags nyhet i formen. 

Jag antar att det existerade en mänsk
lig synförmåga, som knnde genom
tränga huden, köttet och benen, — 
en synkraft, som kunde förvandla den 
osynbara föreställningens hemlighets
fulla, slingrande lönngångar till full
komligt synbara, och sålunda skåda 
dessa andliga företeelsers kroppsliga 
form ; jag antar vidare att denna öfver-
naturliga synkraft vore komponisten 
förlänad ; publiken däremot i fullkom
lig saknad däraf: hvad gagnar det då 
publiken att komponisten eger denna 
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förmåga? Om publiken skall kunna 
uppfatta afbildens sanning, så måste 
lian känna dess förebild, för att mel
lan bada kunna anställa en jämförelse. 
Om också hvarje musikalisk form, 
hvarje aria, hvarje duett vore den 
mest trogna afbild af det inre sinnets 
åskådning, — publiken skulle aldrig 
kunna öfvertygas härom. Må man upp
visa blott en enda aria af Mozart ur 
lians Don Juan, eller af Beethoven ur 
hans Fidelio, hvars former äroistränga
ste mening natursanna, d. v. s. hvars for
mer i samma tid, i samma bestämda 
rytm, i samma tonernas stigande och 
fallande, i samma timbre, i samma har
moni också uppenbarat sig i den efter
härmade personens själ. Man fram
ställde då en dylik naturföreteelse i 
en ensemble, där tre, fyra, eller om 
kören inbegripes, trettio till fyrtio per
soner på samma gång uttrycka sina 
olika känslor! 

Någon sanning i den musikaliska 
formen, i den meningen, att den skulle 
absolut utgöra en trogen efterhärmning 
af den inre uppenbarelsens form — 
är icke möjlig. Människorna kunna 
blott i framställda allmänna drag för
nimma en återspegling af sina känslor 
och passioner. 

Då Bellini hvarken genom formens ny
het, eller genom originella orkester-kom
binationer, utan hufvudsakligen blott 
genom sång och melodi åsyftar att 
verka, så vänder han hela kraften af 
sin talang begripligtvis blott mot dessa 
båda agentier. Det är ett stort miss
tag att tro, det Bellini flyktigt och 
utan någon djupare beräkning utka
stat sina melodier. Han arbetade gan
ska långsamt och med mycken om
sorg, samt vidtog många ändringar 
med sina melodier innan han införde 
dem i partituret. 

I mången tysk opera, tillhörande 
nya tiden, kan man påträffa icke så 
få ställen, hvilka, om man med dem 
vidtager följande undersökningsproce
dur, åt sångpartiet lämna ett bedröf-
ligt resultat: Borttag sången i något 
sådant ställe, och gif blott akt på or
kestern! Man skall icke märka att nå
gonting felas; musiken talar likaså 
tydligt eller otydligt som förut. Tag 
däremot bort orkestern och lyssna 
till sången allena, — hvad får man 
nu här icke höra för ett torrt, sönder-
rifvet, fattigt och intetsägande deklama
tionsstycke ! 

Är Bellini som instrumentatör icke 
att jämföra med våra stora mästare, 
låter han sin orkester, så länge sån
garen sjunger, framträda nog anspråks
löst, — så brister honom däremot icke 
förmåga att använda densamma med 
rätt lifliga klangeffekter i inledningar, 
tutti, ensembler och finaler. Han vet 
att skickligt, och ofta rätt effektfullt, 
använda skarpa kontraster. Han vet 
att beräkna och noga mot hvarandra 
afväga de starkaste såväl som de sva
gaste orkestermassorna och afpassa 

soloinstrumenternas infallande i råttan 
tid, så, att de förras medverkan al
drig urartar till ett förvirrande oljud, 
och de senares partier aldrig före
komma intetsägande eller utnötta. 

Räd och varningar 

beträffande första undervisnin

gen i pianospelning. 

Pianospelet är i vår tid så utbredt, 
att det nästan hör til! allmänbildnin
gen att »kunna spela litet piano». I 
följd däraf taga så många undervis
ning i behandling af detta instrument 
och fortfara därmed allt efter som tid, 
råd och lägenhet niedgifva till d ess en 
viss färdighet uppnås. Emellertid kan 
man antaga att knappast mer än en 
på hundra af pianoelever eger verk
ligt goda anlag till vinnande af n ågot 
så när framstående talang, icke en 
på tusende når virtuosens rang. Man 
har i allmänhet en naiv tro på att 
det ej är så vida svårt att lära sig 
»något så när» spela piano. Man får 
sålunda höra föräldrar i fråga 0111 

pianoundervisning yttra att det är inte 
meningen att eleven, deras barn, skall 
bli någon stor pianist, men komma 
åtminstone så långt, att det kan »spe
la dansmusik» eller »ackoinpagnera 
till sång». Ja, har eleven kommit till 
den tekniska förmåga som medgifver 
detta, då kan han spela åtskilligt an
nat också. Det händer också ej sällan 
att en person som hunnit en ålder 
omkring 20-talet, eller längre, af tycke 
för musik och kanske i besittning af 
litet sångröst, faller på den idén att 
vilja lära sig spela piano. H var och 
en sådan bör afrådas från ett försök 
därmed, ty det tekniska underlag han 
eller hon behöfver för målets uppnå
ende, äfven i ganska ringa grad, har 
en äldre person aldrig förmåga eller 
tålamod att förvärfva sig. Föräldrar 
och andra, hvilka ej ha begrepp om 
de tekniska färdigheter som, till och 
med för elever med anlag, måste för-
värfvas såsom ett minimum, ställa 
ofta såväl på elever som på läraren 
fordringar rörande snabba framsteg, 
hvilka äro omöjliga att uppfylla. Säl
lan hafva de ock begrepp om hvad 
tid och arbete, helst i fråga om min
dre musikaliskt begåfvade elever, som 
erfordras för undervisningens fram
steg. Skall ett barn lära sig spela 
piano måste därför början därmed ske 
tidigt, vid åtta, senast nio års ålder. 
Dessutom fordras att undervisningen 
— naturligtvis för en verkligt peda
gogiskt skicklig lärare, ej för »godt-
köps »-fuskare — bedrifves med allra 
minst två timmar i veckan, samt att i 
hemmet kontrolleras att spellexan in-
öfvas ordentligt. Denna bör icke till

tagas för stor eller svår, för att icke, 
såsom ett plus till skollexorna, an
stränga eleven och väcka olust för 
musiken. 

