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Wilhelm Kienzl. 
tt för rår operapublik förut 

okänilt namn framträder 
med kgl. teaterns nästa 
nyhet, Kienzls "Evangrtli-
mann". I Tyskland har 

tonsättaren dock varit länge bekant, 
äfven som operakomponist, ehuru huf-
vud^akligen genom nämnda verk, som 
nu gått öfver mer än hundra scener 
och öfversatts på flere språk. Om ton
sättaren, och på samma gång förfat
taren, kunna vi till hans här införda 
porträtt lemna nedanstående biografi
ska notiser. 

Wilhelm Kienzl är född den 17 
jan 1857 i Waizenkirchen, öfre Öster
rike. Han genomgick gymnasiet i 
Graz, der hans fader var borgmäatare. 
Musikalisk begàfning synes ha tillhört 
alla medlemmarne af familjen Kienzl, 
och fadern var en stor konstvän, 

lika--om modern. I deras hus gästade 
också ofta nog märkliga konstidkare. 
Den unge sonen hade till lärare i 
pianospelning Ignaz Uhl och Mortier 
de Fontaine; i komposition erhöll han 
undervisning af dr. W. Mayer (W. 
A. Remy). Af betydenhet för det 
unga svärmiska konstnärssinnet var 
första sammanträffandet med Jensen, 
som då lefde i Graz. Det var 1875 
och Kienzl hado vid den tiden redan 
komponeiat åtskilligt. Jensen rådda 
honom att begifva sig till Leipzig 
och gaf honom ett smickrande rekom-
mendationsbref till Reinecke. Först 
vände han sig dock till Prag, der han 
besökte universitetet och flitigt stu
derade kontrapunkt för konservatoriets 
direktör Josef Krejci. 

År 1876 vände sig KieDzl till Leip
zig, der han fick göra bekantskap med 
Franz Liszt, som med sin älskvärdhet 
i not alla musikaliska talanger inbjöd 

honom till besök i Weimar. Här fick 
han för honom spela sitt op. 5 "Kahn-
scene", som vann mycket bifall af 
den berömde mästaren. Till Wien 
begaf sig Kienzl 1877 och promove
rades der till filosofie d oktor. Den 
historiskt-etiska afhandling, hvarmed 
han då speciminerade, hade till titel: 
"Die musikalische Deklamation, dar
gestellt an der Hand der Entwick
lungsgeschichte de3 deutsches Sange", 
sedermera tryckt i Leipzig. 

Af stort inflytande pà den unge 
musikern var hans vistande i Bay
reuth, der han kom i personlig berö
ring med Wagner. Det var 1879 
som Kienzl första gången beträdde 
villa Wahnfried. Snart hörde han t ill 
de utvalda, hvilka det var beskärdt 
att nästan dagligen tillhöra den store 
diktar-kompositörens krets, och denne 
visade sig mycket uppmuntrande mot 
honom beträffande den opera "Urva-

ÇQilbelm Kienjl. ffliscba eiman. 
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si", med hvars komponerande han 
då var var sysselsatt. En tillfällig 
kontrovers rörande Rob. Schumann 
åstadkom emellertid en brytning emel
lan dem. 

År 1880 begynte Kienzl sin egent
liga konstnärsbana med a tt i München 
dirigera en körförening och hå lla före
läsningar i musik. Under 1881—82 
företog han konsertresor i Tyskland, 
Österrike-Ungern och Rumänien samt 
egnade sig sedan åt verksamheten 
som kapellmästare, 1883 i Amsterdam, 
1884 i Krefeld. Ar 1886 blef han 
dirigent för Steyermarck'ska musik
föreningen i Graz, äfvensom direktör 
för landsmusikskolan och ledare af 
symfonikonserterna derstädes. Med 
början af 1891 tjenstgjorde han som 
kapellmästare vid Stadttheatern i Ham
burg, och 1892—93 finna vi honom 
anställd vid hofteatern i München. 

Kienzls första opera Urvasi hade 
sin första premiär i Dresden, febr. 
1886. Denna vann mycket bifall och 
upptogs sedan på teatrarna i Graz, 
Prag, Linz och Pre3sburg Hans näst-
följande verk för scenen var Heilmar 
der Narr (München 1892) Största 
framgången vann han med Der Evan
gelimann, som 1895 först gick öfver 
scenen i Berlin. Efter denna följde 
1898 derstädes tragikomedien Don 
Quixote. Flerstädes i Tyskland har 
en melodram af honom, "Die Braut
fahrt", gifvits med mycket bifall. 
Han har äfven ombesörjt bearbetnin
gen af Jensens efterlemnade opera 
''Turandot". Som komponist upp
trädde Kienzl först med kammarmu
sikverk, sånger och pianostycken ; 
han har vidare skrifvit körer, violin
stycken och orkesterverk. Såsom 
skriftställare är han bekant genom 
libretterna till sina operor, "Miscellen" 
(samling uppsatser i musiktidningar) 
och bearbetning af Brendels "Musik
geschichte" (7:de uppl.). 

Ivienzl lefver nu i Graz, uteslutande 
egnande sig åt komponerande. Ar 
1903 aftäcktes på hans födelsedag i 
Waizenkirchen en minnestafla öfver 
den der födde musikern. 

Miseha Elman, 
den l2-âriga violinvirtuosen. 

Efter detta sannskyldiga underbarns 
uppträdande i Berlin skref Adolf 
Schul t ze om honom följande i en hans 
porträtt bifogad uppsats: 

"Det ges tilldragelser, hvilka till 
och med för en tidningsskrifvare in 
rebus musicis kunna lysa upp hans i 
allmänhet så glädjelösa kall. Det af 
sensationel framgång åtföljda uppträ
dandet af den tolfårige ryske violin
spelaren Mischa Elman var för mig 
en sådan tilldragelse. Af denne lille 
underman kan man säga detsamma, 

som Mendelssohn på sin tid skref om 
Joachim: "Detta är ej något under
barn, utan en stor konstnär, som en
dest för närvarande är helt ung". 
Och sannerligen, denne lille karl är 
en konstnär med Guds nåde; här fins 
en begåfning, som högst sällan mött 
mig. Hvad han åstadkommer väcker 
häpnad och beundran, det öfverträf-
far de högsta förväntningar. Man vet 
verkligen icke om man här skall be
undra den ton ens storhet och uttrycks
förmåga, som gossen framlockar ur 
sitt instrument, eller den för hans ål
der otroliga tekniska virtuositeten, 
eller mogenheten i hans uppfattning. 
Alla den moderna teknikens trollkon
ster, pizzicato med venstra handen, 
staccato, bågsprång, flageolett, passa
ger i de högsta lägeu, saker som till 
och med den begåfvade med järnflit 
och årslånga studier måste tillkämpa 
sig, allt står honom till buds och ut-
föres med en säkerhet ech djärfhet, 
som knappast kan öfverträffas. Hur 
han bemästrade Paganinis D-dur-kon
sert, Bachs "Chiaconne", Chopins noc
turne n:o 9, det kan jemföras med 
hvad storheterna inom han s fack kunna 
åstadkomma". 

