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I 
Erik Åkerberg 

f svenska tonkonstnärer,som 
nndersenastedecenuiet haft 
"ledningen" inom hufvud-
stadens musiklif, framstår 

Erik Åkerberg så «om en af de verk
sammaste, hufvudsakligen som kör-
dir gent. Nyligen ha vi sett honom 
framträda i spetsen för en af honom 
bildad blandad kör, "Cecilia-kören", 
hvars första konsert vi pä ett annat 
ställe i detta nummer få omnämna. 
Vi ha däraf tagit oss 
anledning att just nu 
fästa uppmärksamhe
ten på d ir. Åkerberg 
och här meddela hans 
porträtt. Ett sådant 
var i denna tidning 
synligt för elfva år 
sedan jemte en af 
Hugo L. skrifven bio
grafisk uppsats. Vid 
den tiden hade Åker

bergs musikaliska 
verksamhet i hans nu 
ofvan nämnda rikt
ning icke tagit så 
stark fart, emeller
tid hade den då re
dan börjat, och så
som tonsättare hade 
han att räkna ett 
30-tal kompositioner. 
Dessa, jämte hans 
konstnärsbana i sin 
helhet, skola vi i föl
jan de biografiskaskiss 
belysa. 

Erik Åkerberg, äf-
ven egande förnam
nen Carl Emanuel, 
är född i Stockholm 
d. 19 jan. 1860, son 
af handlanden Joh. 
Erik Åkerberg och 
hans maka Sofie Wal-
lenstråle. Efter skol

studier härstädes blef han student i 
Upsala 1880 och stannade där till 
hösten 1881, då hans redan tidigt 
visade håg för musiken och utbildade 
musikaliska tal*ng dref honom att 
egna sig uteslutande åt tonkonsten. 
Han inträdde sålunda 1882 som elev 
vid konservatoriet, där han efter att 
1883 ha tagit organistexamen fort
satte studierna och i komposition tog 
undervisning (1882 -1886) af Joset 
Dente. Den musikxliska utbildningen 
fortsattes sedan i Paris 1887—1888 
för den lärde, på senare tid allt mer 

Erik Akei-berg. 

kände och värderade komponisten Ce
sar Frank. Efter vistelsen i Paris 
begaf han sig till Berlin våren 1888 
att der ytterligare idka musikstudier. 
Återkommen till Stockholm blef han 
anstäld såsom repetitör vid K. operan, 
hvilken befattning han innehade från 
sistnämnda år till 1890. Und»-r tiden 
tjänstgjorde han som kantor i Tyska 
kyrkan från 1889 till 1892 och blef 
1890 organist i judiska synagogan, en 
befattning som han alltsedan inne
har. 

År 1894 antogs Åkerberg till mu
siklärare vid Norra 
latinläroverket, fort
farande der anstäld 
likasom vil Stock
holms Borgareskola, 
der han från 1898 
tjänstgjort som sång
lärare. Befattuir gen 
som lärare i musikens 
teori vid Bich An
derssons musikskola 
sköter han sedan 
1897. Tonsättaresti-
pendium innehadehan 
1893 — 1896. 

För hufvudstadens 
musikvärld har dir. 
Åkerberg mest gjort 
sig känd som dirigent 
och bar såsom sådan 
fört spiran i åtskil
liga musiksällskap. 
Sålunda har han va
rit ledare för Maria 
kyrkokör 1886, All
männa sångförenin
gen 1888—91,Typo-
grafi-ka kören 1889 
— 94 samt Järnvägs-
tjenstemännens sång
kör 1890 — 94. Fiån 
1891 leder han Bell-
manskören äfvensom 
Par Brikoll-kören. År 
1892 bildades här af 
en del herrar och 
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damer ur olika musiksällskap "Nya 
sångsällskapet", som varade och ver
kade med konserter i två år, och detta 
sällskap ställde sia frän början under 
Akei bergs dirigentskap. I Musikföre
ningen (1880 stiftad af Ludv. Norman 
och W. Svedbom) tjänstgjorde han 
som kormästare 1888—1900. Då Wilh. 
Stenbammar 1900 afgick som dirigent 
för Filharmoniska sällskapet, valdes 
Åkerberg till hans efterträdare och 
fungerade såsom sådan till dess upp
lösning denna höst Från hösten 1902 
blef han ledare af den nybildade T. 
T.-kören (Tbalias tjänare). U<om Stock
holm har Åkerberg äfven gjort sig 
bekant vid konsertresor af hans körer; 
så vid Ballmanskörens fär.ter till K >-
penhamn och T. T.-körens sâuyartard 
i somras. Hans senaste värf såsom 
bildare och ledare af Cecilia-kören är 
redan nämndt. "Cecilia-korer". eller 
föreningar, finnas sedan lång tid till
baka — ja, den första grundades 
redan af Palestrina i R om — och nam
net, efter Sancta Csecilia antyder de
ras egentliga verksamtet sàr-om riktad 
åt den andeliga m-.sikens odlande. 

Ar lbOO blef Åkernerg invald till 
ledamot af Musikaliska Aka iemien och 
erhöll 1894 medaljen Litteris et ar-
tibus. 

Såsom tonsättare har Åkerbergs 
verksamhet ej varit ringa, om än hans 
trägna arbete, hvarom hans ofvan-
nämnda verksamhet bär vittne, ej till
låtit honom att på senare t d så myc
ket egna sig åt komponerande. 

Af bans kompositioner v ilja v i emel
lertid nu lemna en öfvers kt och an
föra inom klammer tonarter och tid 
för offentligt utförande af dem. 

Under konservatorietiden kompone
rade han en Konsertuureriure, Sk' gs-
rået, ballad för baryton och orkester, 
utförda vid uppvisningar under hans 
eget anförande. Balladen utfördes se
dan i omarbetad form på en Musik
föreningens konsert 1900. Vidare: 
En Symfoni (F-moll), "Furan Sydms 
kloster'" för soli, damkor, piano och 
orgel (1886 Musik, akad.), Violinkrar 
tett (A-dur) och 1'ianotrio (H-moll). Vid 
Musikaliska konstföreningens taflan 
1888 vann Åkerberg priset för en 
Pian-'kvintett, om hvilkeu vår ansedde 
musikkritiker A. L. då yttrar, att den 
"sannolikt var det mest betydande 
svenska arbete i kammarmusik som 
sett dagen sedan L'idvig Normans tid. 
Samma kritiker yttrar vidare att "Åker
berg synes ega denna talang för tema
tisk dialektik, som ej är alltför van
lig bland svenska tonsättare, eller öfver 
hufvud i den nyare tiden, utan före
trädesvis tillhör den klassiska och 
efterklassiska perioden." 

Efter studietiden komponerades: 
Prinsessan och. sren »en för soli, blan
dad kör och orkester (K. operan 1889 
af Musikför.); Pvmotrio (N:o 2, H-
moll); På fjället, stämningsbild för 
stråkork. (P. B.-konsert 1894); Den 
flygande Holländaren för manskör och 

2 pianon (1891 på egen, 1892 på P. 
B:s konsert); Der Barde för baryton-
t-olo och stor ork. (P. B -kons 1896); 
Kantat vid Tycho Brahe-festen, för 
baryton, bland kör och 2 pianon (Fil
harm.sällsk. 1901); — Kör er för blau-
dade röster a capella; F.mstnnmiga 
folkvisor, "Jeg vilde j/g var en Uyhen-
tom"Allerede gainer Havin" (båda å 
egen kons. 1891), Del rar en gång en 
konung (Nya Sånts. 1892), Tö'tirosas 
saqa, tre körer (K. operan 1890, egen 
kons 1891, Nya Sangs. 1892); — 
Till aftonstjärnan för s pran-S 'do, blan
dad kör och ork. (K. operan, Mu
sikform kons. vid Kiingajubileet 1889).. 
— Damkörer: Maaneskin, 1 rwrni 
(1891, 1893). — Af manskörer har 
A. samlat, redigerat och arrangerat: 
Brli/iiai s-ånger, Orpheus (2 delar), Fyris 
och Unirersalalbum fur levai Uttsänyate. 
— Piai ostycken: .llbumhlad,Saraban
de. Gavotte. Met/uti l. Caprice hongroise (4 
händ.). — För violin och piauo: Mi

niatyrer. 