Ett fel som ofta, hvad erfarenheten 
intygat, begås vid början af pianoun
dervisningen är att läraren eller lära
rinnan icke nog allvarligt beifrar ele
vens rätta handställning vid spelan
det. Nästan alla nybörjare ha benä
genhet för oriktigheter i detta hän
seende, hvilka lätt blifva ovanor. 
Sådana äro: l:o) att handen med raka 
fingrar lägges på tangenterna, så att 
lillfingret ligger uppskjutet på dem 
och tummen utanför klaviaturen; 2) 
att lillfingret slår an tangenten med 
sista ledernas yttersida, hvarigenom 
hela handen kommer att vridas utåt; 
3:o) att icke vid legatospel, eller då 
handen stödjer sig på klaviaturen, 
det finger som slagit an en tangent 
lyftes tillräckligt högt, då det i an
slaget efterträdes af ett annat finger. 
Till att undvika dessa kardinalfel bör 
vid första lektionen båda händerna 
anslå Cdur-treklangen för att lära sig 
handställningen. Handytan skall då 
ligga i plan med armen och parallel med 
klaviaturen samt fingrarna vara ledigt 
krökta med fingertopparne ungefär 
lika högt uppe, på tangenternas midt. 
I detta läge anslås nu med oförän
drad handställning mycket långsamt, 
med noggrant iakttagande af att han
den stöder sig på pianot utan lyft
ning, tonerna c—g och tillbaka—enfem-
fingersöfning vid hvilken det nämnda 
upplyftande af fingrarne, i tur och 
ordning, öfvervakas. Fingrarnes lätt 
krökta och höjda ställning på klavia
turen är ock af vikt vid löpande 
tonföljd — i skalan — då ett finger 
skall läggas öfver tummen eller denna 
stickas under handen, som skall bilda 
ett hvalf för densamma att krypa in
under. Vid sådan öfver- eller under
läggning får nämligen handen icke 
vridas medelst en armrörelse, som 
verkar armbågens utåtriktning. Dag
ligen och specielt vid hvarje lektion, 
bör nybörjaren öfvas med ofvan-
nämnda handställning och fiugerrörelse. 
Samtidigt inläras noterna, både bas-
och d iskantnoter, efter en rationel me
tod, bestående deri att klaviaturens 
C:n, med utgång från ett-strukna 
C uppåt och nedåt inläras såsom stöd
punkter i första rummet samt sedan 
l:a och 5:e liniernas noter i diskant 
som bas; vidare ordningen mellan 
linie- och mellanrunisnoter samt slut
ligen öfvandet med att från linienoter 
inlära dessas fortsättning i noter med 
genomstruket hufvud, från mellan
runisnoter dessas fortsättning i noter 
med »streck på halsen» (icke genom
strukna). Till de allra första öfnin-
garne för att lära sig känna och göra 
sig hemmastadd med klaviaturens to
ner hör att eleven tager reda på hel-
och halftoner. På kännedomen af 
dessa ton steg grundlägges sedan bil
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dandet af treklangs-ackordet och skal
följden. Så tidigt som möjligt bör 
lärjungens tankeverksamhet riktas på 
bildandet af och öfning med skalan 
samt kännedom om tonarterna, därvid 
durskalorna (först kors-, sedan be-
skalor) i första rummet och därefter 
mollskalor (samtidigt melodiska och 
harmoniska) inläras. Om än lärjungen 
må bilda skalan enligt regeln för dess 
tonföljd af hel- och halftoner med C-
dur- och C-inoll skalorna till modell 
(Durskalans regel: 2 '/2 + 3 moll
skolans: 1 7J + 4 1 2) ocl1 sålunda med 
blicken på tangenterna, bör dock snart 
nog de särskilda skalorna spelas efter 
noter för att lärjungen skall i och 
med skalan öfva sig i n otläsning, sär-
skildt med hänseende till företeckningen 
af $ och l? (kor s ocli be). 

En sak som hos eleven framträder 
mycket olika är taktkänslan. Hos som
liga är denna högt utbildad, lios andra 
åter rätt klen. Ofta beror felet att 
icke spela i takt på lättja och slarf 
vid takträkningen, särskildt i fråga 
0111 pauserna. Fel i detta hänseende 
måste strängt beifras, och ett medel 
till taktkänslans stärkande är att låta 
lärjungen högt räkna takten utan an
slag af tonerna. Om då t. ex. 4 fjärde
delar räknas med lika lång (långsam) 
utdragning af hvarje taktdel, kan sedan 
med ett finger öfvas, att mot hvarje 
räknad taktdel anslå 2, 3 eller 4 åttonde
lar, en triol o. s. v. Med tak träkningen 
sammanhänger också spelets jämna, 
oafbrutna gång, från takt till takt. 
En allmän ovana är nämligen att den 
nybörjande eleven vill stanna vid takt-
strecken eller förlänga sista taktdelen 
för att öfver se nästa takts början. 
Lika litet bör detta tillåtas, som att 
hacka om början af en takt. Genast 
i början af undervisningen måste ele
ven tillhållas att spela så stadigt och 
långsamt, att ledig ochtaktmässigöfver-
gång sker från takt till takt. Innan 
en takt slutas skall, med lugnt fast
hållande af sluttonerna i denna, öga 
och tankar riktas på följande takts 
början, allt under jämn räkning. Till 
en början torde det vara nödvändigt 
att läraren genom pekning på noterna 
vänjer eleven vid att så blicka fram
för sig. 

Legatospelet är hvad eleven först 
måste lära sig, särskildt med afseende 
på att en not skall hållas ut till sitt 
fulla värde; därmed förebygges ock 
ovanan att släppa handen från klavia
turen så att hela gången af spelet, från 
ton till ton rubbas. Staccatot läres se
dan och verkställes med lätt och låg 
lyftning af handen från tangenten efter 
anslaget, icke med någon häftig kast
ning uppåt. Hvad lärjungen ofta har 
svårt för är att spela legato med ena, 
staccato med andra handen; en öfning 
för inlärandet däraf är att t. e x. spela 
en skala legato med ena handen och 
staccato samt staccatissimo (skarpt och 
kort anslag) med den andra. En ovana, 
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som ofta förekommer, är att den ena 
handen (vanligen den vänstra) börjar 
anslaget före den andra, oaktadt not
värdet visar samtidigt anslag. Detta 
är ett fel, som noggrant bör påpekas 
och undanrödjas. F. H. 

J 
* 

Följetong. 

Vid Méhuls graf. 

Det var sommaren 18 .. som jag 
första gången besökte Paris. 

En förmiddag, kort efter min an- j 

komst till världstaden, presenterade 
111ig uppassaren på hotellet ett visit- , 
kort och upplyste att aflämnaren be
fann sig i yttre rummet. 

Det namn, som stod tecknadt på 
kortet, var mig bekant »par renommé», 
ehuru ännu icke då så kändt som 
det sedan blef. 

Förundrad öfver hvad som kunde 
förskaffa 111ig besöket af den för mig 
personligen obekante, öppnade jag dör
ren och bad honom stiga in. 