Mischa Elman är född 1892 i 
Stalnoje, guvernementet Kiew, son af 
obemedlade föräldrar. Hans fader, 
som var skollärare och musikalisk nog 
att förstå sonens framstående anlag, 
gaf honom törsta undervisningen i 
violinspel. Redan vid fem års ålder 
hade Mischa tillfälle att spela för en 
utvald publik. En furstinna IT., den 
förnämsta personen på platsen, arran
gerade en konsert, der den barnslige 
violinisten med sitt spel på en kvart
violin väckte stor beundran. Då han 
ännu ej kände till noterna spelade 
han efter gehör bekanta populära mo
tiv, dansar och stycken, som hans far 
hade förespelat honom. Furstinnan 
tog visserligen liflig del i barnets upp
fostran, men en vidare konstuärlig 
utveckling hade han väl ej fått, om 
icke fadern, trots ekonomiska svårig
heter, bragt honom till Odessa, der 
han efter åtskilliga hinder blef upp
tagen i den kejserliga musiksko
lan och fick violinspelaren Fidel-
mann till lärare. 

Under vistelsen vid musikskolan 
hade gossen tillfälle att få höra så
dana storheter som Leopold Auer, 
Sarasate, Brodsky, och blef föremål 
för deras beundran och beröm. Då 
den förstnämnde 1903 åter kouserte-
rade i Odessa, blef den unge virtuo
sens öde afgjordt. Professor Auer lät 
nämligen den lille Elman komma till 
Petersburg och upptog honom 1893 
bland sina elever. Här kunde hans 
ovanliga talang fullkomligt utvecklas. 
Aret derpå fick den tyska barytoni-
sten Fritz Fiedler i Petersburg höra 
den unge konstnären, hvarvid han 
spelade ej mindre än tre konserter, 
af Paganini, Tschaikowsky och Spohr 
(sångscenen), Faust-fantasien af Wie-

niawski och mindre stycken, allt utan 
minsta ansträngning. Fiedler beredde 
honom nu tillfälle att, såsom han 
efterlängtade, spela i Tyskland, och 
så uppträdde han der första gången 
i Berlin den 15 oktober förlidet år 
med oerhördt bifall. Ännu ett par 
konserter följde sedan med samma 
framgång, och på konserter derefter i 
Leipzig, Dresden, Breslau, Hamburg 
har den unge mirakulöse violinvirtuo
sen väckt samma beundran och hän
förelse. 

Nagra tankar om Wagner-
inusiken 

af K a r l  Gjellerttp.* 

W agner har i sanning följt Schil
lers råd till konstnären, att samla den 
högsta kraften i den minsta punkten. 
Om hans ledmotiv såsom typer gälla 
skaldens ord: 
Der Kern allein im schmalen Iïaum 
verbirgt den Stolz des Waldes, den Baum. 

Allt är här kärna och utveckling 
ur kärna; att gifva detta, och detta 
allena, är för visso icke hvar mans 
sak. Så till vida kan alltså denna 
teknik göras till föremål för en vik tig 
invändning, hvilken emellertid blott 
gäller, ifall motivtekniken göres till 
en norm för alla, äfven för dem, hvil-
kas krafter ej räcka till för dess ge
nomförande, under det de måhända, 
om de blott följa sin egen natur, s kulle 
kunna frambringa något värdefullt. 
Detta är en Odysseusbåge, som det 
skall heros-styrka till för att spänna. 
Men inför detta verk sjelft, som eger 
bestånd och som måh ända blott kunde 
uppstå i kraft af ett så heroiskt me
del, förvandlar sig en sådan invänd
ning till det högsta beröm. 

Men, skall man — i vårt både i 
tid och otid demokratiska sekel, — 
invända: populär är väl ändock ej 
denna musik! Det kommer derpå an; 
så populära som melodierna i "Truba
duren" eller "Postiljonen från Long-
jumeau" äro dessa melodier visserligen 
icke, och jag kan äfven medge, att 
Mozarts ocå Webers dramatiska musik 
är lättare att tillegna sig. Men man 
måste här skilja emellan hvad som 
har sin grund i teknikens natur och 
det som beror på konstnärens tempe
rament. Då ledmotivet måste ha både 
ett bestämdt innehåll och en bestämd 
karakter, kan det i yttre lättfattlighet 
blott sällan konkurrera med sådana 
melodier, som blott lägga an på denn a 
slags skönhet. Men der dot icke är 
fråga blott om en flyktig berusning 
af hörselsinnet, utan om en njutning, 
hvarigenom jag verkligen tillegnar mig 
den inre musikaliska skönheten, så 
uppväges detta rikligt deraf, att nio-
— — 

• Ur »Richard Wagner i sin trilogi Ni
belungen« ring.» Öfvers. af F r. Vult von 
Steijern. 
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tivet upprepas på olika ställen af ver
ket, utvecklas, varieras och jemt visar 
nya sidor af sin inre rikedom, under 
det att i all annan operastil den ena 
melodien jagar den andra och det i , 
alla händelser hör till undantagen, att 
en enstaka melodi kommer igen, för 
att med kända toner väcka en känd 
stämning. I sjelfva ve rket är det der-
för också högst tvifvelaktigt, om man, 
första gången man hört "Trubaduren", 
erinrar sig flere melodier, än efter att 
första gängen ha hört "Valkyrian". 