Akerherg har komponerat en mängd 
kantater sä» äl for Tyska kyrkan (1889 
— 92) som till Mosaifka fö samlingen. 
S'utligen må uäinnas hans Solosånger 
med piano: "Du B Kunst, i Dag", "Til 
Maj lag förer jeg hjern min Brud", 
"Tidt er jeg glad". "Sommarsol" (Mu
sikleben 1897), "Min lycka", "Du 
som mitt lit, min sällbet är", "När 
rosorna blomma", "I arla morgontimma", 
"Paa fjeldet", "Foresats", "Vid hori-
zont.ens västra rand" och "Se stjärnan 
där i fjärran blå.". 

Åkerbergs kompositioner vittna om 
goda studier och mxcken smak. Många 
af dem ha vid offentligt uppföiaude 
inbringat tonsättaren liffgt bifall. 

v/Z/~ 

Prenumerationsanmälan. 
Sin 24:de årgång upp le fver Svensk 

Musiktidning med nästa år och anbe

faller sig i våra musikvänners åtanke. 

B-thofvet äfven i vårt land af en mu

siktidning, tillgodoseende den allmänna 

muäikbildningen — ej endast fack-

musici af lägre eller högre ordning — 

är oomtvistligt, och att den plan, ef

ter hvilken Svensk Musiktidning är 

redigerad, tillgodoser detta behof — 

nämligen af en populär-instruktiv mu

siktidning för den musikaliska allmän

heten — tyckts bevisas däraf, att in

gen annan tidning för musik så länge 

existerat i vårt land eller ens i den 

skandinaviska norden. Svensk musik

tidning har ej gjort till sin uppgift 

att hos allmänheten söka tillfredsställa 

ett lågt begär efter pikanterier och 

rafflande kritiker; den har ställt sin 

uppgift högre, afseende att tillgodo

göra så väl vår konsthistoria genom 

kontinuerliga uppgifter om operaverk

samheten och konsertväsendet i buf-

vudstaden samt genom biografiska upp 

gifter som ock att i dot allmänna mu

sikvetandets intresse meddela notiser 

om musikvärldens viktigaste tilldragel

ser i in- ocli utlandet, särskildt i Nor

ges, Danmarks och Finlan s hufvud-

städer, instruktiva uppsatser, blandade 

med följetongsartiklar, musikpressens 

alster, musiklitteratur etc., h varigenom 

både lärorikt och omväxlar de innehåll 

erbjudes. Fina porträtt till biografi

erna illustrera hvarje nummer. 

Klart är, att rätta platsen för ut-

gifcandct af en musiktidning är huf-

vudsladen, där musiklifvet är högst 

och rikast utveckladt. 

I det vi frambära vårt tack till 

dem, som hittil's gyanat Svensk Mu

siktidning med prenumeration, hoppas 

vi på deras fortfarande intresse for 

densamma och att de äfven skola re 

kommendera den åt andra musikvän

ner. 

Svensk Musiktidning utgifves 1004, 

såsom förut, två gånger i månaden 

(utom juli—augusti, »den döda säson

gen*) till ett pris af 5 kronor per år. 

Musikbilaga tillfaller endast heftïri-

prenumeranter. Mindre än hel år

gång beräknas efter lösnummer (2"> 

öre). 

På tidningen prenumereras hi i" à 

Expeditionen, Vallingatan 11, 2 trap

por, samt i bok- och musikhandeln, A 

posten och tidningskontor. / landsor

ten premumereras bäst å posten, då 

tidningen fortast kommer prenume

ranterna till handa. 

Vördsamt anhåUcs att prenumera

tion må ske så snart som möjligt ; vid 

direkt prenumeration hos Svensk M usik

tidnings Expedition, Stockholm (Vallin

galan 11. 2 trappor), tillsändes tid

ningen prenumeranten kostnadsfritt 

genast den utkommit. 

För att spara våra förra prenume

ranter besvär vid prenumerations för
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nyelse, sända vi dem. %m förut, år

gångens första nummer, med anhållan 

att de som icke vidare önslca erhålla 

tidningen ville tillkännagifva detta åt 

ludet eller å tidningsexpeditionen före 

andra numrets utsändande. Senast 

när budet kommer med andra num

ret torde det första återlämnas af dem 

som ej förnya prenumerationen: af 

dem, som därmed fortsätta, torde då 

till budet prenumerationsafgiften mot 

kvitto erläggas. Dem, som behålla 

första numret utan att afsägn sig tid

ningen, anse vi oss alltså fä fortfaran

de räkna som prenumeranter å den

samma. 

Presentkort å tidningen finnas att 

tillgå å Expeditionen, i musik- och bok

handeln etc. 

Vördsammast 

Kedoktiotieii. 

Till våra prenumeranter. 

En musikbilaga skulle i är, likasom 

föregående år, ha följt med årets sista 

nummer, men ehuru planerandet för 

densammas tryckning skett, vid samma 

tid som förra året, har oförutsedda 

omständigheter gjort det omöjligt att 

få densamma färdig. Ocäntadt nog 

har såväl notstickeri som tryckeri va

rit så öfverhopade med beställningar 

— så som vi ha hört, med anledning 

af den snart väntade anslutningen till 

Bern-konventionen om litterär egande-

rätt — att det blef os* omöjligt att få 

musikbilagan i rätt tid färdig. I stäl

let lämna vi nu såsom premie 

Porträtt 

af 

Cudwig van Beethoven 

å kartong 

Musikbilaga kommer däremot att med

följa något af nästa årgångs första 

nummer, ich denna kommer att inM-

hälla: Pianostycken af Gustaf H ägg, 

Theodor Kirchner, Ignotus samt 

en sång af A. M. Myrberg. 

Vördsamt 

Redaktionen. 

— —  

Berömda konstnärers tan
kar om Berlioz. 

Vid midten af trettitoalet uttalade 
sig Robert Schumann i "Neue Zeit
schritt Üir Musik" med mycken värme 
om Berli z, särskildt. om den "fantas
tiska symfonien", Wolfgang Gr pet, -
kei l, till h vars tragedi "Robespierre" 
Henri Lito'ff komponerad« sin bekanta, 
effektfulla uvertyr, profeterade i Bra
unschweig 1843 att Berlioz ulan tvif-
vel inom tre år skulle là en plats tätt 
vid sidan af Beethoven; ja, han tyckte 
sig till och med i arkitekturen hos 
den franske komponistens verk skymta 
ännu stoltare bågar än i den tyske 
mästarens. 

Om än Schumann sedermera mycket 
äudade sin mening, och de betydli
gaste fackmu^iker voro mycket till
bakadragne gent emot Beilioz, väckte 
d ick det nya, det dristiga och en 
obestridlig genialitet stor uppmärksam
het, och det emottagande som Berlioz 
rönte Ö8tt?r oui Rhfin at*g rade i hög 
grad hans sjeltkänsla. Trots all sin 
beundran oeti respekt för Beethoven 
var B*rlioz icke emot att betrakta sig 
sjelf som un Cre.sce- do de l'isprii de 
Beithovn, hvilken föga blygsamma be
teckning han lär ha användt om sig 
Hj»lf. 

Sedan Berlioz nu i mer än ett halft 
århundrade spelat en framstående roll 
utan att halva uppnått nägon egentlig 
popularitet, kan man nätta i fråga om 
denna någonsin skall tillfalla houom. 
Kan emellertid den nyiyska orkester
musiken i Rictiard Sirauss' stil vinna 
tycke, så torde mau äf en kunna för
draga, om icke föredraga, Bprlioz Att 
deuues mu-<ik ej iörsto>ls och up pska -
tales af lians samtida, är föiklarlgt 
nog. Berlioz kunde icke herska sam-
ti'li t med Mendelssohn. 

Schumann yttrade 1843 att i de 
nya verken om Berl.oz lörekomma sa
ker, som man icke skulle kunna t i ltro 
en mogen man om 40 år (Berlioz' ål-
d-r den tiden).  Till  Mendelssohn skref  

Mose eles, som 1834 hade dirigerat 
uvertyren till Berlioz' "France-juges*1: 
"Vi voro alla nyfikna på att höra hvad 
ett franskt geni kunde prestera. Men 
hvilket öronbedöfvande oväsen af rne-
tallblåsnrne! hvilken gruflig, olidlig 
kontrapunkt, som tycks vilja bevisa 
att våra förfäder voro pedanter! Slut
ligen en kontrasterande mellansats, som 
tröstande bringar oss en ordinär våde
villmelodi", o. s. v. 