Den inträdande var en man något 
öfver 20 år. Hans medelmåttiga längd, 
hans vackra mörka hår, lätt tillbaka-
kammadt, hans eldiga ögon, i hvilka 
man dock stundom kunde spåra någon 
melankoli, hans vårdade, men likväl 
icke utstofferade klädsel — allt gjorde 
ett behagligt intryck på 111 ig. Jag såg 
att han var en man af värld. 

Med en på samma gång djup och 
ledig bugning helsade lian 111ig. 

Jag bad honom vara välkommen 
och frågade efter hans ärende. 

»Mitt ärende?» sade han. »Jag har 
intet ärende, min herre! Jag har kom
mit till er, emedan ni är litteratör och, 
såsom jag hört, en vän af de sköna 
konsterna. Ser ni, jag är själf komposi
tör och äfven jag en sann älskare af 
litteratur. Jag kunde icke neka mig 
det stora nöjet att göra er bekant
skap; och då jag ej egde någon an
nan utväg, beslöt jag mig för att helt 
enkelt aflägga min visit hos er, i för
hoppning att ni ursäktar min djärfhet.» 

Det egna i hans uppträdande be
hagade mig, och samtalet var snart i 
gång. Vi språkade 0111 det land, livari 
vi befunno oss, 0111 våra fosterland, 
0111 musik och teater, 0111 må lning och 
poesi, och inom en timme voro vi de 
bästa vänner i världen. Hvarje dag 
tillbragte vi sedermera tillsammans: 
vårt gemensamma sällskap var oss 
oumbärligt. 

Obekant som jag var i den stora 
staden, hade jag, utom nöjet, af honom 
den största nytta och fördel. Stundom 
var min ciceron — denna benämning 
förtjänade han sannerligen — glad, 
ja, ända till ytterlighet, stundom åter 
nedstämd och sorgsen, hvilket är så 
vanligt hos den sanne konstnären. 

Så förflöt en veckas tid eller mer, 
då vi sent en afton, efter att hela da
gen ha varit ute på ströftåg både i 
själf va staden och dess omgifningar, 
kommo till en liten förtjusande trakt. 

»Låtom oss stiga upp i det här 
huset», sade min vän, »för att hvila 
oss och se på utsikten!» Utan att be
sinna mig eller vetande hvarthän det 
bar, följde jag honom magnetiskt. Han 
tog upp en nyckel ur sin ficka och 
öppnade dörren. Då vi inkommit, pre
senterade han den lilla våningen så
som sin egen. Den bestod af två smak
fullt ocli nätt möblerade rum. Märk
ligt nog hade lian ej förr inbjudit mig 
hit. 

Den oordning, som vanligen tillhör 
idkaren af någon af de sköna kon
sterna, kunde visserligen äfven märkas 
här, men var dock icke till öfverdrift, 
utan tjänade fast mer att förhöja — 
så att säga — det pittoreska i konst
närens boning. 

De långa fönstergardinerna, som 
föllo i rika veck, voro tillbakadragna, 
sannolikt för att sprida mera ljus i 
rummet eller för att icke förtaga de 
på väggarne placerade målningarna den 
rätta dagern. Några af dessa voro äfven 
af ganska stort värde och, som han 
sade, minnespresenter från artisterna 
själf va. På ena väggen såg jag en 
bokhylla med Shakespeares, Schillers, 
Calderons, Dantes, Aristofanes', Vol
taires, Petrarcas arbeten, 111. fl. mäster
verk. Största samlingen upptogs dock 
af italienska böcker, bland hvilka Tor
quato Tassos arbeten intogo heders
rummet. På motsatta väggen sågs en 
annan hylla, innehållande musikalier, 
Mozarts, Haydns, Glucks, Grétrys, Cima-
rosas, Boïldieus, Hasses, Naumanns, 
Pergoleses, m. fl. jämte några häften 
af Bellinis. Flöjter, fioler, stämgafflar 
och dylikt lågo där i en nästan be
haglig villervalla omkringspridda. 

Redan vid inträdet kände jag mig 
hemmastadd. 

Min vän förde mig fram till fönst
ret. Jag såg en kyrkogård med alla 
dess monumenter för mina blickar. 

»Detta var utsikten jag skulle få se?» 
yttrade jag. 

»Ja», blef svaret, »det är en vacker 
utsikt. Den påminner om hvar vi 
slutligen skola landa — den kommer 
oss att tänka på ett högre och mäk
tigare väsende och att vi blott en kort 
tid här på jorden verka och lefva, för 
att sedan med så mycken större glans 
träda in i en annan värld. O111 icke 
utsikten är just så hänryckande skön, 
så är den åtminstone nyttig!» tillade 
han med ett allvarsamt leende. 

Det blef snart kvaft i rummet, och 
vi gingo ned på kyrkogården för att 
i sommarkvällen söka svalka i det fria. 

»Detta ställe, sade han, »är min 
älsklingsplats. Hvar afton går jag hit 
ned och hvilar mig. Då känner jag 
mig så nöjd och lycklig, då skapar 
jag mina mesta tonstycken, då tyckes 
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det mig som om en mäktig ande upp
stiger ur denna graf» — härvid vi
sade han på en grafkulle där bred
vid — »Iivilken ger 111ig styrka och 
förmåga att arbeta i mitt ganska mödo
samma kall. Tro icke», fortfar han, 
»att fastän jag under mina arbetsstun-
der icke synes arbeta, jag har det så 
lätt! Jag arbetar h varken med händerna, 
ej heller bär min rygg några bördor, 
men jag arbetar med mitt hjärta och 
med min själ.» 

När jag närmare lärde känna denne 
min nye vän, fick jag veta att pari
sarne värderade honom mycket högt 
och att han var en af deras gunst
lingar. Infödd italienare, hade han på 
sistone mest uppehållit sig i Paris, där 
hans tonskapelser, visserligen ännu icke 
på höjden af sin glans, dock berusade 
världsstadensinvånare. Dehylladedeni, 
och denna hyllning voro de äfven värda. 
De melodiska, för det mest sorgliga, 
men äfven någon gång af lif sprit
tande tonerna trängde till hvars och 
ens inre. Han spelade ofta för mig, 
och han var då ined hela sin själ in-
förlifvad i sitt spel. Alltid har jag 
afhört ett musikstycke med uppmärk
samhet, men med sådant spändt in
tresse hade jag aldrig förut lyssnat. 
Hans musik grep in i hela min själ, 
och af en oemotståndlig kraft drog 
han mig med sig. 

»Få förstå kanske min musik rik
tigt», sade han en gång; »törhända den 
också icke är värd någon uppmärk
samhet, men jag själf njuter af den. 
Utan musiken skulle jorden för mig 
vara en verklig jämmerdal. Nu där
emot, då jag själf är så lycklig att 
kunna frambringa dessa musikstycken 
och jag äfven finner uppmärksamma 
åhörare, är den för mig en verklig 
oas i öknen.» 