Och detta trots en annan omstän
dighet, som gifvet har till följd, att 
Wagners musik måste blifva något 
tyngre än dpn lättaste musikstilen, ej 
blott i en lägre genre, utan äfven i 
den al lra högsta: i den klassiska, olym
piskt klara och som ambrosia nedgli-
dande mozartska. Den omständigheten 
nämligen, att dramatikern Wagner är 
århundradets och rasens man, liksom 
symfonikern Beethoven var det. Man 
skall derför vara mycket försiktig med 
att utan vidare göra tyngden — som 
ju blott är ett tadlande uttryck för 
haltfullbeten — till en impopulär egen
skap; det som har för litet deraf löper 
fara att flyga bort öfver våra hufvud, 
svalkande den heta hjärnan med sina 
vingslag, men utan att kunna gripa 
hjärtat. Man kan i sin smak vara 
så exklusivt klassiskt som helst — 
jag har en viss rätt att tala härom, 
då jag sjelf en gång hörde till dem, 
h vilka, såsom jag utt ryckte mig, gingo 
på »Trollflöjten11, derför att man ej 
alltid kunde gå på "Don Juan" 
ett måste dock en och hvar medgifva, 
som ej är abnorm till sitt tempera
ment: vi, det nittonde århundradets 
människor, och dertill germaner, vi 
återfinna icke vårt djupare känslolif, 
icke det vi högst älska, icke vårt vä
sens hemligheter i Haydns symfonier 
och kvartetter, men vi finna allt detta 
(eller åtminstone allt deraf, som har 
värde") i Beethovens, och vi finna det 
icke i Mozartz operor, men vi finna 
det i Wagners. 

Ja, men huru många finnas, som 
förstå Wagner? frågar man. Men 
glömmer att fråga: huru många förstå 
Mozart? Lägg väl märke till, att det 
fins icke få nutidsmänniskor, hvilka 
det mesta af Mozarts dramatiska mu
sik lemnar oberörda, men som omedel
bart gripas af Wagners. Och jag 
talar här icke om ar tistiskt bortskämda 
öron, som behöfva starkare kryddor; 
jag menar just sådant folk, som för
håller sig naivt och omedelbart till 
konsten. De förstå Wagner, emedan 
de äro befryndade med honom, men 
de förstå icke Mozart, emedan de, 
fär att göra detta, skulle behöfva 
ställa sig mera artistiskt till hans 
konst, än de utan ansträngning kunna 
göra. Ty det vill en viss konstnär 
lig anda och utbildning till för att 
hemta innehåll ur de rena formernas 
skönhet, emedan dessa i blott ringa 
grad förmå väcka vårt eget inre ti. 

sjelfverkaamhet. Konstnärligt sedt år 
det kanske en större brist att ej kunna 
förstå. Mozart än att ej kunna förstå 
Wagner, men menskligt sedt är detta 
en för vår natur mycket ursäktlig en
sidighet. 

Den möjligheten är således icke 
utesluten, att bladet en gång kunde 
vända sig derhän, att det snarare 
blefve Mozarts stil, som för den stora 
publiken vore den svårfattligaste; och 
det säkraste torde derför vara att låta 
tiden afgöra frågan om "populariteten" 
— hvilken dessutom, tagen på en 
bestämd tidpunkt, alltid blir ett tvif
velaktigt kriterium. Jag skall derför 
ej lägga någon synnerlig vikt dervid, 
att trilogien för närvarande är det 
verk, som på de tyska teatrarne sam
lar den talrikaste publiken ur alla 
samfundslager, eller, att man på hvar-
annan populär konsert får höra slutet 
af "Rheingold" eller "Siegfried" eller 
Siegfrieds död ur "Götterdämmerung". 
Men jag nämner det blott för att en 
eller annan wagnermotståndare, som lä
ser dessa rader, ifall han händelsevis i 
Tyskland skulle få höra en skomakar-
pojke h vissla Svärdfanfaren eller Sieg-
friedmotivet, med någorlunda fattning 
må kunna bära ett sådant förräderi af 
vox populL 

Musikbref från Italien. 
Milano, dec. 1904. 

Camille Saint-Sai'ns' nyaste, först 
under sista sä songen i Monte l'arlo 
uppförda opus -- Heltjne, der den nu i 
det närmaste sjuttioårige kompositören 
likaledes dokumenterar sig såsom en 
utsökt poet, är uppenbarligen ej be-
räknadt för en »profanum vulgus.» 
Med »Paride ed Elena » och den odöd
lige Glucks öfriga mästerverk till vär
diga förebilder röjer detsamma allt
igenom en ädel klassicitets höga flygt, 
på samma gång det i formellt hänse
ende står på höjdpunkten af modern 
musikteknik; hufvudvikten är nedlagd 
på en orkesterbehandling af yppersta 
slag, medan sångpartierna bestå af 
s. k. » canto declamato». I sin hel
het utgör » Elena», såsom denna ly
riska dikt benämnes i den af Amilcare 
Galli gjorda i talienska öfversättningen, 
ett första rangens konstverk, hvilket 
äfven om dess upphofsmans skapar
kraft understundom förefaller något 
försvagad, vittnar om ännu ungdomlig 
styrka och nobel ingifvelse. 

Det från Homeros' »Ilias» hämtade 
ämnet för Saint-Sai'ns librett, hvilket 
är koncentrer&dt i en enda akt med 
allenast fyra uppträdande personer, är 
den bekanta helleniska sagan om tro
janske prinsen Paris' enlevering af 
den spartanska drottningen Helena. I 
en kort inledande scen höres från den 
festligt upplysta konungaborgen deras 
pris förkunnas äfvensom den redan på 

sitt svek lurande Priamidens stämma 
höjas till sitt värdfolks lof. Skåde
platsen förändras till en öde klippkust 
af Aigeiska hafvet, dit Helena, som, 
ett rof för den djupaste förtviflan i 
kampen mellan sina gryende känslor 
för Paris, i hemlighet beger sig se
dan hon lämnat den nattliga slotts
festen. Hon står just i begrepp att 
söka döden i vågorna för att finna 
glömska och ro, då Afrodite, omgifven 
af nymfer och amoriner, der uppen
barar sig och uppfordrar henne att ej 
motstå sin allt besegrade makt utan 
hängifva sig åt Paris, som kärleks
gudinnan till belöning för att han t ill
erkänt henne skönbetspriset, lofvat jor
dens fagraste kvinna. Drottningen 
motstår ännu fre stelsen, då efter visio
nens försvinnande denne själf visar 
sig och i en af glödan de passion färg
lagd sång — »Tu speri förse d'Eros 
evitare le ambaschie, men tre m'ami» 

kommer henne att vackla. I sin 
tvekan vädjar hon till sin fader, gn-
darnes konung Zevs, hvilken sänder 
Pallas att varna dem begge. Af ut om
ordentligt gripande verkan är den scen, 
hvari vishetsgudinnan profeterar liions 
undergång, samtidigt med att hon för 
deras blickar frambesvärjer en bild af 
den åt lågorna prisgifna och a f dess in
vånares klagoskri genljudande staden. 
Men båda äro nu förblindande af samma 
allt trotsande lidelse, och Helena flyr 
med Paris; i slutscenen, som inne
håller den formligen bedårande duetten; 
»vien, verso 1'Asia incantatrice . . .», 
en kärleksextasens sannskyldiga apo-
teos, ser man ute på öppna hafvet 
en farkost med de älskande ombord. 