Mendelssohn svarar och stämmer 
alldeles öfverens med Moschele*. Sär-
skildt tadlar han att Berlioz i den 
ifrågavaraLde uvertyren skildrar mord, 
nöd och jämmer. "Äfven oin musiken 
i grund och botten vore god" — sä
ger M-ndelssohn — "innehåller den 
flock ej annat än sådana rysligheter. 
Han (IWlioz) gjorde mig helt melan
koli-k, därför att han dömer så klokt, 
kallt och riktigt om alla andra och | 

som författare är så fullständigt för" 
nuf tig, under det han icke lägger märke 
till det så gränslöst oförnuftiga hos 
honom sjelf." 

Moritz Hauptmann, som var den 
lugut piöfvande tänkaren och domaren 
i musikaliska spörsmål, fann att Ber-
lioz gjorde, det han ville göra, ga ska 
godt, men att hans "barrikadmusik", 
som h varken härrörde från affektation 
eller inspiration, hade sin f.ruiid i en 
begrän-niug. Något vackert kom i 
alla händelser icke fram ur denna för
ryckta musik — Rossini svarade en 
gäng, dä han vid utförandet af en 
komposition af Berlioz tillfiågades om 
sin mening: "Nu har deu stackars 
Haydn ansirängt sig till det yttersta 
for att i sin inledning till "Skapelsen" 
fram-talla Kaos. Hade han känt Ber
li' z musik, kunde han ha sparat sig 
det besväret." 

Ambros är villig att ursäkta de "de
moniska orgierna" i sista stycket af 
uden fantastiska symfonien" för de 
sköna toner som klinga i den före
gående satsen "Siène chamfêtre". Så
lunda yttrar han: "Efter B-eihoven 
har ingen funnit liknande uttryck för 
samma sak", och han betraktar Ber
lioz såsom en praktfull meteor, som 
lågande, i oreg-lbunden fart rusar fram 
ötver natthiiiilen, medan vi under spän
ning och fo rvåning betrakta dess bana. 

Skalden och förtal tåren Ernst Le-
gouvé, som var en af Berlioz' vänner, 
säyer att ban betrynte sina musikaliska 
studier för sent och att han på grund 
af sina knappa vilkor ej genomgick 
någon grundlig skola. Det lyckades 
batiom s åledes icke att uppnå den duk
tighet eller att utveckla den talang, 
som hans gtni hade bruk för. Däraf 
de många otympligheterna, oklarheterna 
och biz »rreriein». B rlioz skulle haft 
att råda öfver Beethovns hela ve
tande, duktighet och uttrycksförmåga. 
Lngouvé menar dock att "La damna
tion de Faust" trots alla fel är ett 
odödligt verk.* 

Berlioz var som människa samma 
excen-rL-ka, vulkaniska natur, som ger 
sig till känna i hans kompositioner. 
Samma öfvermålt af lidelse och en
sidighet gjorde sig gällande både i 
hans lif och i hans verk, men lika 
modig och uppriktig träder han oss 
alltid till mötes. 

* I Svensk Mueikt. 1894 N o 4 finnes 
införd en intressant karaktäristik öfver 
Beilioz af L^gouvé. 

Klinka aldrig! Bemöda dig om e tt 
friskt spel, och spela aldrig ett stycke 
till hälften. 

Rob. Schumann. 

•K- * 
* 

Att släpa eller skynda på äro lika 
stora fel. 

Rob. Schumann. 
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Musikpressen. 
På Abr. Lundquists (Georg Abr:n 

Lundquists) förlag har utkommit 

tor piano, 2 händer: 

Fosterländsk musik. Ett poi ulflrt urval 
kompositioner af svenska toi.säi tare, folk
visor, natioiialdanser m. m. Pris 3 kr ; 

woHLFART KARI.: Sommarminnen. Tio 
Pianostycken. 1. Beväringssang. 2. Bar
nens lek. 3. I Lekstugan. 4. På kyrk
backen. 5 Natt. 6. Pä byvägen. 7. I 
Vågornas sång 8. En bikt. S). I fekogs-
mon. 10. Farväl till sommaren. Op. 3. 
Fris 3 kr.; 

ERIKSSON, JOSEF. Skisser och Melodier. Visa 
i folkion, Caprice, Pensée poétique, Mé
lodie. kr. 1,50; 

I'INET, T H.: Under stjernorna. Vals-Boston 
1 kr.; 

HULTNER, OTTO.: Min tös• Scl.ottish-Pas 
de quatre. CO öre; 

JOHANSSON, OSCAR.: En Svho ttish från Norr
land. Upptecknad för piano. Gu öre. 

På Abr. Hirscbs förlag har utkom
mit: 

för piano 2 händer: 

BOIEI.DIEU, A.: Hvita frun. Komisk opera 
i tre akt>-r Arrangement för piauo med 
bifogad text Pris 1 kr ; 

Ouverture-Album. Fem populära ouver-
tuier. 1. F. v. Suppê: »Poeten och bon-
dfn>, 2. A. Boieldieu: »Califen i Bagdad», 
3. KélerBéla: L ust-pelsouverture 3 buppé, 

Lutta kavr.Uerietî, 6. C. G . Reissiger: 
-Kvarnen på tierget;, kr. 1,50: 

Josephson-Album. Valda sånger af j. A. 
JOSEPHSON Arrangem. tör piano med öf-
verlagd text kr. 1,50; 

Tannhäuser Sånger af EMIL SJ ÖGREN. Sju 
sånger ur Holger Drachooanns »Tannhäu-
ser». Arrangem. för piano af Ilerm. Be-
rens 2 kr.; 

Spel och dans vid juletid. kr. 1,50; 
Lekstugan. Gamla svenska folkdansar, 

sådana de upptag ts inom sällskapet Sven
ska folkdansens vänner. Andra samlingen, 
kr. 2,25; 

MYDDELTON, w . H Fm negers söndag Idyll. 
1 kr.; 

HOLZMANN, A : De srarte. Smoky mokes) 
Negeimarsch 75 öre; 

HOLTZ, VIK TOR : Skarpöborgarncs marsch. 
75 öre; 

för en röst vid piano: 

Wagner-Album. Sångstycken ur operor 
af RICHARD W AGNER, (S Lohengrin^ — »Tann
häuser» — iD en Hygande Holländaren» — 
»Mästersängarne i Nürnberg») kr. 2 50: 

ALN.-ES, EYVIND.: > Sol » och andra sånger 
(»Jul», »No er det tid» . kr 1,50; 

På Elkan Schildknechts förlag har 
utkommit: 

för piano, 2 händer: 

HACH, c. E.: Längtan. Tonstycke 75 öre. 
U ORSO FRANCESCO : Réve d'un ange. Noc

turne. op. 47. Pris. 1 kr; 
SMITH, s : Ait Revoir. Melodie roman

tique. op. 218 Pri*, kr. 1,25; 
BLAKE, c. L>.: Clayton's Grand March. 

op. 100 Pris 75 öre; 
NOWOIESKI, FE LIX.: Under frihetens banér! 

Marsch 75 öre; 
Ungdomens dansprogram 1903—1901. An

dra haftet. Lätt ariangement. kr 1,50; 
KCHLAU, FR EDRIK : Kring julgranen i.Wäet-

göta-Polsks . HO öre; 
BOHM, CA RL : Vårglädje, Lätt vals. 1 kr; 
BJÖRLIN, OU STAF : Augusta-Vals Tillegnad 

statsrådinnau Augusta Ciusebjörn. 1 kr; 
LINDBOM, C ; Snärtan. Vals. 75 öre; 
WAHLSTRÖM, MNA.: Vid Fyris Vals. 1 k r; 
WALSTEUFEL.: Vcr>nl ands-Vals Vermiands-

gillet i Göteli -rj t.iMe.nnd. 1 kr; 

MALMSTRÖM, SINA.: High Life. Polka. 60 
öre. 