Därefter sutto vi en stund pä kyrko
gården tysta, med tankarne för oss 
själfva. Var det kanske ställets hög
tidlighet som förorsakade det, jag vet 
det ej ... Nära invid oss stod ett en
kelt monument, beskuggadt af höga 
popplar. 

»Vid denna graf», återtog min vän 
slutligen, »är det som jag så ofta sitter, 
och ur densamma tycks mig som om 
en mäktigare röst talade till mig. Det 
är väl tanken på den, hvilken livilar 
härunder, som sätter strängarne i mitt 
inre i rörelse och som ger dem klang.» 

»Hvem är det då som hvilar här?» 
frågade jag. 

»Därom skall jag lämna upplysning 
sedan!» svarade han och fortfor: 

»Min lilla fristad här har jag be
bott en längre tid. Åtta dagar efter 
inflyttandet gick jag för första gången 
hit ner på kyrkogården och satte mig 
på samma kulle, där vi nu sitta. Det 
var en månljus augustiafton, det hög
tidliga i naturens stillhet inverkade 
märkligt på mig — jag tror att jag 
satt här ända till midnatt. Många 
tankar föresväfvade 111ig. Mitt eget 

hemlands oförgätliga mästares melo
dier, blandade med detta lands, kor
sade hvarandra uti mitt inre, och sakta 
sjöng jag för mig själf den bekanta 
morgonpsalmen ur »Josef i Egypten», 
då en röst bakom 111ig blandade sina 
toner med mina. Jag vände 111ig om 
och såg en kvinna stående lutad mot 
grafvården där. Hon sjöng, under 
det tårar banade sig väg öfver hennes 
bleka kinder, en hemsk kontrast till 
leendet omkring hennes mun. Hennes 
klädsel var ytterst tarflig, ja, nästan 
trasig, och ur hennes stora mörkblå 
ögon strålade en matt glans. Hennes 
panna var fårad och hennes hår grått. 
Under en konvulsivisk skakning omfat
tade hon vården och ropade med bjärt-
slitande stämma: »Henri, Henri!...» 
Allt blef åter tyst — blott ekot gen
ljöd ännu i den lugna natten, och 
kvinnan sjönk på sina knän ned till 
marken. 

Den molnfria månen kastade nu sitt 
sken öfver den åldrigas anlete. Det 
syntes nästan ungdomligt skönt i detta 
ögonblick, och ett ljuft småleende kru
sade de något tunna, men dock väl-
formade läpparne. Jag skyndade fram 
till henne, upplyfte henne och förde 
henne till denna kulle. 

Så förflöto några minuter, under 
det hon med händerna sammanknutna 
och de stirrande ögonen fästade mot 
höjden sjöng samma psalm, som jag 
stunden förut af en händelse sjungit 
för 111ig själf, och med en stämma, 
ehuru af ålder något bruten, ännu för
rådande en silfverklang och en känsla, 
som på ett mäktigt sätt måste gripa 
åhöraren. 

När hon tystnat, reste hon sig ha
stigt ined en förtviflans fråga i sin 
blick, liksom ville hon veta hvar hon 
var. Men när hon fick syn på mig, 
där jag stod, försvann denna blick, 
och med ett vildt lijärtskakande glädje
rop störtade hon i min famn. »Henri, 
Henri!» voro de enda ord som ljödo 
från den arma kvinnans läppar och 
afbröto den hemska tystnaden. Med 
en förfärlig styrka slöt hon sig intill 
111ig och stod så några ögonblick. Slut
ligen upplyfte hon hufvudet och be
traktade 111ig. Arma varelse — hon 
ryggade tillbaka ifrån 111ig, skakade 
på hufvudet och lutade det i sina hän
der. Efter en stund var hon försvun
nen. Ett moln hade gått öfver må
nen, kyrkogården hade blifvit mörk, 
och hvart hon tagit vägen det visste 
jag icke. 

Af min värd fick jag den upplys
ningen att samma kvinna hvarje år 
och på samma dag plägade komma 
till denna graf. Hvarje år sedan dess 
har också jag sett henne, och säker
ligen skall hon äfven denna afton visa 
sig, ty det är just i dag årsdagen för 
hennes vanliga besök här. 

Hvad jag förnummit är, att hon i 
sina yngre dagar varit en af parisar
nes mest förklarade gunstlingar, en 

sångerska af första rangen. Den arma 
har emellertid förlorat förståndet och 
vistas pä ett dårhus här i närheten. 
Samma melodi ur »Josef» sjunger hon 
alltid, till ocli med i drömmen, med 
samma klagande stämma. Man anta
ger att Benjamins parti i d enna opera 
varit en af hennes triumf roller, då hon 

.ännu dyrkades som lejoninna på pa-
riserscenen. 

»Förunderliga äro lifvets vägar!» 
slutade min vän. »Så lönar världen 
sina gunstlingar. Först ljöd hennes 
namn på allas läppar, 1111 k astar man 
icke en gång en blick på den arma. 
Kanske är det af medlidande man gör 
så. Jag beklagar den, som en gång 
varit firad och hyllad af en hel allmän
het ocli så på ålderdomen skonings
löst kastas åt likgiltigheten och glöm
skan. Må icke min lott bli sådan — 
må jag hellre dö för att slippa se både 
inig själf och kanske mina arbeten gifna 
till pris åt förgätenhet och förakt ! » . .. 

Hans berättelse var slutad. På 111ig 
hade den gjort ett mäktigt intryck, och 
jag reste 111ig ofrivilligt. Då trängde 
till våra öron en sakta ljuf melodi, 
liksom då eolsharpan susar i nordens 
lugna sommarnätter. (Forts.) 

Från scenen och konsert
salen. 

Kgl. teatern. Febr. 16 GOUNOD - Faust (Mar
gareta, Martha, Siebel: fruar Lindberg, Strand
berg, Hellström ; Faust, Metistofeles, Valentin, 
Wagner: hrr Ödmann, Selle rgren, R. Strand
berg, del»., Grafström). — 17 DAVID: Lalla 
Rookh; balett: En dröm. — 19 MKHUI,: 
Josef i Egypten; MASCAGXI: På Sicilien. — 
20* BK IXINI: Norma — 21, 26 R. WAGNER: 
Den flygande Holländaren (Senta, Marit: fru 
Lindberg, frkn Edström; Holländaren, Daland, 
Erik, styrmannen: hrr Lejdström, Elmblad, 
Ödmann, M. Strandberg). — 22 Lalla Rookh ; 
balett: R Uder från maskeraden. — 23 VKRDI: 
Aida (Amneris: fru Signe Åkerberg, f. Boman, 
deb.; Aida: fru Östberg; konungen, Amonasro, 
Radames, Ramphis: hrr Em blad, Söderman, 
Nyblom, Sellergren). — 21 v. FL OTOW: M artha 
(lady Harriet, Nançy : frk. Fernqvist , fru Jung-
stedt; lord Tristan, Lyonel, Plnnikett, doma
ren: hrr Elmblad, Ödmann, Selle rgren, Graf
ström) — 27 BOÏÏO: Mefistofeles. — 28 DONI
ZETTI : Regementets dotter (Marie, markisinnan: 
fruar Hellström, Strandberg; Tonio, Sulpiz, 
Horteusio : hrr M. Strandberg, Sellergren, Graf
ström). 

l/asa teatern. Febr. 14 J. STRAUSS: Zige-
narbaronen. — 15—27 AUDRAN: Lyckoflickan 
(Lorenzo XVII: hr G. A. Lund). — 16, 23 
Nerkingarne (mâtiné). 