"Elenas" premiär i Milano, hvarest 
Saint-Saëns redan är vorden populär 
genom sin "Sansône e Dålila", gestal
tade sig till en verklig triumf för den 
enkom ditreste maëstron, jemte hvil
ken framför allt kapellmästaren Mug-
none blef föremål för publikens lika 
varma, som välförtjenta hyllning. Ty
värr var hans systerdotter Galàssi 
långt ifrån någon idealis k Helena; hon 
sjöng visserligen fullt korrekt sitt 
mycket fordrande och ansträngande 
parti — med undantag af första ta
blån är hon hela tiden inne på sce-
nen —, men för öfrigt var hennes 
framställning ganska matt och färglös 
och förrådde alltför mycket debutan
ten. Deremot skulle den unge polske 
tenoren Enzo Leliva med sitt anslå
ende yttre och sin charmanta röst 
varit en snart sagdt fulländad Paris, 
derest ej hans främmande textuttal 
verkat ganska störande på den i öf
rigt så vackra prestationen. De begge 
gudinnorna framstäldes af damerna 
Ldvine ech Torresella, hvaraf den 
förra, spanjorska till börden, med sin 
äkta mezzosopran — "rara avis" i 
våra dagar! — och dramatiskt ut
trycksfullt föredrag ytterligare för
höjde verkan af Pallas' uppträdande, 
den senare var en se- och hörvärd 
Afrodite, äfven om hon sn arare gjorde 



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

intryck af en nordisk Freja än antik 
skönhetsgudinna. Körerna utmärktes 
af mindre perfektion än orkestern, 
hvilket något förtog charmen af de 
hennes sång interfolierande nymfernas. 
Den sceniska apparaten skulle gjort 
sig mer gällande, derest ej de sär-
.skildt för visioner och changemanger 
för öppen ridå vigtiga ljuseffekterna, 
liksom i italienska teatrar öfverhufvud, 
lemnat åtskilligt att önska. 

För kontrastens sknll var det en 
lycklig idé att låta "Elena" efterföljas 
af den unge napolitanaren Lorenzo 
filiâsis »Manuel Menendez* — jem-
väl enaktsopera och vid Sonzognos 
senaste pristäflan i våras belönad med 
50,000 lire —, efter den helleniska 
idealismen en den mest fullblodiga 
moderna realism, om än förklädd i 
spansk dräkt på 1600 talet. I sjelfva ver
ket tyckes detta genialiska lilla verk 
'ill mönster haft Mascagnis "Caval-
leria" med hvilken det icke allenast 
har beröringspunkter med hänsyn till 
ämnet, utan äfven i fråga om melodi-
rikedom samt äkta sydländsk färg och 
glöd; ej heller ett, och dertill synner
ligen stämningsfullt orkestralt "mellan
spel", saknas. Skada blott att den 
af Vittorio Bianchi och Antonino Anila 
fjrfattade texten efterlemnat ett så 
vedervärdigt slutintryck. Innehållet 
är i korthet att den unge ridderlige 
Menendez under ett anfall af svart
sjuka alldeles obefogadt skymfar sin 
älskades, blomsterflickan Ferminas, he
der och i förtviflan öfver, att hon p å 
grund häraf förskjuter honom, stym
par ham den arm, som vaiit verktyget 
för hans handling. Operan, hvilken 
kommer att utföras under den före
stående säsongen å "Costanzi" i Borna, 
"S. Carlo" i Napoli och "Carlo Felice" 
i Genova, erhöll å "Lirico" en förträff
lig tolkning af hrr Gasperini och Costa, 
den förre i titelpartiet, den senare — 
en lofvande, ung barytonist, jemväl en 
präktig framställare af den gamle he
dersmannen Michonet, regissör vid 
"Théâtre Français" och Adrienne Le-
couvreurs faderlige vän, i den ofvan 
berörda musikdramen — såsom Abe-
nendes' vän Hermogenes samt af da
merna Karola och Frascani i Fermi
nas och zigenerskan Mariquitas roller. 
Särskildt kunde den personligen när
varande maëstron näppeligen kunnat 
önska sig en mera fulländad repre
sentant för det kvinliga hufvudpartiet 
än den förra, så utomordentligt inta
gande primadonnan. 

Från Milano må slutligen omnäm
nas, att undert. der hade en högst 
intressant interview med Arrigo Boito, 
speciellt i förhoppning att utforska 
något om hans så länge med spä nning 
motsedda nya verk, »Nerone», ett 
jättearbete att döma af den mirst ett 
helt år tillbaka utkomna, af bortåt 
250 oktavsidor bestående libretten, 
men angående tidpunkten för musi
kens fullbordande förklarade han sig 
själf sväfva i fullständig ovisshet. Af 

nordiska tonsättare uttalade "Mefisto-
feles " snillrike och "privatim" mycket 
älskvärde kompositör*) framför allt 
sin beundran för Grieg och Sibelius. 