WENGERKA.: Ung eisk dans. Arrangement. 
50 öre; 

ZARMANN, A.: Pas d'Espagne. Nyaste sa 
longsdans. 50 < rc; 

för orgel: 

MALKMUss, wiHL . 40 koita cch lätta tre-
stämmiga orgel-satser. 75 re; 

soDERMANN, AUGrsT.: Bröllops-marsch \ r-
rangemeLt. 75 öre; 

för violin och piano: 

EYSDEN, J. VAN, Mazurka. 1 kr; 

för en röst piano eller orgel : 

DVORAK, ANTON.: Davids 23 Psalm (»Her
ren är min herde») För alt eller mezzo
sopran (dess—ess); 2. För baryton eller 
bas (o d), à 50 öre; 

ÖLE BULL.: Sœterjrntens Sondag. For en 
mindre stemme (c—g) 50 öre; 

wiLLNERS, E: »En te'tå samme slag.* 
Nutida tryxsdalsdaus N:o 2. Airangerad 
for säng oih piano. 1 krona. 

På Wilh. Hansens förlag, Köpen
hamn, har utkommit: 

för en röst med piano: 
ANNA M. Roos. Solen skitar och andra 

visor. 1. Vid nymåne. 3 Och solen ski
ner, 3. Tupp och höna, 4. Jungfrun, 5. 
Ingaiill, t». Björnen och skräddaren, 7. 
Den törsta liiikan, 8. Den nya visan, 9 
Tre kvarnar 10. Der sitta tie dufvor 
uppå en gien. Ord af tonsättarinnan. 

"Fosterländsk musik" är ett häfte 
om 56 sidor, innehållande Svmska 
arméns revelj 11 folkvisor och dansar 
p anostycken och sånger i arrange
ment med öiverlagd text, allt af sven
ska tonsättare — Wolhfarts "Sommar
minnen", äro nätta medelsvåra stycken 
troligen dock ej ämnade för elever, 
efter ingen fingersättning är utsatt, 
oktavgrepp etc., förekomma. Erik
sons pianostycken ega originalitet men 
ock en och annan kärf harmoni. 

De vackra Tannhäuser-sångerna af 
Em. Sjögren äro arrangerade i bril
jant form. På samma förlag är vidare 
att mäika "Josephson-Album" med 
16 i.f tonsättarens vackraste sånger i 
godt arrangement för piano med öfver-
lagd text. Öfverlagd text tinnes ock 
i arrangementet af "Hvita frun", som 
föregås af tixtinnehåll och porträtt af 
Boirldieu. "Spel och dans i juletid", 
börjar med en julmarsch, innehåller 
vidare dansmusik, grötrim med musik, 
polska, marsch af Sonsa och s lutligen 
"Kärlek och ballong", stor opera i 3 
tkter af Hjalmar Meissner med teck
ningar af E. Kü8el. Text, musik och 
teckningar äro särdeles lustiga. Den 
nya samlingen "Lekstugan" har ock 
illustrationer till folkdansarna och be-
skrifning öfver dessa. "Wagner-Album" 
innehåller ur "Lohengrin" Elsas dröm, 
I brudgemaket, Gralberättelsen : ur 
"Tannhäuser", Wolframs hälsningssång, 
Elisabeths aria och Sång till afton
stjärnan; ur "Holländaren" Sentas bal
lad och Eriks Cavatina; ur "Mäster-
s&ngarne" Waithers täfliDgssång. — 
Alnses' sånger äro enkla, närmande 
sig folktonen. — "Längtan" af Bach, 
"Rêve d'un Ange" och "Au revoir!" 

äro melodiösa salongsstycken i lättare 
briljant stil. — "Ungdomens Dans
program" innehåller en väl vald sam
ling dansar af välkända komponibter i 
lämpligt lätt arrangement. Malkmuss 
40 orgelsateer äro helt korta och lätta. 
Södermans Bröllopsmarsch för orgel är, 
såsom man kan förstå, marschen ur 
"Bröllopet på Ultåsa." — Dvoraks 
Psalm är en enkel och vacker sång, 
religiöst stämningsfull. Anna M. Roos' 
sånger äro barnsligt enkla, mebt af 
muntrande slag. "Tupp o(h höna" 
känner man igen från fru Norries 
vi8a'tnar. 

— 

Den engelske Amphion. 
Musikhistorisk skiss af M. Lorenz. 

(Forts. o. slut. fr. föreg n.T). 

Hos sin principal lärde den unge 
skrifvåren känna en musikus vid namn 
Festing, som erbjöd tig att lära ho
nom spela violin. 

Si lefde och rörde sig Tom Arne i 
en värld af toner, oih under det hans 
föräldrar, synnerligast fadern, lefde i 
den tron att han ifrigt sysselsatte sig 
mt d juristeri, bedref han sina studier 
så ifrigt. att han snart öfverflyglade 
sin lärare. Mr Festing hade infört 
honom ibland de förnämsta kretsar i 
London och så äfven i en rik fabii-
körs hus, på hvars födelsedag en stor 
musikalisk tillställning skulle ega rum. 
Man hade instuderat Henry Purrells 
»Gyllene Sonat», och den unge Arne 
dirigerade. 

Husets dotter, en förtjusande tärna, 
hade beredt en särskild öfverraskning 
åt fadern. Hon hade förfärdigat ett 
konstfullt stickeri, fom var bestämdt 
för en stoppad länstol, hvilken hon 
låtit göra hos — mr Arne, hoftaj et-
seraren. 

Mästaren hade lofvat att punktligt 
leverera densamma, och den vackra 
miss Mabel, som kände till Toms 
hemliga längtan att helt och hållet iå 
ägna 8 ;g åt musiken, hvilken han af 
fruktan för d»n lätt uppretade fadern 
icke vågat bekänna, hade nu uttänkt 
en särskild komedi, som hon med till
hjälp af Suzan-Mary skulle sätta i 
scen. Hon lät nämligen tillsäga mäster 
Arne genom hans dotter att han skulle 
vara så vänlig och sjelf följa med när 
stolen levererades, emedan några 
andra arbeten i huset skulle verk
ställas. 

Och sä hände det sig, att den he
dervärde mästern inträdde i salongen 
och fann sin son med dirigentstafven 
i hand, beherokande ett sällskap 
konstnärer, för hvilka kungen sjelf 
icke tvekade att lylta på hatten. 

Utan att få fram ett ord stirrade 
den gamle på sin son. — Han tänkte 
bli vred, han ville rasa — förbjuda 
—, men mjuka flickhänder höllo ho
nom tillbaka, mjuka armar slogo sig 
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oui liaus hala och ljufva läppar bön-
föllo. Förlåt, och tillåt honom att ut-
öfva sin konst!» Det var Suzan-M&ry, 
som bad för sin bror. 

Af ven husets herre, miss Mabel, 
violinmästaren Festing pch alla musi
kerna deltogo i fö rbönerna, sä att fa 
dera slutligen veknade. Thomas Au
stin Arne fick hädaneft r lefva endast 
och allenast för konsten. 

Al ra först förtrolla le han hela fa
miljen i hemmet genom de underbara 
melodier han lockade ur sin violio. 
Det dröjde ej länge innan fadein var 
öfvertygad om att det skulle ha varit 
den värsta synd att träda hindrande 
i vägen för sonen, — ja han sjelf if-
1'ade för att sonen skulle utbilda sy
sterns undersköna röst och applåderade 
allra kraftigast, dä syskonen under 
Toms ledning i hemmet uppförde Lam
pes operett »Amelia», hvari Suzan-
Mary sjöng titelrollen. Och nu be-
gynte för Thomas ett lif af flitigt ar
bete och skapande i lust och fröjd. 

I mars 1733 blef den tjuguueårige 
konstnärens första opera uppförd i 
Lincolns Iun-fields i London. Libret
ton till denua, »Rosamund», var dik
tad af Addison, systern uppträdde i 
densamma och en yngre broder såsom 
page. Stycket måste upprepas tio 
aftnar, en oerhörd framgå g den tiden. 
Sista uppförandet ske ide för t oasätta-
ren och inbringade honom en vacker 
lön i klin ande form. Redan samma 
år, i maj, stod Thomas Arnes broder 
åter pä scenen i en komisk opera af 
den nye tonkonstnären, en TomThumb-
saga som han kallade »The opera of 
operas». 

Den framgång han vann med dessa 
förstlingskompositioner inbringade ho
nom dirigentplatsen vid Dnirylane-te-
atern, som han beklädde fill 1742. 

Ar 1740, vid en operaföreställning, 
lärde Thomas Arne känna en ung 
sångerska, som gjorde ett djupt in
tryck på honom. Hon var elev af de n 
italienske sångmästaren Qeminiani och 
lika skön och älskvärd som mu-ikaliskt 
begåfvad. Hon hette Cecilia Young. 