Vetenskapsakademien. Febr. 17 Konsert (Ro
mansafton) af hr THKOD. BJÖRKSTEN. Ackom-
pagnatris: frk. Martha Ohlsson. — 2 4 konsert af 
BRUSSELER-STRÄKKVARTKTTBN (prof. Fr. Schörg, 
hrr H. Daucher, Paul Miry, J. Gaillard) 1. César 
Franck: Stråkkvartett, D-dur; 2. J. S. Bach: 
Sarabande k Giga för violinsolo (pr. Schörg); 
3. Fr. Schubert : Stråkkvartett, D-moll (post-
hum). — 27 konsert till förin, för Allliance 
française. Biträdande fruar D. Möller, Anna 
Lang, en inusikälskarinna; hrr Sv. Scholander, 
W. Wikluud, Aug. Palme 111. fl. 
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Musikaliska akademien. Febr. 18 FILHAR-
MOMSK A SÄL LSKAPETS ] :a abonnementskonsert. 
Biträdande: fru Dagm. Möller, hrr„Carl Lejd-
ströra, W. Wik'und, J. (4. Jacobsson (aekom-
pagnatörer); dirigent hr E. Åkerberg. — 25 
M RSIK FÖKKM XGKNS 2:a aboiniementskonsert. 
Biträdande: fru D. Möller, frk. Alma Hulting; 
lirr C. Gentzel, W. Klein, k. hofkapellet. Di
rigent: prof. Fr. Nerunda. — 27 (i orgelsalen) 
Musiksoaré af frök. .IUI.IA OHLSS ON. Biträ
dande: fru H . Svedbom, frk. S igrid Lindberg,, 
Alfhild Larsson ; hrr O. Lejdström, Fritjof 
Strömberg. 

Kgl. teaterns enda nyheter under se
nare hälften af februari ha varit ett 
par nya rolbesättningar. I »Den fly
gande Holländaren», som återuppta
gits, har hr Forsell efterträdts af hr 
Lejdström, som redan för ett år se
dan haft detta parti inöfvadt och i 
det hela lyckligt löste sin uppgift. Som 
Amnerisi »Aida» har fru Signe Åkerberg, 
f. Boman, debuterat. Den enda gång 
hon uppträdt voro vi emellertid hin
drade att närvara. Konserterna under 
sista veckan af förra månaden ha 
varit mycket talrika. Senaste symfoni
konserten å k. teatern inleddes med 
Brahms' akademiska festvuertyr, kom
ponerad till tack för tonsättarens in
väljande till hedersdoktor vid univer
sitet i Breslau. Overtyren är en genialt 
instrumenterad, underhållande fantasi 
öfver fyra stycken studentsånger ocli 
väckte stort jubel då Brahms själf på 
1880-talet först dirigerade sitt verk. 
Konsertens andra nummer var Wag
ners präktiga förspel ur »Tristan och 
Isolde» samt »Isoidens Liebestod», som 
af fru Hellström sjöngs med särde
les varmt och klangskönt föredrag och 
väckte stort bifall. Tredje numret, 
Rich. Strauss' symfoniska dikt »Tod 
und Verklärung», är ett instrumentalt 
virtuosstyeke med vackra melodiska 
partier i början och slutet, men hvars 
mellansats, som skulle skildra den 
döendes lefnad allt ifrån barndomen, 
är alltför oklar och bullrande för att 
väcka intresse och musikalisk njutning. 
Beethovens härliga C-moll-symfoni ut
gjorde glanspunkten af konserten, som 
i hr Henneberg hade en utmärkt le
dare. 

Af öfriga konserter inträffade hr 
Björkstens tidigast. Hr B. besitter 
ännu en vacker ehuru ej mycket stark 
tenor, väl skolad för bel canto, och 
vann rätt lifligt bifall af sina talrika 
åhörare. Programmet upptog först 
en aria ur Cimarosas »Matrimojiio 
segreto» och slutade med en större 
sång »Der Sandträger» af Bungert. 
Efter inledningsnumret följde tre äldre 
sånger af Garat, Méhul och Guedron, 
därpå kom en afdelning med 5 sånger 
i andlig stil, gamla sådana af Klein, 
Franck, Strattner och Bach (fr. 16 — 
1700-talet) och en af Dvorak. 2 svenska 
och 3 utländska folkvisor följde se
dan, däraf en liflig Tarantella bisse-
rades. Sista afdelningen upptog sån
ger af Svedbom, Hallström, Peterson-
Berger och Grieg. — Om Briissel-

kvartettens l:sta konsert är förut ta-
ladt. Vi öfvergå nu till musiksällska
pens större konserter; de öfriga ofvan 
nämnda gafs oss ej tillfälle att bevista. 

Filharmoniska sällskapets liksom 
Musikföreningens konserter hade nu 
program med flera nummer. Filli. S:s 
började och slutade med större sådana: 
Hallens bekanta »Vineta», rhapsodi för 
manskör, fruntimmer skör, orgel och 
piano, samt E. Åkerbergs kantat vid 
K. Vetenskapsakademiens minnesfest 
öfver Tyclio Brahe, komp. för bary
tonsolo, blandad kör ocli två pianon, 
ett tillfällighetsstycke (text af Wirscn), 
med effektfull korsats och rätt för
tjänstfullt så väl i melodiskt som har
moniskt hänseende. Anslående num
mer voro ett par blandade körer af 
Peterson-Berger: »Lokkeleg» (med 
brumkör) och »Killebukken» samt 
fruntimmerskörer med piano af Chr. 
Sinding: »Vi lseste jo alle...» och 
»Bolgernes sang». Solosånger af W. 
Stenhammar, A. Södermann och Bech-
gaard, utförda af fru Möller, samt af 
Alfvén, Sjögren och Valentin, utförda 
af hr Carl Lejdström, äfvensom H. 
Kjerulfs »Trubaduren» för tenorsolo, 
sjunget af en musikälskare med sär
deles vacker stämma, blandad kör 
och piano, utgjorde öfriga nummer, 
af hvilka flera bisserades. Konserten 
gick i sin helhet väl under herr Åker
bergs ledning, livilket vann erkän
nande genom de nära fulltaliga åhö
rarnes upprepade bifall. 