P. S. Puccinis: "Ma dam a But
terfly". 

Just i begrepp att afsända denna 
korrespondens, förunnades det oss att 
i Genova et t par kvällar njuta af "Ma-
dama Butterfly", en s. k. "Japansk 
tragedi", efter ett engelskt original, 
diktad af Giuseppe Giacosa och Luigi 
Illica, med musik af Puccini, h?ars 
oemotståndligt förtrollando sånggu
dinna äfven synnerligen väl egnar sig 
att gifva uttryck åt den charm, gratie 
och sentimentalitet, som utmärker dött-
rarne af "den uppgående solens land". 
Må vara att maëstron sedan den miss
lyckade premiären i Milanos Scala-
teater underkastat sitt partitur en 
och annan omarbetning, samt att ope
ran ej kan fritagas från longörer, men 
i dess nuvarande gestalt är framställ
ningen af den älskliga, med en ameri
kansk sjöofficer å la "M:me Chrysan
thème i Pierre Lotis bekanta novell 
— förmälda och af honom öfvergifna 
bjeltinnans sorgliga kärlekssaga så 
fängslande, att man ej kan förundra 
sig öfver att verket nu å "Politeama 
Genovese" med stor framgång upp
förts inalles fjorton gånger. Af det-
sammas många skönheter må, förutom 
de vackra och rörande tonfall Puccini 
här vetat gitva åt moderskärleken, 
framför allt i Butterflys ljuft vemods
fulla afsked till sin lille son, tillika 
hennes svanesång: "Piccolo iddio, amor 
mio, fior di giglio e di rosa", fram
hållas den, andra akten afslutande, Ut
sökt fina orkestermålning, hvilken, i 
likhet mod hennes deliciösa romans: 
"un bel di vedremo" mästerligt tolkar 
den hängifna trohet och trånande läng
tan, hvarmed hon bidar sin makes 
återkomst. 

I återgifvandet af denna tacksamma, 
men allt annat än lätta uppgift doku
menterade sig den polska sångerskan 
Salomea Krusceniski alltigenom såsom 
en verkligt stor konetnärinna. Ock-å 
blef hon vid sin "serata i'onore")** 
föremål för publikens entusiastiska bi
fall och en rik blomsterskörd, hvar-
jemte verser till hennes ära efter sist
nämnda musiknummer kommo ned-
sväfvande från teatersaloDgens högre 
regioner. Då intresset nästan ute
slutande koncentrerar sig på titelpar

*) »En comparaison» visade sig Saint 
8aëns trots att d>-n fra nska artigheten in
galunda hos honom förneka-- s ig, absolut 
afböjande gent emot alla förfrågningar. 

**) Ege ntligen t.edersafton och sålunda 
ej en recettiöreställning, utan endawt en 
renresentat on för att hedra den re»p. 
artisten och bereda åhörarne tillfälle att i 
högre grad än vanligt tira densamme. Af 
den hyllningsgärd, hvilkt-n gafs ät ifråga
varande, i Italien uppburna primadonna, 
märktes' en präkt-g krans från den i Ge
nova bosatte kapellmästaren och tonsät
taren Luigi Mancinelli samt, såsom ett 
särdeles väl valdt »apropos , en dyrbar 
japansk vas. 

tiet, torde det vara öfverflödigt att när
mare ingå på det i öfrigt mycket för-
tjenstfulla utförandet. 

Anteros. 

Bröderna, 

(Der Evangelimann). 

Opera i 3 akter. Text och musik af 

Wilhelm Kienzl. 

Pirsonema: Friederich Engel, 
jiistitiarius i klostret S:t Othmar, Mar
tha, hans brorsdotter och myndling: 
Magdalena, hennes väninna; Johan
nes Frendhofer, skollärare i S:t 
Othmar; Mathias Freudhofer. hans 
yngre broder, aktuarius i klostret; 
Xaver Zitterbart, skräddare; An
ton Schnappauf, böss-smed; Fried
rich Aibler, en äldre borgare; den
nes fru; fru Huber; Hans, ung 
bondgosse; "kägelpojkens" röst; natt
väktarens röat; en gosse. 

En positivspelare; benediktin er ; ab-
boten; torpare; bönder; knektar; barn. 
— Tiden: nittonde århundradet (1820 
— 1850). Platsen för handlingen: 
Första akten i benediktiner-klostret 
S:t Othmar; andra och tredje akterna 
i "Wien. Mellan första och andra ak
ten en tid af trettio år 

TextinnehUl: 

Första akten. Klostergården i S:t 
Othmar. Till höger i bakgrunden 
klosterkyrkan, till venster klostret. I 
förgrunden till venster klostrets värds
hus, till höger en täckt kägelbana; 
bakom densamma en lada med kägel
banan öfverskjutande tak. Det är ti
den för eftermiddag8gud8tjensten. 

Mar hör folket sjunga i kyrkan: 
"Salve regina, mater misericordiae". 
Martha och Mathias inträda i för
grunden. Lyssnande till den högtidliga 
sången säger Martha till honom : "Hör 
du dessa toner? När skall den fromma 
sång klinga, som ljuder, då vi vid 
altaret knyta det heliga förbundet?" 
Mathias uttalar för henne sin ängslan 
öfver att han måste fördölja deras 
förening, men Martha söker inge ho
nom mod. Ett tåg af benediktiner 
går i bakgrunden öfver scenen. Fol
ket kommer nu ock ur kyrkan, bland 
dem Johannes, som med en rörelse 
ger tillkänna, att han fått se Maihias 
och Martha. Justitiaren utträder ur 
kyrkan och Johannes närmar sig ho
nom ödmjukt, frågande hur det går 
med den lärarebefattning han sökt 
och som blifvit honom lo fvad. Justiti-
arien svarar att saken står väl och 
att han med tiden torde kunna bli 
öfverlärare. Johannes uttrycker sin 
tacksamhet och aflagsnar sig, men 
stannar och återvänder till justitiarirn, 
sägande sig ha något på hjertat, ehuru 



han tvekar om han vågar framställa 
det. Då han dertill uppmanas, säger 
han sig med ängslan ha sett att hans 
broder Mathias länge sökt vinna hans 
myndlings. Mari has, ynnest. Justiti-
arien förgrymmas öfver en sådan hän
delse. "Martha", säger han, "måtte 
väl vara förnuftig nog att icke bry 
sig om en sådan stackare". Johannes 
säger, att han ansett sig pliktig att 
varna honom, och aflägsnar sig. Ju
stitiaren drager sig åt bakgrunden, i 
detsamma som Martha och Mathias 
återinträda på scenen. De taga nu 
farväl af hvarandra nien upptäcka 
då honom. Mathias vill tala, men 
jusritiaren tillåter det ej, i stället be
faller hi-n dem att slå en sådan älskog 
ur hågen, åt Martha är redan en an
nan brudgum vald. Upprörd öfver 
en sådan skymf mot henne och Ma
thias förklarar hon att hon aldrig 
kommer att tillhöra någon annan än 
honom. Justitiaren förklarar då, att 
Mathias är skild från sin tjänst och 
att han ej mer får visa sig på plat
sen. Martha sjunker ned på en bänk 
i förtviflan; hon är nu ensam och Jo
hannes inträder, frågande, hvarför hon 
gråter. Han förklarar, att han älskar 
henne och begär henne ttll maka ; 
han är i s*ånd att bereda henne en 
lugnare framtid än hvad brodern för
mår. Han vill kyssa henne, men hon 
stöter honom t illbaka, utropande: "Din 
skurk, jag föraktar dig!" I det hon 
skyndar bort knyter Johannes handen 
i raseri och skriker efter h»nne: 
"Högmodiga stycke! Det skall du få 
betala!" 