Under rej etitionerta, som den UDge 
kapellmästaren ledde, vaknade hos ho
nom karleken mer och mer, och slut
ligen efter en repetition af hans egen 
opera, >Eiza», kastade han sig till 
( ecilias fötter — och blef bönhörd 

Bröllopet egde rum samma år, och 
det tyckes som om hans stora lycka 
i detta äktenskap fördubblat och steg
rat den unge konstnärens alla krafter 
och förmågor. 

En konstresa till Irland, der det 
nya paret, särdeles i Dublin, öfverhc-
pades med bifall och hedersbetygelser, 
bidrog att ge namnen Thomas och Ce
cilia Arne en klang, som ljöd vida ut 
öfver Brittanniens gränser. 

Rikt belastadt med ära och guld 
vände det äkta paret åter ti ll London, 
efter tvåårig frånvaro. Här hade emel
lertid Susanna Maria Arne blifvit en 
berömd sångerska, som väckte berät-

tigadt ujpseende. Hon hade red-n 
1735 gift sig med Theophilus Cibber, 
en skådespelare, och denne jemte 
hans faders inflytande föranledde Jen 
vackra frun att mer och mer vända 
sig ät skådespelarkonsten. Hon stod 
såsom sådan berömligt vid sidan af 
den store Garrick och blef till tin 
död en trogen och beundrad medlem 
i hans sällskap. Hon afled 17C6, sär
deles af sin broder Thomas djupt sörjd 
och saknad, hvilken i henne mistade 
grundläggarinnan till hans egen tycka 
och ära och en glad systerlig ungdoms
vän. Hans egen husliga lycka vid 
sidan af en sådan maka som Cecilia 
\ oung tröstade honom dock öfver 
förlusten af systern. Strax efter hsms 
återkomst från Dublin utnämndes han 
i Oxford till doktor i musik, oca i 
London formligen slets man om hans 
kompositioner, som först utfördes på 
Drurylane-teatern och sjöngos af Ce
cilia och hennes båda älsk iga systrar 
Isabella och Esther. 

Ar 1777 började dr Arne att bli 
sjuk och förlorade sitt forna glada 
lynne, ehuru han såsom förut med if-
ver arbetade och skapade. Den 5 
mars 1778 dog han i armarna på s n 
maka och sin 1743 födde son Mikael.* 

Arne var en rastlöst verkande kom
positör, som skrifvit nära 30 operor 
af dels allvarligt, dels komiskt inne
håll. Dessutom härstammar från ho
nom flere oratorier och talrika sånger 
— bland dem den till nationalsång 
upphöjda »Rule Britannia», som 
Beethoven användt i sin »Slaget vid 
Vittoria» — och äfven fyra för kam
marmusik komponerade arbeten, af 
hvilka »Fairy tale songs» bibehållit 
sig till våra dagar. 

Man kallar icke utan skäl den 
mångsidige högt begåfvade konstnären 
för »Englands Ampbion», ty hans me
lodier rörde mångas hjärtan, och före 
honom var det väl endast Henry Pur
cell, som af engelska tonsättare upp
nått en sådan popularitet som Arne. 

* Han var född i London den 28 maj 
1710 Sonen Mikael, död 178G i London, 
har äfven gjoit sig känd som operakom-
ponist. Red. 

'  -K J 

Från scenen oeh konsert
salen. 

Kyl. teatern• Dec. 4. DONIZETTI: Leonora• 
— 5. ADAM: Konung för en dag. — 6. (->I.UCK: 
Orfevs (Eurydike: fröken Svärdström); 
MASCAGNI: På Sicilien. — 7 TSCHAIKOWSKV : 
Eugen Onegin . — 9 MOZART: Figaros bröl
lop. — L1, 15. VERDI: Den viUeförda (Vio
let a, Flota: fruar Hellslr öm Bartels; Ger 
mon'. Alfred, G aston, baron Duphol, mar
k's d' Anbigny, doktor Grenvi : (hrr Wall 
givn, Ö fmann, Ma m, Mandahl, Sellergren, 
Grafström; Anna: fru Mandahl). — 12 
3:dje Syn-fonikonserteft BERLIOZ: l.Symfonie 
fantastique; 2 Rêverie et Caprice för v^o 
lin (hr L Zetterquiat) och orkester; 3 
Drflmmarnes Fé — Drottning Mat»; 4 
BEETHOVEN: Symfoni, F dur. — 13. ROS

SINI: Vilhelm Tell — 1G THOMAS: Mignon 
— 17 v. Furrow: Martha (Lyonel: b r Na
val, giit). 

Musikaliska akidemien. Dec. 3 CECIUAKÖ 
KENS Lata konsert. Solister: fru Davida 
Afzelius-Bolilin, frk. Ebba Björkbora. Ac-
kompanjatör: hr AV. Wiklund: dirigent hr 
Eiik Åkerberg. — IG KO NSERTFÖRENINGENS 
3:dje konsert. Solist: hr John Forsell; 
dirigent: br Tor Aulin. 1. Wilh. Sten-
hammar: Symfoni K dur; Olallo Mora
les: Andante lugubre för orkester; 3 S in
ger (hr Forsell; med orkester: Fr. Schu
bert: »Die Allmacht.» C. M. v. Weber: 
»Meine Lieder, meine Sänge;» 4. H. Ber
lioz: a) Sorgmusik till »Hamlet;» 6) »Ka-
koczy. marsch» ur »Le Damnation de 
F'aui t. » 

Herr Frat z Naval, senast gästande 
i Berlin, har åter börjat ett kortare 
gästspel här, såsom ofvan synes. Ver
dis "Den vilseförda", ej så Dyss här 
uppförd, har återupptagits med delvis 
ny rollbesättning. Fru Hellström har 
nu första gången framträdt som Vio
letta och vunnit lifligaste bifall för 
sitt utmärkta återgilvande af detta 
parti såväl i fråga om sången, spe
ciellt koloraturen, som den dramati
ska framställningen. Sista akten gör 
hon gripande, utan användande af 
hostattacker. Herr Vallgren är ny 
i Germonts roll, af honom vackert 
sjungen och värdigt spelad. Herr Od-
mann är i den andra manliga hufvud-
rollen ypperlig, som vanligt. Hur 
tarflig än "Traviata" är till ämne och 
handling, låter dess musik än gerna 
höra Big, och man kan ej annat än 
ha sympati för en Violetta, så behag
lig som fru Hellström. 3:e symfoni-
kenserten utgjorde i sin första del en 
hyllning åt minnet af Berlioz, hvars 
100-åriga födelsedag inträffade dagen 
förut. Konserten inleddes med hans 
geniala, delvis b'zarra "fantastiska 
symfoni" (Episode de la vie d'un ar
tiste), hvars program är; 1. Dröm
mar, lidelsens stormar, 2. En bal, 3. 
Landdig scen, 4. På väg till afrätts-
platsen, 5. Valpurgisnattsdröm. Be
rättelsen om tillkomsten och innehål
let af denna symfoni är för bekant 
att här bshöfva relateras. Vi ha nu 
endast utrymme för konstaterandet att 
symfonien under hr Nordqvists led
ning fick det bästa utförande likasom 
ock det poetiska, luftiga orkesterstycket 
"Drottning Mab". Herr Zetterquists 
vackra violinspel i den melodiska kom
positionen "Rêverie et Caprice" fram
kallade stort bifall. Beethoven — 
hvars födelsedag inträffade d. 16 dec. 

hyllades äfven med utförandet af 
hans glada F-dur symfoni som slut-
nummtr. 