Musikföreningen bjöd, liksom Fil
harmoniska sällskapet, på skandina
viskt program. Af konsertens 4 num
mer utgjorde det första — en hyll
ning åt minnet af den för ett år se
dan aflidne tonsättaren — Ur musi
ken till »Halte Hulda» af Bj. Björn
son för soli, kör och orkester af Alb. 
Rubenson: a) Introduktion, b) Ter
zett, Tärnornas sång, c) Visa, sopran
solo, d) Danstärnornas elflek, med sång 
(sopransolo) samt e) Sorgmarsch med 
kör. Denna komposition är i sin Gade-
stil alltigenom anslående; soli i det
samma utförde fru Möller och frök. 
Hulting. Den danska nutidskompo
nisten Carl Nielsens > Hymnus amoris» 
för soli, kör och orkester (text af Ax. 
Olrik, latinsk öfvers. af J. L. Heiberg) 
är mera en mirakulös än musikalisk 
tonväfnad. Däri skildras Barndomen 
(med barntrumpet i orkestern), Ung
domen, Mandomen och Ålderdomen 
ined körer af människor och englar. 
Ett och annat, däraf slutet, ger njut
bar musikalisk behållning. Af helt 
annan natur var följande nummer, Sö
dermans gripande sköna »Hjärtesorg», 
hvari fru Möller sjöng solot. Stycket 
har dock förr gifvits med bättre stäm
ning. Stenhammars »Snöfrid» för soli, 
kör och orkester afslutade konserten. 
Det förtjänstfulla verket eger många 
musikaliska skönheter vid sidan af 
mera ungdomligt djärfva än vackra 
harmoniska idéer och effekter. Dsn 

fullsatta salongen egnadc dirigenten, 
prof. Neruda, och de utförande varmt 
bifall. Konungen, kronprinsen samt 
hertiginnan af Dalarne bevistade kon
serten. 

J 
* 

Musiknotiser 
frän hufvudstaden och landsorten. 

Kgl. teatern. Under inöfning äro 
Hallens »Valborgsmessa» samt »Bar
beraren» och »Muraren». I »Konung 
för en dag» lär fröken Anna Lager
gren komma att debutera som Nemea. 
Denna unga sångerska vann mycket 
bifall pä en sin soaré i musikaliska 
akademiens orgelsal för ett år sedan. 

Privatmatiné gafs d. 18 febr. i kgl. 
teaterns foyer i närvaro af konungen, 
kronprinsen samt hertigen och hertig
innan af Västergötland. Närvarande 
voro ock medlemmar af statsrådet och 
af diplomatiska kåren m. fl. 

Programmet upptog svensk, italiensk 
och fransk romanssång af fröken Svärd
ström samt hrr Forsell och Björksten, 
hvarjämte hr Forsell jämte sin fru 
sjöng en duett af Goetz. Hr Aulin 
spelade ett par violinsoli och program
met omfattade äfven ett dansnummer, 
hvari bl. a. hr Zöbich medverkade. 

Konsertturné i Finland. Ilrr John 
Forsell, Tor Aulin och W. Stenham
mar, som företagit en konstresa österut, 
ha i Helsingfors d. 25 febr. gifvit 
en konsert under stort bifall. 

Kvartetts ångareförbundet hade sön
dagen d. 16 febr. privat mâtiné à Svea
salen med Wennerbergsprogram, upp
tagande körer, med och utan solo, trior, 
duetter och soli. Den talrika och ytterst 
tacksamma publiken omfattade med 
särskild sympati prestationerna Min 
ros, Daniel, Plats, go' herrar, Jätten 
och i Auerbachs källare. Ett par extra
nummer måste gifvas. Dirigent var 
hr J. Ullstedt; blad solisterna märktes 
hrr G. Sjöberg, G. Wennman och E. 
Bergendorff. Wennerbergs porträtt 
prydde programmet. 

Sånganförarvalet i Uppsala. Vid valet 
till anförare för studenternas allmänna 
sångförening härstädes valdes härtill 
fil. kand. Ruben Liljefors med 76 röster. 
Närmast kom fil. kand. Gottfrid Kall-
stenius, bekant som lycklig sångkvar-
tetts-komponist, hvilken erhöll 36 rös
ter, hvarjämte åtskilliga stänkröster 
afgåfvos. 

Leipzigs filharmoniska Orchester (60 
personer) under ledning af hr Hans 
Winderstein, från föregående besök 
väl känd för vår musikälskande publik, 
kommer att gifva 3 konserter i Musi-
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kaliska akademiens stora sal den 11, 
12 och 13 mars under medverkan af 
fru Wilma Norman-Neruda (lady Hallé) 
och violinvirtuosen hr Soma Pick-Stei-
ner. Till dessa konserter säljas bil
jetter i abonnemang till alla tre kon
serterna samt lösa biljetter till hvarje 
konsert i Ahr. Lundquists hofmusik-
handel frön och med måndagen den 
3 mars. 

Göteborg. Stora teaterns pjeser med 
musik under februari månads senare 
hälft ha utgjorts af »Vermländingarne», 
»Niirnbergerdockan», »Bellevilles mö», 
»Prinsessan af Trebizonde» och »Dril
lens operett». Den 23 gaf sångerskan 
fröken Ellen Beck en konsert i K. P. 
U. M:s lokal med fru Axeline Maaz 
som ackompanjatris, och d. 27 kon-
serterade här Brfisseler-stråkkvartetten. 
Leipziger filharmoniska orkester skall 
i början af mars ge 2 konserter i 
Lorensbergs cirkus, af hvilka den första 
är Beethovenkonsert, den andra har 
verk af Wagner, Rich. Strauss och 
Berlioz på programmet. Fru Norman-
Neruda (lady Hallé) medverkar som 
solist. 

Frän våra grannland. 

Kristiania. Febr. 11—25. National
teatern har denna tid saknat pjeser 
med musik. En söndagskonsert gafs 
d. 16 med Wagner-program, hvarvid 
utfördes »Kaisermarsch», »Valküren-
ritt» och »Siegfrieds Rheinfart» samt 
sång af hr Ludv. Bergli. En konsert 
med deklamation följde en vecka där
efter med biträde af fru Skarseth och 
hr Haaland. — På Tivoli började 23 
febr. »norsk opera» med uppförande 
af »Friskytten». — D. 12 och 15 gaf 
fru Anna Norrie »visaftnar» med frk 
Marg. Paetz som ackomanjatris. Grön
dahls kör konserterade d. 24 med bi
träde af sångerskan frk Joh. Host, 
pianisten Rolf Brandt-Rantzau och hr 
Backer-Lunde. Dagen därpå gaf finska 
sångerskan fru Ida Ekman en romans
konsert, biträdd af fru Agathe Grön
dahl och hr Backer-Lunde. 