Klostergården fylles nu mot afto
nen af bönder och borgare med de
ras hustrur och döttrar. Somliga slå 
sig ned utanför värdshaset, en del af 
männerna bege sig till kägelbanan. 
Det blir ett rörligt lif, särdeles i kä
gelbanan, där Zitterbart, som är min 
dre lycklig i kägelspelet, hånas af d e 
melspelande borgarne. Aftonklockan 
ljuder från stiftskyrkan och andakts-
fult tystnad inträder. Mathias inträ
der och sä'ter sig på en undanskymd 
bänk vid värdshuset, der Magdalena 
sitter vid sitt arbete. Han omtalar 
nu sin olycka och att han redan föl
jande morgon måste bort därifrån. 
Än en gång säger han sig dock vilja 
se Martha, och ber Magialena under
rätta Martha att han, då allt är i 
stillhet vid elfvatiden, väntar henne i 
paviljongen till kägelbanan, der ingen 
gerna kan upptäcka dem, I detsamma 
han yttrar detta smyger sig Johannes 
förbi i deras närhet och hör deras 
samtal. Folkets muntra lif har bör
jat ånyo. Slutligen aflägsna sig 
alla. Portarna stängas och natten in
bryter. Johannes har emellertid dolt 
sig vid logen bakom en fläderbuske. 
Mathias inträder tyst från klostret 
och strax d>retter inkommer Martha 
De taga plats på en bänk i paviljon
gen och en atnhedsscen emellan dem 
eger rum. Bakom kägelbanan börjar 
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uppstiga rök och ett eldsken förmär
kes, som allt mera tilltager. De äl
skande märka det slutligen. Mathias 
springer nt att tillkalla bjelp, men 
mötes af folk och knektar, som gripa 
honom. Han vill slita sig lös, men 
hålles fast och föres till justitiaren, 
som jemte abboten och klosterbröder 
infunnit sig. Justitiaren förklarar att 
att Mathias af hämd anstiftat bran
den. Martha, som skyndat fram, 
faller vanmäktig i armarne på några 
af de närvarande kvinnorna. Mathias 
föres bort. 

Andra akten. Trettio år derefter. 
Scenen är en gård i Wien, omsluten 
af hus med baksidan åt densamma. 
På nedre botten i ett af dem är in
gång till ett kök, och ofvan detta en 
trappa upp ett fönster med en grön 
gardin. Midt på gården är en stor 
lind, omgifven af en bänk och der i 
närheten en brunn. Magdalena kom
mer ut ur köket sägande försigsjälf: 
"Johannes sofver, men svåra drömmat-
kvälja honom, sjuk är hans kropp, 
men ändå sjukare själen. När han 
stönande nämner sin broders namn 
anar jag något förskräckligt". Hon 
återkallar i minnet den lyckliga tiden 
i ungdomen och föräldrahemmet. Från 
ett hus på andra sidan gården ut
kommer en barnskara, främst gospar, 
klädda som soldater och utrustade med 
gevär, trummor, trumpeter etc. Flickor 
följa efter och en gammal positivspe
lare, som vefvar upp till dans. En 
stund derefter inträder Mathias,åldrad, 
med långt hvitt här och bekymmer-
fulla drag, bärande en stor bok un
der armen. Han hälsar vänligt på 
barnen och Magdalena, som besvarar 
helsningen. Mathias slår upp boken 
och börjar derefter läsa: "saliga de, 
som lida förföljelse för rättvisans 
skull" .. . etc., och vidare "Låter bar
nen komma till mig" ., . etc. Barnen 
och Magdalena instämma med honom. 
Då han ber om en dryck vatten, hem-
tar Magdalena sådant ur brunnen, 
der vid hon tycker sig finna bekauta 
drag hos honom. Hon frågar efter 
hans namn och han svarar att han 
heter Mathias; hans fädernehem var 
i S:t Othmar Han igenkänner ock 
Magdalena och berättar om sitt olycks
öde och att gåtan om eldsvådan, som 
tillskrefs honom, ännu är olöst. Efter 
tjuguårigt fängelselif blef han fri och 
besökte S:t Othmar, då han erfor, att 
Martha i förtviflan öfver hans fängs
lande kastat sig i Donau Bruten till 
själ och kropp blef han sedan en tig
gare; arbete kunde han ingenstädes 
få, då tog han Guds heliga bok i han
den för att förkunna hans ord. Han 
sjunker utmattad ned på bänken och 
Magdalena stryker medlidsamt hans 
panna och händer sacot gifver den 
hungrande soppa och bröd. Han upp
manar sedan barnen att komma fram 
och sjunga hvad den fromme mannen 
lart dem. Barnen knäfalla under sång 
och Mathias välsignar dem. 

13 

Tredje akten. Johannes' sjukrum. 
Blek och aftärd hvilar han på bädden. 
Han reser sig något i det han utro
par: "aldrig vilja mina kval taga en 
ända; aldrig vinner jag förlossning .. . 
Hvad äro dock kroppens smärtor mot 
miua samvetskval!" I förtviflan rasar 
han mot den Gud, som ej kan hjelpa 
honom i hans nöd. Han förnimmer 
nu Mathias röst från gården och tyc
ker sig känna igen den. "J»g måate 
se", utropar han, "den sångare, hvars 
röst gripit mig sä". Han ringer och 
Magdalena träder in, frågande hvad 
han vill. Han svarar att han vill 
höra sångaren och befaller henne att 
genast föra honom upp. Mathias trä
der upp och stannar ödmjukt vid dör 
ren, sägande: "O, min her re, hvad kan 
jag bjuda er?" — "Du har en röst", 
säger Johannes, "som tränger till 
hjärtat" Han vill nu derpå förtro 
sig åt honom och berättar om"S:t Oth
mar, om brodern och Martha, sin af-
nnd och sin brottslighet mot dem. 
Mathias igenkänner nu i Johannes sin 
broder och denne å sin sida Mathias. 
Denne störtar fram liksom för att i 
vredesmod strypa brodern, men i stä l
let sjunker han gråtande ned på 
stolen bredvid sängen. Slutligen ger 
han sin förlåtelse åt den döende Jo
hannes. Magdalena knäfaller vid bäd
den under det barnen utanför upp
stämma sin kör: »Salige äro de som 
lida förföljelse förrättfärdighets skull, 
ty dem hör himmelriket till». 