Den nybildade "Cecilia-kören" vi
sade sig ej mycket stor till medlems
antalet, men i besittning af unga, 
friska röster och utförde sina styc
ken med god precision under direktör 
Åkerbergs ledning. För vackra röster 
utmärkte sig de biträdande sångsoli
sterna, fröken Ebba B örkbom och fru 
Davida Afzelius-Bohlio. Programmet 
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upptog: Örl. di Lasso: säng för 4-
stäm. bl. kör a capella; Lully: "Die 
Najaden", duett; Palestrina: "Hosi
anna" och "Agnus dei" ur Messa ca-
nonica för 4-atäm. bl. kör a cap ; 
Fr. Manzini: altsolo med piano; Lotii: 
Crucifixus", 8 stäm. bl. kor m orgel; 
Fr.Wüllner: "O Tannenbaum", "Maien
lust und Abschied" f. 4-stäm. bl. kör 
a cap.; R. Franz: "Im Herbst", Schu
bert: "Rastlose Liebe" (solosånger af 
frk. Björkbom); C. Cui: "Als neues 
Licht", "Verborgene Schönheit", 4-
stäm. bl. körer a cap.; P. Cornelius: 
"Warum siud denn die Rosen so 
blass", "Aus dem hohen Lied" (solo-
sänger af fru Afz-B); J. Brehms: 
"Senhöst", "0 ljufva kväll", kvartet
ter för bl. röster med piano. Kon
serten bevistades af konungen, her-
tigiunan af Dalarne, kronprinsen, prins 
Carl och prinsessan Ingeborg, Cecilia
körens höga beskyddarinna. 

Konsertföreningens konsert, med två 
nya svenska orkesterverk af hrr Sten-
hammar och Morales, kan af brist pä 
utrymme endast helt kort nu omnäm
nas. Särdeles herr Stenhammars stora 
symfoni väckt stort bifall, som äfven 
egnades åt herr Morales' stämnings
fulla komposition och åt herr Forsell 
för hans sång. Orkesterns hyllning 
åt Berlioz med framförande af hans 
vackra sorgmusik och lifliga Rakoczy-
marsch motsvarades af publikens varma 
b.fall efter dessa nummer. Kronprin
sen, prins Eugen, hertiginnan at Da
larne samt prins Carl med gemål be
vistade konserten, som gafs för nästan 
fylld salong. 

-$"8><S 

Musiknotiser från hufvud-
staden och landsorten 

Kgl. teatern. Hr Franz Naval har 
åter börjat gästspel härstädes. Utom 
i "Martha", deri första uppträdandet 
egt mm, kommer ban att läta böra 
sig i "Carmen"' och "Hvita frun", möj
ligen också i "Den vilseförda". På 
spellistan stå för öfrigt "Jolantha", 
"Scradella", "Mästersångame" och Doni-
zettis ej på länge gifna "Kärl. ksdiyc-
ken", hvari fru Hellström skall utföra 
Adinas och hr Stiebel Dulcamaras par
tier. Puccinis "Tosca" förberedes fort
farande. "Vermländingarne" kommer 
naturligt också upp på scenen till 
julen. 

Stor militärkonsert gafs den U dec. 
pä middagen i Östermalms kyrka af 
samtliga här förlagda regementens mu
sikkårer. Konungen och prins Carl 
med gemål bevistade konserten. 

Konservatoriets uppvisningar afsluta-
des pä tisdag d. 15 dec. efter att ha 
fortgått äfven på lördag och måndag. 
Lördagen var hufvudsakligen egnad åt 
orgel- och blåsinstrument samt kom-
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position, i det en symf ni i c-moll af 
den äfven som pianist kände Lr D. 
Jeisler uppfördes. Mandagen, dä upp
visningarne delvis åhördes af konungen 
samt Musikaliska akademiens preses, 
kronprinsen, upptog piano- och sång-
tummer samt ensemblespelning och 
tisdagen var egnad, ä ven den, åt 
piano samt dessutom violn, violoncell 
och kontrabas, deklamation och kör-
sånc. Elevernas ståndpunkt var helt 
naturligt n ycket olika, men många 
gjorde undervisningen beder och ett par 
af de unga sångerskorna läto höra 
duktiga röster och torde ej ha långt 
till debut på operan. 

Ett Jenny Lind-porträtt på National
museum. I Nationalmuseets italenska 
sal utställes för närvarande ett hittills 
okändt porträtt af Jenny Lind, fram
ställd sittande vid piano' med ett not
häfte framför sig. Porträttet är m&-
ladt af den tyske konstnären Louis 
Asker (född 1804, död 1878) och till
kom på hösten 1845 i konsul Arne-
manns hem vid Nienstädten, nära Al-
tona. 

Hittills förvaradt i den Arnemann-
ska familjen bar porträttet genom arf 
kommit til Norge, hvarilrån det nu 
tillfälligt deponerats på Nationalmu
seum 

Carl Lejdstrijm, den svenske baryto-
nisten, som allt fortfarande är bosatt 
i Bayreuth, har nyligen vid Bayreutb-
musiklöreningens stora jubilt uu skon- j 
sert med storartad framgång sjungit 
Hans Sachs' stot a tal ur sista akten 
af "Mä^-ten-ångarne" s^ rnt dessutom en 
scen ur Siegfried Wagners opera "Her
zog Wiliifang". Det är numera, en
ligt meddelande från väl underräitadt 
håll, äfven formellt afgjordt, att hr 
Lejdström skall medverka vid nästa 
so'nmars festspel, bl. a. som Klingsor 
i "Parsifal". 

Göteborg. På Stora teatern bar Ranfts 
operettsällskap under senare hälften af 
november och under den första af de
cember uppfört, "Rymmerskan", "Lä
derlappen", "Wienerblod", "Sjökadet-
ten" och "Madame Angots dotter" 
samt från 2 dec. en nyhet: "Grelvin-
nan Pepi", operett i 3 akter af Vic
tor Leon, musiken af Joh Strauss, 
arrangerad för scenen af Ernst Rwite-
rer. Musiken har således tycke af 
"Wienerblod". likasom i denna operett 
hemtad ur kompositioner af Strauss. 
Libretton sages vara tämligen intet
sägande; uppsättningen däremot lysan
de utförandet förtjänsfullt. "Wermlän-
dingarne" ha fortfarande gifvits å mati-
neér. D. 11 gaf fröken Rachel Tön
ning, pianist, en konsert med biträde 
af frk Sira Wennerberg och violini
sten Arve Arvesen. Frk T. spelade 
bl. a. Variationer af Händel, Beetho-
vet s Souat op. 27 n r 2, F-mollfantasi 
af Chopin. Under november har hr 

Sven Scholar der gifvit en visafton, 
hr Knut Nyblom en "Bellmans- och 
visafton" samt fru Norrie en F ödings-
afton. Den 22 nov. gals en populär 
konsert af frk Ellen Beck, d. 23 en 
roman.valton af tiu Ida Ekman, d. 26 
och 28 konserter af fru iJaihki Järoe-
felt. Den 25 konverterade Pablo de 
Sarifsate och fru Marx-Goldschmidt. 
Filharmoniska sällski-pet gaf d. sista 
november sin l;a ordinarie ärskonserr. 
Solister voro fru Clary Morales samt 
hrr Carl Gen>z«l och d:r Jobn By-
gren. Fiöken Elsa Stenhan mar bi
trädde som ackompagnatris. Dir. Ru
ben L ljefors ledde det hela. Pro
grammet i.pptog: 1) Aug. Söderman: 
Tre sånger för blandad kör (Ur Idyll 
och Epigram); 2 och 3) Sånger vid 
p ann, af hr Gei tzel och fiu Morales; 
4) R >b. Kahn : Sommer abend, sårg- 1 

cykel for eoli, blandad kör och piano. 
Musikföreningen (för kammarmusik) 
gaf d. 11 dec. sin första sfirigkoi sert 
med biträde af den berömda Bohmiska 
kvartetten (hrr C. Hoffmann. Joseph 
Suk, Oscar Nedbal och Hans Wiban), 
hvarvid utfördes kvar etter af Beetho
ven (Ess-dur. op. 74), R. Schumann 
(A dur, op. 41) och Dvorak (F-dur, 
op. 96). Dagen därpå gafs en extra 
konsert med kvartetter af Dvorak (Ass-
dur, op. 105), Haydn (D dur, op. 64) 
och Snietana (E-moll, "Aus meinem 
Leben"). Den 7 dec. konserterade här 
dek unga, 18-åris;a behagliga violi
nisten Carlotta Stubenrauch, förr be
kant som "underbarn". Henn-s pro
gram upptog kon-erter, op 20 af L alo 
och op. 20 af S<int-Saëus, Paganinis 
"Hexentaur" och ett par andra styc
ken af S-intSaëns. Den 13 dec gaf 
hr Ruben Li'jetors en kousirt med 
biträde af P. B -kören, dr Mankell 
(sång till luta) samt hrr B.edberg och 
By gren. 

Från våra grannland. 