Helsingfors. Febr. 10—23. De större 
teatrarna ha fortfarande haft dramatisk 
repertoar, hvarföre Hoffmann-Uddgren-
ska sällskapet ensamt fått bjuda på 
scenisk musik med »Trollkarlen från 
Nilejj» i Societetshuset, då d. 10 febr. 
frk Bidenkap uppträdde sista gången 
här, och med »PrinsessanHabbababba», 
den outslitliga »Lergöken» samt » Lyc
koflickan » och »Vermländingarne», i 
Brunnshuset. D. 12 konserterade sån
gerskan, fru Adée Leander-Flodin med 
biträde af hr Selim Palmgren och sin 
man, dr. K. Flodin, då hon bl. a. ut
förde en aria ur Händels »Judas Macca
beus» en kavatina ur »Lucie» samt 
»Den unge piges visor» (4) af Selim 
Palmgren och »Vårvisa» (manuskript) 
af K. Flodin. Ett par dagar senare 
gaf hon mâtiné. — Filharmoniska säll

skapet, som i Socie tetshuset fortsatt sina 
»populära konserter», gaf d. 13 sin 4:e 
symfonikonsert med biträde af violi
nisten prof. S. Barcevicz. Programmet 
upptog: Mozart: symfoni, C-dur; 2 
Wieniawski: konsert N:o 2, D-moll; 
Nicodé: Symfoniska variationer för or
kester. Dir. Rob. Kajanus dirigerade 
som vanligt. — Den omtyckte bas
sångaren Ettore Gandolfi gaf d. 19 
konsert, biträdd af sångerskan fru 
Dagm. Hagelberg och dir. O. Merikanto 
samt filharmon. orkestern, och seder
mera en folkkonsert. En kyrkokon
sert gaf hr Oskar Merikanto i Niko-
laikyrkan d. 21 under medverkan af 
grefvinnan Aina Mannerheim och hr 
H. Bonnevie. Den unga sågerskan frk 
Sofia Airaksinen konserterade dagen 
förut, biträdd af sångaren hr Alarik 
Uggla och hr O. Merikanto, och be
röm mes för sitt behagliga, uttrycks
fulla föredrag. 

Köpenhamn. Febr. 12—26. Kgl. 
teaterns repertoar af pjeser med mu
sik har under denna tid upptagit »Lo
hengrin», »Liden Kirsten», »På Sici
lien», »Figaros bröllop», »Carmen» och 
»Faust» jämte de gamla ofta gifna 
baletterna »Et kostymebal om bord» 
»Waldemar» ocli »Thrymskviden». An
dra teatrar ha haft dramatisk reper
toar. Den 13 febr. gafs Joli. Svend-
sens och K. kapellets 2:a symfonikon-
sert med biträde af fru Joh. Brun, 
frk. J. Krarup-Hansen, hrr W. Herold 
och Helge Nielsen samt fru Agnes Ad
ler (ackomp.). Programmet upptog: 
1 César Franck: »Le chasseur maudit», 
symfonisk dikt (efter Bürgers ballad); 
2 Ernest Chausson: »Viviane» (legend 
om trollkarlen Merlin), op. 5; 3 Gerh. 
Schelderup: Förspel till operan »Brud-
rofvet»; 4 Fini Henriques: »Legend» 
för orkester; 5 Joli. Svendsen: »Ro
meo och Julia», orkesterfantasi. — Da
gen förut gafs konsert af pianisten 
Wolfgang Hansen med följande pro
gram: 1 Cesar Franck: Pianokvintett, 
F-moll; 2 Sinding: »Scènes de la vie», 
suite i 4 små afdelningai* för violin 
och piano; 3 Dvorak: Trio B-dur op. 
21; 4 Gade: »Friihlingsfantasi« för 
soli, kör och ork. Den 20 konserte
rade här Briissel-stråkkvartetten med 
samma program som å den första 
soaréen i Stockholm. Till minne af 
N. W. Gade (f. 22 febr.) gafs d. 25 
en konsert med endast hans kompo
sitioner under ledning af kapellm. Fr. 
Rung hvarvid utfördes: 1 »Hamlet», 
overtyr; 2 »Bilder des Orients», sång-
cyklus (fru Ida Möller); 3 Oktett; 4 
Romanser (H. Simonsen); 5 »Aakan-
der», — »I Host» (Cecilia-föreningens 
madrigalkör); 6 Agnete och Hafman-
den» för soli kör och orkester. K. 
hofkapellet biträdde. I början af mars 
kommer Leipzigs filharm. orkester att 
med fru Neruda-Norman (Hallé) som 
solist ge 3 konserter, 1 : Beethoven-
kons., 2: kompositioner af R. Wagner, 

Rich. Strauss och Berlioz, 3 : Nordisk 
konsert (komp. af Grieg, Svendsen, 
Sibelius, Halvorsen, Sinding, Louis 
Glass). Pianisten fru Ida Geelmuyden-
Cliristensen och sångerskan Nanna 
Liebmann ha äfven under denna tid 
konserterat. 

Frän andra land. 

Park. Felix Mottl, den berömde 
orkesterdirigenten — känd för behag 
till långsamma tempi — skördade nyss 
stort bifall här vid anförande af en Ca-
lonne-konsert. Hans fru Henriette M. 
vann ock stor succès med en aria af 
P. Cornelius, ur en ofullbordad opera. 

Leipzig. På Stadtteatern gafs d. 5 
febr. en ny opera af Felix Weingart-
ner, den berömde dirigenten, »Orestes», 
en trilogi efter Oresteia af Aischylos. 
Den har tre delar, »Agamemnon», »To
tenopfer» och »Erinnyen». Operan, i 
modern, modererad Wagnerstil, talang
fullt skrifven, framkallade mycket bi
fall och många inropningar af tonsät
taren. 

Königsberg. Josef Weigls intagande 
lilla opera »Schweizerfamiljen» har vid 
första uppförandet här å Stadtteatern 
väckt lifligt bifall. 

Dödsfall. 

Jadassohn, Salomon, professor, lära
re i musikteori, komposition och instru
mentation vid Leipzig-konservatoriet, 
komponist, f. 13 aug. 1831 i Breslau, 
f 1 febr. Efter att ha varit elev vid 
nämnda konservatorium 1848, stude
rade Jadassohn för Liszt i Weimar 
(1849—51) och blef sedan i kompo
sition Hauptmanns lärjunge i Leipzig, 
där han slog sig ned såsom musik
lärare; fr. 1866—69 dirigerade han 
först sångföreningen »Psalterion», se
dan Euterpe-konserterna, och 1871 la
stades han vid konservatoriet såsom 
lärare. J. blef 1887 filos, doktor vid 
Leipzigs universitet och 1893 utnämnd 
till professor. J. har komponerat åt
skilliga orkesterverk, körverk, kammar
musik, pianostycken och sånger. Hans 
kompositioner äro dock af mindre be
tydelse än hans musikteoretiska verk 
och praktiska läroböcker, bland hvilka 
här i förra året anmäldes hans vidt-
bekanta, på svenska öfversatta läro
bok i k ontrapunkten (Lund). J. var en 
mycket värderad, sympatisk personlig
het, som på sin 70-årsdag, förra året, 
blef mycket firad. 