Litteratur. 

På Albert Bonniers förlag har ut 
kommit: 

Werther. lyriskt drama i tre akter och 
fyra bilder (efter Goethe) af Ed. Blau, 
Paul Milliet och Georges Hartmann. 
Svensk ötvercättn ng af Sven Nyblom. 
Musik af J. Massenet (operarepertoire 
N:o 98,'. Pris 50 öre. 

Hos W. Schnitz, Uppsala, har ut
kommit (Tryck af Almquist & Wiksell): 

Kyrkotången 1904 utgifven af G. T. Lund
blad. 

På Breitkopf <t Härtels förlag, Leip
zig, har utgifvits: 

Adler Guido. Richard Wagner. Vorle-
pungen, gehalten an der Universität zu 
Wien. Pr. Mk 6. 

"Kyrkosången 1904, sällskapet 
kyrkosångeus vänners årsskrift, sjätte 
årgången, ntgifven af G. T, Lundblad. 
Enligt centralkommitténs uppdrag re
digerad af Richard Noién med biträde 
af Erik Fredlund ocb Herman Palm" 
— så lyder hela titeln pä den ofvan 
nämnda boken om 175 sidor. Inne
hållet är följande: Olof Elfman: 
Låtom oss i allting bevisa oss som 
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trogna Guds tjänare! — af G.T. Lund
blad: Huru sällskapet K. S. V. upp
kom och bildades; — Om kyrkliga 
prydnader, särskildt de s. k. paramen-
terna (med illustrationpr: Skara dom
kyrka efter restaurationen; Upsala 
domkyrkas gamla altare); — Rich. 
Norén: Om uppkomsten af den allm. 
tyska evangeliska kyrkosångsförenin-
gen; — Ur kyrkosångens historia: 1. 
Reformationstidehvarfvets musikaliska 
fysionomi; Luther som mu siker; 2. Om 
Luther såsom den evangeliska kyrko
sångens fader: — Om psalmsångens 
återförande till ursprungligt rytmiskt 
lif (med notexempel) —; Er. Fred
lund: Ett och annat om val af sång 
och musik vid offentliga tillfällen i 
allmänhet och vid gudstjänster i syn
nerhet; — Lars Tynell: Ett stycke 
kyrklig konst från den äldre medel
tiden (med illustrationer: 4 dopfun
tar) — ; Yngve Rasmussen: Den 
nya kyrkan inom Domkyrkoförsamlin
gen i Göteborg (med illustrat ioner); — 
Herm. Palm: Om Harald Vallerius 
och redaktionen af 1697 års svenska 
koralpsalmbok (med prof. Yalerii por
trätt). — Meddelanden. 

Boken om Richard Wagner (om 360 
sidor) innehåller ett fint porträtt af 
denne från "Tristan"-tiden, Innehållet 
är fördeladt i 24 kapitel med åtskil
liga notillustrationer och afalutas mad 
en "tidstafla" samt utförligt register. 
— Tiden har ännu ej medgifvit när
mare granskning af innehållet. 

Från scenen och konsert
salen. 

Kgl. teatern. Jan. 3, 14 Vermländin-
garne — 4, 8 Rossini, Wilhelm Tell (Ma
thilda, Hedvig, Jemmy: fru Lykseth-Schjer-
ven, frkn Edström o. Karlsohn, frk Hesse; 
Wilûelm Teil, Arnold, Fürst, Melchthal, 
Gessler, Ruodi, Leutliold, Rudolf: hrr For
sell, Ödmann, Sellergren, Sjöberg, Söder
man o Stiebel, Malm, Grafström, Ericson 
— 5, 13 Peterson-Berger: Ran (Rikissa, 
Ingrid, Ran: frk Edström, fruar Hellström, 
Jungstedt; en tärna: frk Lindegren; Sten 
Folkeson, Waldemar, Ulf Tu veson, Mårten 
Präst, Bengt: hrr Sjöberg, Nyblom, Osciir, 
Söderman o. Stiebel, Ericson) — 6 kl. 1,30: 
Vermländingarne; 7,30: ï s e h a i k o w s k y : 
Eugen Onegin — 7 Leoncavallo: 1'ajazzo 
(Nedda: fru Hellström; Canio, Tonio, Sep
pe, Silvio: hr Menzinsky, Forsell, Malm, 
Oscar ; Mascagni: På Sicilien Santuzza, 
Lola, Lucia: fru Lykseth-Schjerven, frk 
Edström, fru Claussen; Toriddo, Alfio: 
hrr Nyblom, Södermann) — 9. R.Wagner: 
Lohengrin 'Elsa Ortrud: fru Lykseth-
Schjerven, fru Jungstedt; konung Henrik, 
Lohengrin, Telramund, härroparen: trr 
Sellergren, Menzinsky, Forgell, Oscar) — 
10 Adam: Nürnbergerdockan (Bertha: frk 
Lagergren; Cornelius, Donathan, Miller: 
hrr Stiebel, M. Strandberg, Strömberg:; 
Barnens juldröm. Pantomimisk balett (mu
sik af Jos. Bayer) — 11 Verdi. Den 
vilscförda (Violetta, Flora, Anna: fruar 
Hellström, Bartels, Mandahl; Germont, 
Alfred, Gaston, baron Duphol, markis 
d'Aubigny, doktor Grenville: hrr Mandahl, 
Ödmann, Malm, Strömberg, Sellergren, 
Grafström) — 12 Thomas: Mignon: i^Wig-
non: frk Valb. Svärdström, gäst; Philine, 
Fredrik; fru Bartels, frk Edström; WH-
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helm Meister, Lothario, Laertes, Jarno: 
hrr Malm, Mandahl, Ericson, Grafström). 