Helsingfors. Nov. 13—Dec. 1 1. Af 
pjeser med musik har Svenska teatern 
endast uppfört "Gamla Heidelberg". 
Finska T. har flere gånger gifvit So-
fokles' "Antigone" med Saint-Saëis' 
musik. Den 2 dec. uppfördes bar ett 
nytt skådespel "Kuolema" af Arvid 
Järnefelt. hvartill, som det säges, vac
ker musik komponerats af Sibelius. 
Sång, utförd af hr Ojanperä, förekom 
ock i stycket. Varda vi oss nu till 
konserterna, så må först nämnas Fil
harmoniska sällskapets 3:e symfoni
konsert med biträde af hr Jean ten 
Have, soloviolinist. Programmet upp
tog: 1) Schubert: Symfoni, C-dur; 2) 
Lalo: Violinkonsert, F-dur; 3) Char
pentier: "Impressions d'Italie" för 
orkester. Sällsknpet gaf en vecka där
efter sin 5:e folkkonsert. Den 15, 
18 o. 22 nov. gaf den sedan gammalt 
berömda konsertsångerskan Alice Barbi 
"Liederaftnar", Hon prisas för sin 
fina sftngkonst, men rösten säges nu 
vara något passerad. Hr 0. Meri-
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kaato biträdde med ackompanjemang. 
Den 27 gafs konsert af eu ung pia
nist, frk Melina Takenen, dotter af 
Johannes Takanen och elev af Sgam-
bati. Pio^rammet upptog kousert af 
Henselt, Nocturne och Ballad af Cho
pin Nocturne n:r 5 al Sgaoibati samt 
"Venezia e N .poli" af LL-zt. Frk 
Takanen likasom hr Jean teu Have 
ha äfven medverkat vid de populära 
konserterna i S icietetshuset under dir. 
Kajanus ledning. Den 2 dec. gaf den 
unga sångerskan frk Ester Muster-
bjelm konsert och säges bäst ha lyc
kats i de större sakerna, aria af Mas-
sene'. etc. Den 3 och 4 dec. koncer-
terades af sångkörerna Ylioj pilas-
kunnan LauL jat och Akademiska såug-
föreningm. Bida gàfvo därefter d. 
6:e folkkonserter. Den 7 dec. gaf 
Filharmoiiska orkestern sin 4:e sym
fonikonsert med biträde af pianisten 
Eri.esto Consolo enligt foijande pro
gram: 1) E. Hartmann: "Ene sor
bische Heerfahrt", uvertyr; 2) Gtiig: 
Piauokonsert; 3) Tsdaiki.wsky: Sy u:-
fonie pathétique. Hr Consoto herörn-
mes såsom en mycket smakfull pia
nist. Den 11 dec. g«f filharmoniïka 
sallskapet en Bor.ioz-fest, på 100:de 
årsdagen af tiennes födelse. Program
met upptog endast Berl ose vt-rk, före-
gångua af en prolog: 1) Uvertyr till 
"Benvenuto Cell ni"; 2 ) Symfonien "Ha
rold i Italien"; 3) Scener ur "Damna
tion de Paust" (Uig'-rsk mar-ch. Irr
blossdans, Pandemonium, epilog for 
kör och orkester). M-dverkatide voro 
hr A. Lindfors och filh irmouiska or
kestern. Helsingfors' M isikinstitut hade 
pi sin 4:e musikafton löljaude pro
gram: J. 8. Baca: Sonat för violin 
och piano samt solo-sonat för vioun 
(D-moll) och Beethovens Serenade op. 
8 för sträktrio. 

Kristiania. Nov. 13- Dec. 12. Na
tionalteatern har af pjeser med m usik 
under denna tid uppfört "Peer Gynr." 
och "En midsommaruattadrom" samt 
Humperdiucks "Hans och Gieta" (l:a 
gång.) m>-d f ru Cal y Monrad-R-imers 
som Greta, fru Skarseth: H^n-<, pep-
parkak.-hexan : frkBideukap. Pa Fahl
sroms teater började f u Anna Nonie 
d. 8 d-c. gästspel i "Den sköua He
lena". Af konserter må först nämnas 
ett par å National-teatem, d. 14 nov. 
en symfomkonsert med följande pro
gram: 1 Selmer: Scène funebre; 2 
Ciopn: ptan .konsert E-moll (hr Luigi 
Gulli) med ork.: 3 a) A lfred Andersen: 
"Douces souvenances" (Berceuse); b) 
Elling: Huldrehull. Sinklär-marsch (me
lodier från Gudbrandsdalen) med o rk.; 
4 Pianosaker af Schumann, Liszt (hr 
Gulli); 5 Saint-Saëns: Danse baccha
nale ur "Simson och Delila": — d. 21 
nov. Sinding-konsert, hvarvid »f den
nes komposit :oner utlördes: 1 Rondo 
infinite, 2 'Til Moide", för solo (hr 
Lammer.s), kör och ork.: 3 "Manna-
maal" för baryton och ork. samt 4 
Sånger (hr Lammers); 5 Symfoni, D- j 

moll — Musikforeningen gaf d. 28 
nov. sin 3:e konsert med frk Amelie 
Müller och hr Georg Ritter (tenorist 
från Lindon) som solister. Program
met: 1 Biethoven: Symfoni n:r 5; R. 
Wagner: Vårsång ur "Valkyrian"; 3 
Bergström: "Hamlet", sj'infonisk dikt 
för piato och ork. : 4 Romanser med 
piano: 5 Weber: uvertyr till "Euryan-
the" — Holters körfören ng gaf d. 30 
nov. 3:e säsongens l:a konsert i Vor 
Freisers kyrka med biträde af h r Rit
ter, organisten Cappelen m. fl U .der 
november ha för öfrigt gifvits kon
serter af fru Elma Hornemann (fr. 
Köpenhamn), giefvinnan Aina Manner-
heim, fiu Adée Leander (2), Marta 
Sandal-Bramsen samt Gunhild Scbytte-
Jacobsen och Dagmar Lund (sånger
skor) I december har konserterats 
af Pablo de Sarasate och fru Marx-
Goldscbmidt (2, 4 o. 6 dec.), Norsk 
Studentsangforening samt Csecilia för 
eningen med hr Thorv. Lammers som 
dirigent och fru Lammers jämte hr L. 
som solister. Programmet upptog äldre 
andeliga sånger af Palestrina m. fl., 
8 af Beetho -ens (25) Skot-ka folk
visor m d piano, violin och violoncell 
samt "Coronach", 3 damkörer af Fr. 
Schubert. 

Magdeburg. Pa Stadttheatern har 
Glucks "Iphigeuie in Aulis" gått öfver 
scenen i bearbetning af Rich Strauss. 

Pietro Mascagnis nya opera "Marie 
Auto.nette", som under innevarande 
säsong skall uppföras på Cos'anzi-
teatern i Rom med den berömde ba-
rytonisten Mattia Baldtslini i Ludvig 
XVI;8 parti, säges mera vara en serie 
musikaliska stämningsbilder än ett 
musikdrama, Texten, författad af Lrr 
Giuseppe Giacosa och Lu gi Illic", bc-
s'år af 7 afdelningar: Hofvet i Wien, 
Marie Antoinettes mottagande i Ver
sailles, Det flyktande konungapart ts 
arresterande i Varennes, Marie Antoi
nette i konventet, Fängelset, Revolu-
tionstribunalet och Afiättningen. 

SvenskJ tonkonstnärer! Prof. Hugo 
Riemann, setn snart ämnar ge ut 6:te 
upplagan af sitt ansedda tyska Musik-
Lexikon (5:e uppl. utkom 1900). upp
manar skandinaviska tonkonstnärer att 
så fort som möjligt till honom öfver-
sända biogragska notiser, tillägg och 
beriktiganden. Hans adress är L"ip-
zig, Promenadenstrasse 11. 