Wolff, Hermann, bekant som grun
dare (1881) af den »Wolff'ska konsert
direktionen», f. 4 sept. 1845 i Köln, f 
i Berlin 3 febr. W. var grundlig mu
siker, elev af F. Kroll och Wiierst, 
redigerade 1878—79 »Berliner Musik-
Zeitung» och var äfven medredaktör 



40 

i »Musikwelt». I slutet al' 1870-talet 
samlade lian som Anton Rubinsteins 
resemarskalk den erfarenhet, som ledde 
till grundande af lians konsertbyrâ. 
Han har inlagt förtjänst i grundande 
af Filharm. orkestern i Berlin under 
ledning afWiillner, v.Bülow,Nikischo.a.  

H varjehanda. 

Kasernblomma. Underofficern (under 
exercisen): »Karl! Om salig Strauss 
skulle ha sett dig exercera, hade han 
inte kunnat komponera annat än sorg
marscher!» 

Obehöflig fråga. En ung man frå
gade Mozart huru man skulle bära sig 

åt för att komponera. — Mozart me
nade att den frågande vore allt för 
ung därtill. »Ja, men ni var ju mycket 
yngre, när ni redan hade komponerat!» 
sade den unge mannen. Mozart sva
rade honom leende: »Ja, men jag har 
också aldrig frågat hur man skulle 
komponera. » 

Orgelharmonium. 
Endast förstklassigt fabrikat. Moderata priser. 
Specialitet: Skol-. Koncert- och Pedal-orgelharmo* 

nium. Agenter antagas. 
G.  LA GERQUIST & C: o  

Orgelharmoniumfabrik 
Ö R E B R O .  

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK 
Ko ii (fl. Hoflcverantör 

GÖTEBORG 
Etablerad 1S43 

Begagnade 
instrument ta* 
gas i utbyte. 

Bekväma afbe= 
talningsvilkor. 

Den enda svenska Pianofabrik, som vid 
mångfaldiga täflingar alltid erhållit hög

sta priset. 

om vidi 
it hög- • 

Talrika intyg från 

framstående 

musici och 

konstnärer. 

GULDMEDALJ 
Göteborg ISÇI Malmö 1 896 

. Stockholm 18çi 

för utmärkta flyglar o ch pianinos» 
•Q- ensam bland svenska pianofabriker 

Inalles 21 första pris ^ 

(f. d. Skandinaviska Orgelfabriken) 
Grundad 1865 ^ e 

I rekommenderar sin An«vl am för kyrkor, skolor 'Djov|l|lQn( 
tillverkning af UFflA»!? och hemmen samt rifllilllW"« 
Obs.! Uteslutande svensk tillverkning och följaktligen af utmärktaste j 

I och solidaste beskaffenhet. ^ 
Priskurant på begäran. Alla förfrågningar besvaras omgående. 

I Utställning & kontor Mästersamuelsgatan 32, Stockholm^ 

Svensk Musiktidning 
Nordiskt Musikblad. — 22:dra årgången. — För hvarje musikaliskt hem, 

utgifves efter samma plan som förut, innehållande populär Jäs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier och musik
bilaga. Tidningen utkommer såsom förut två (/ånger i månaden (utom 
juli—ang., »den döda säsongen») till ett pris a] S kronor pi åi, lös
nummer 2.) öre. Prenumeration sker hår å Expeditionen, Kung-
stensgatan 56, :i tr ., i bok- och musikhandeln, å posten och tidnings
kontor. I landsorten prenumereras bäst å posten. 

Obs.! Nyttan af en musiktidning för musikbildningen i hemmet torde 

ej hunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en s ådan fördelen att den 

förvaras och bildar, så att säga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta plat

sen för utgifvandet af en musiktidning år hufoudstaden, der musiklifcet är 

högst och rikast utceckladt. Soenslc Musiktidning meddelar ock en kontinuer

lig redogörelse för musiklifcet i vår hufoudstad, i landsorten samt i Aor ges, 

Finlands och Danmarks hufoudsiäder, utförliga biografier med fina porträtt, 

instruktiva artiklar, följetonger m. m. Musikbilagan innehåller verkligt god musik. 

Fianomag'asin. 
Svenska Pianinos: Stiirsta Inger 

från J.G. Malmsjö, Kougl. Hofleverantör, 
S. Andersson, Bergqvist & Ni lsson, I. P. 
Löfberg & C:o, Stavenow & C:o in. ii. 

Utländska Pianinos: från G. 
Schwechten, Steinweg Naclif. och Uebel 
& Lechleiter. 

Flyglar: fr. J . G. Malm sjö, Steimveg 
Naclif. 111. (1. — Orglar: från Mason 
k Hamlins verldsberömda firma. 

Begagnade instrument tagas i utbyte. 

Gust. Petterson & C:o, : 
13 Malmskilnadsgatan 13 , Stockholm. 

Sânglektioner, 
afseende god röstbildning, naturligt 

och smakfullt föredrag, meddelas till 

moderat pris af undertecknad. 

Kungstensgatan 56, 3 tr. 

Tel. Vasa 6 19. Frans J. Huss. 

I  A N  Ö  L  E  K  T  ro 
efter bästa metod, ledande till god tek
nisk och verkligt musikalisk utbildning, 
meddelas af undertecknad till moderat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift
ligen. 

Mottagning kl. 9—10 f. m. och 
4—5 e. ni. 

Kungstensgatan 56, 3 tr. 

Tel. Vasa 6 19. Frans J. Huss. 

En äkta Stainer=Fiol 
till salu. Hög, vacker och mjuk» ton 
garanteras. Passande till orkester eller 
dylikt. Vidare meddelar 

J. VIKMAN, 
S v ä P d s j ö .  

(G. 1071) 

Innehåll: Briissel-stråkkvartetten (F. 
Schörg, II. Daucher, P. Miry, J. Gaillard, 
med porträttgrupp). — G. Lobe om V in-
cenzo Bellini. — Råd och varningar, beträf
fande första undervisningen i pianospelning, 
af K. II. — Följetong: Vid Méhuls graf. — 
Från scenen och konsertsalen. - Musikno
tiser från hufvudstaden och landsorten, från 
våra grannland och andra land. Dödsfall. 
— H varjehanda. — Annonser. 

CENTRAÏ.TRYCKKJUET, STOCKHOLM, 1 102. 