Köpenhamn. Nov. 13—Dec 11. Kgl. 
teatern har under denna tid af pjeser 
med musik haft på spellistan: "Prin
sessen paa Anrten", "Liden Kirsten", 
"Mignon", "Syvsoverdag", "Der var en 
gang . . .", "Bai beraren", "Elverhöj", 
"Orfeus og Eurydice". I november 
ba gitvit* konserter af P. de Sarasate, 
och fru Marx-Goldschmidt (2), fru Ida 
Ekman ^3), frk Y v. de Treville, hr 
L on. Botwick, fru lila Christensen-
Geelmuyden, frk E len B-ck samt 
Caecil foeningec, som 3 gånger upp
förde Bachs "Johanne-passion" (dir. 
prof. F. Rung). Den 28 nov gaf hr 
Sven Soholander en "Vis- och Ball-
mansaftou", 10 år efter hans första 
uppträdande här och med s .mma pro
gram soin då. Han gaf sedan ännu 
en vis-afton och Almquist-aftoo. Den 
1 dec. konserterade Bohmerkvartetten 
med biträlie af frk Anna S.-.hytte, 
hvarvid utförd *8 kvartetter af Haydn 
(G-dur, op. 77) och Beethoven (Ess
dur, op. 74) samt Pianokvintett (A-dur) 
af Dvorak. "Dansk koonsertforening" 
bjöd å sin l:a konsart på följande 
nyheter: Lulolf Nielsen: Symfoni, H-
moll: Asger Hamerich: Korsymfoni 
för kör, orkester och mezzosopren-
solo. Konserter ha äfven i dec. gifvi's 
af Margarethe Boye Jensen och Olaf 
Jensen samt af Violoncellisten Paulus 
B iche. — I Ciikus har Heinrich Bo
tel ("världens berömdaste tenorist") 
uppträdt några gånger. 

Från andra land. 

Paris Stora operan har såsom ny-
he er uppfört \iucent d'Indys musik
drama (i två akter) "Främlingen" samt 
Mozarts "Enleveringen". 

rY 

Hvarjehanda. 

Sista önskan. "Om ni har ännu en 
önskan, så säg ifrån, och den skall 
bli uppfylld," yttrade domaren ti:1 den 
lifdömde. — "Ack, jag har verkligen 
en önskan", blef svaret; "jag skulle 
gärna vilja spela piano -- såsom Pa-
derewski!" 

På bjudningen. Värdinnan: "Ni är 
ju musiker, herr Ström?" — "Jag 
smickrar mig med att vara tämligen 
god musikkännare, min fiu.'' — Vär
dinnan: "Ah så mycket bättre! 
Min dotter skall just nu börja spela 
ett Mikadopotpourri; då kan ni väl 
vara så god och vända noterna?'' 

Förklarligt. Mr Smith : ' 'Patti är 
ju ändå så bekant, att jag inte förstår 
h varför hon icke själf afslutar sina 
engt gnuent i stället för att betjäna 
si0 '  af en agint?" — Mr Jones: "Men 
min bäste vän, du glömmer att hen
nes bjärta skulle brista, om hon själf 
skulle betala ut ett par hundra pund 
för aftonen." 

Andå värre. Hr M. uppfann mu
sikanekdoter i Mtinchausens stil. Så 
berä'tade han: "Jag har i San Fran
cisco hört en pianist som dundrade så 
på pianot, att mjölken surnade i käl 
låren." — 'Det är ju ingenting märk
värdigt," svara le pianisten, när jag 
spelade Henselts "Orage," så föll ba
rometern, redan innan jag började 
spela. 
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Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. — 23:dje årgången. — För hvarje musikaliskt hem, 

utgifves 1903 e f t e r  samma plan som förut, innehållande populär läs 

ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin

gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug.). Pris 5 kro

nor pr år. lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å Expedi

tionen, Vallingatan 11, 2 tr., i bok- och musikhandeln, å posten 

och tidningskontor. / landsorten prenumereras bäst å posten. 

Obs.' Nyttan af en musiktidning för musikbildningen i hemmet torde ej 

kunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en sådan fördelen att den förva

ras och bildar, så att säga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta platsen för ut 

giftandet of r.n musiktidning är hufvuistaden, där musiklifvel år högst och rikast, 

utceckladt. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu 

siklifvel i rår hufeudstad, i landsorten samt i Norges, Finlands och Danmarks huf 

vildsläder, utförliga biografier med fina portrait, instruktiva artiklar, följetong 

m. ni. Musikbilagan innehåller verkligt god musik. 

A Svensk Musiktidnings Expedition, 

Vallingatan 11, 2 tr. samt i bok- och 

tnusikh mdeln finnes till salu 

»EL6S1SKÄ 
MJMSStAl 

i Pianostycken Harcarolle. Ma 

.'•inka, Canzonet ta, Xenia —' af Frans 

•I. Hnss. Pris 1 kr. 

OBS. Äldre årgångar 
uf denna tidning, med eller utan musik 

bilaga erhållas till nedsatt pris endast 

kontant å expeditionen. 

Kurs i plastik samt un
dervisning i sång 

efter den italienska sångmetoden 
i förening med instuderande af 
roler, med särskildt afseende fast 
vid frasering ocli diktion, meddelas 
af 

SIGNE HEBBE, 
Sturogatan 24, Stockholm. 

För Per t rättsamlare ! 
Fina Sköntrycks exemplar af Svensk 

Musiktidning, flera årgångar, säljas billigt 

å tidningens expedition. 

Vallingatan 11, 2 tr. 

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK 

r 
Begagnade 

instrument ta 
gas i u tbyte.  

Bekviimaafbe 
talningsvilkor 

Ko v gl. IJofleverantör 
GÖTEBORG 

Etablerad 1843 r 
Den enda svenska Pianofabrik, som vid | 
mångfaldiga täflingar alltid erhållit hög

sta priset. 

I Talrika intyg från 

framstående 

musici oc h 

konstnärer. 

GULDMEDALJ 
Göteborg 1891 Malmö ISC/J JFT 

^ Stockholm lSç7 

>för utmärkta flyglar o ch pianinos» 
—Oj—, ensam bland svenska pi. inofabriker. 

Inalles 27 första pris 

A.-B Rkaniinavish Qrgel è ]pii 

Pianinon. 

t', cl. Skandinaviska Orgelfabriken) 
Grundad 1865 

rekommenderar sin fl„nför kyrkor, skolor 
tillvärkning af %Mm y I tal I och hemmen samt 

Obs.! Uteslutande svensk tillverkning och följaktligen 
af utmärktaste och solidaste beskaffenhet. 

0V Priskurant pä begäran. Alla förfrågningar besvaras omgående. "TU 

Utställning & k ontor 3Iästersamiielssatiin 32 Stockholm. 

Presentkort 

SVENSK MUSIKTIDNING 
kronor 

expedit 

Vallingatan 

musikli 

finnes 

I Musik- och Bokhandeln : 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
fcir no ternas snabba inlärande. 

Ny lättfattlig undervisningsmetod för 
barn, ofversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 
Hüft. 3 kr., i pappband .°»50, çlotli-

band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt systema
tisk, gående i lagom hastighet och utan 
hopp från det lättare till det svårare. 
Torde vara den bästa pianoskola vi 
hittills haft i Sverige En ytterligare 
förtjänst hos det verkligen vackra ar
betet är att bearbetaren förmått göra 
det så alltigenom svenskt som det värk-
ligen är». 

(Gotlands Allehanda) 

Elkan & Fchildkiiectls MusikbaDdel 
28 Drottninggatan 28. 

*23 BU 

Pianomagasin. 
Svenska Pianinos: Största lager 

från J. G. Malmsjö, Kongs. Holle-
verantör S. anderssnn, Bergqv st & 
Nilsson I. P Löf berg & C: o, Sta-
venow & C :o m ti 

Utländska Pianinos: från G. 
Schwächten, Steinweg Macht och 
Ueb 1 & Lechleiter. 

Flyglar : från J. G Malmsjö, Stein
weg Naehf. m. fl — O rglar: från 
Mason & ilamlins verldsberömda 
lirma. 

Begagnade instrument tagas i u t
byte. 

Gust. Petterson & C:o, 
'3 Malmsklnadsgatan I ' ,  Stockholm. 

1 

I N N E H Å L L .  
Erik Åkerberg (med porträtl) — Pre

numerationsanmälan. — Till våra prenu
meranter. — Berömda konstnärers tankar 
om Berlioz. —Musibpressen.— Följetong-
Den engeleke Amphion, af M. Lorenz: 
(forts. o. slut). — Från Bcenen och kon
sertsalen. — Musiknotiser från hufvudsta-
den och landsorten, från våra grannland 
samt andra land. — Annonser. 

Årgången» innehåll. 
Bilaga: Portjfttt af Ludvig van Beetho

ven, å kartong. 

Gullberg & Hallberg, Stockholm, ISOti. 