Östermalmsteateru. Jan. 3—9. Offen
bach : Pariserlif — 10, 11 Sköna Helena 
(Helena: fru Norrie, gäst; Orestes, Bacchis: 
frk Berentz, fru Ring vall; Paris, Menelaus, 
Agamemnon, Calchas, Achilles, Ajax I och 
II: hrr Allum, Bergström, Lund, Ringvall, 
Svensson, Ullman och Schwebach) — 12 
—14 Storhertiginnan af Gerolstein (Stor
hertiginnan: fru Norrie; Wanda, Iza: fruar 
Rothgardt, Ringvall; Fritz, prins Paul, 
baron Puck, general Brumm, baron Grog, 
Nepomuk: hrr Schücker, Ullman, Schwe
bach, Ringvall, Bergström, Sernqvist) — 
6, 8 Den ondes besegra re (mâtiné). 

Svenska teatern. Jan. 3—14. Bröllopet 
på Ulf'jsa. 

Musikal. Akademien. Jan, 10. Kon
sertföreningens 4:e kons-rt. Solist: hr 
W. Stenbammar; dirigent: hr Tor Aulin. 
1. C. M. v Weber: uvertyr till »Der Be
herrscher der Geister»»; 2. Franz Btrwald: 
Symfoni C dnr (Sinfonie singulière); 3. Hob. 
Schumann: konsert, A-moll op. 64, för 
piano och ork. ; 4 H. Berlioz. a) Förspel 
till operan jTrojanerna i Kartago», b) 
Marsch ur operan »Tröjas intagande» — 
14 Konsert af 12 årige violinvirtuosen 
Mischa Elman Biträdande pianist: hr 
Alfred Acisermann. 

Kgl. teatern har återupptagit Peter-
son-Bergers "Ran" med till en del ny 
rollbesättning, såsom ofvan synes. Hr 
Oscar har efterträdt hr Wallgren, som 
fortfarande af sjukdom är hindrad att 
tjänstgöra, hr Sjöberg har remplacerat 
hr Sellergren som Sten Folkeson och 
hr Nyblom i Waldemars parti ersatt 
hr Ödmann, och äfven dessa löste med 
framgång sina uppgifter. I egenskap 
af gäst har fröken Valborg Svärdström 
börjat uppträda såsom Mignon och blef 
därvid lifiigt hyllad af publiken. Hon 
kommer efter detta gästspel att såsom 
Jenny Linds-stipendiat fortsätta sina 
studier i utlandet. 

Konsertföreningen gaf sin senaste 
konsert med särdeles fängslande pro
gram, inför fulltalig publik, som med 
rikt och välförtjänt bifall belönade den 
energiska dirigenten och h ans orkester, 
samt icke minst solisten hr Stenham-
mar, som själfullt och mästerligt ut
förde den pianistiska anparten i Schü
manns vackra pianokonsert. Program
met inleddes med en föga känd men 
vacker uvertyr af Weber till operan 
"Der Beherrscher der Geister". Denna 
är omarbetning af uvertyren till den 
1804 påbörjade men ofullborade operan 
"Rübezal". Härefter följde en högst 
intressant, här förut ej gifven, ehuru 
för 60 år sedan komponerad, symfoDi 
af Franz Berwald. På ett Allegro 
fuocoso, som börjar densamma följer 
andra afdelningen, utgörande Allegro, 
Scherzo och Adagio, dessa öfvergående 
i hvarandra utan uppehåll, liksom Ber
wald brukar med satserna i sina kam
marmusikverk. Det spirituella, och 
särdeles i mellansatserna melodisköna 
verket slutar med ett lifligt Presto. Slut
numren, af Berlioz, musik till dubbel
dramat "Trojanerna", tillhöra ej hans 
mera anslående verk men intresserar 

genom den honom egna f ärgrika instru
mentationen. 

Om "underbarnet" violinkonstnären 
Mischa Elman ha vi förut yttrat oss 
och kunna instämma med den om
nämnda Berlin-kritikern i hans beun
dran och lof. Med sin virtuosmessiga 
teknik, sin stora och klangsköna ton, 
sitt själfulla, om konstnärlig mogenhet 
vittnande spel förstår den unge gossen 
att oemotståndligt hänföra sin publik. 
I sin hvita dräkt med den allvarliga 
minen och geniet stämpladt i det väl-
bildade anletet intager han sina åhö
rare vid första framträdandet. Den 
svåra Paganini-konserten (op. 6 D dur\ 
hvarmed han först uppträdde spelades 
mästerligt; i Wieniawskis "Faust-fan-
tasi" inlade han en känsloglöd, som 
knappt kan väntas af en så ung mu
siker. Slutnumren utgjordes af Séré-
na femelancholicjue" af Tschaikowsky 
och "Zapateado" af Sarasate, hvarjämte 
det entusiastiska bifallet framkallade 
extranummer, en Chopin-nocturne m. 
m. Ett smakfullt ackompanjemang 
presterade pianisten Ackermann, som 
med mjuk ton och utbildad talang före
drog några solostycken, Preludium och 
fuga af Bach-Liszt, "Au couvent" af 
Borodin, Nocturne af Chopin och Valse 
af Moszkowski. 

Musiknotiser från hufvud-
staden och landsorten. 
Kgl. teatern. Det säges nu vara be-

stämdt att nästa operanyheten, Kienzls 
"Evangelimann" kommer att i denna 
månad gå öfver scenen. Hufvudrol-
lerna komma att återgifvas af hrr Malm 
och Oscir, de båda bröderna, samt 
fröken Hesse och fru Claussen. Text
innehållet synes i detta nummer. För 
öfrigt stå på repertoaren närmast 
"Mästersångarne", "Iphigenia" och 
"Trubaduren" med hrr Hageman som 
Manrico, hvarjämte flitigt repeteras 
på Wagners "Siegfried". 

Musikaliska Akademien höll den 12 
d:s extra sammanträde, hvarvid, då 
akademiens preses och vice preses 
voro förhindrade att närvara, ledamo
ten öfverste Christian Loven utsågs 
att leda förhandlingarna. 

Ordföranden anmärkte, att akade
miens ledamöter, direktören för musik-
konservatorium dr Wilhelm Svedbom 
och grosshandlaren C. A. Lindroth af-
lidit och ägnade några minnesord åt 
de båda hädangångne. 

Akademien tillförordnade dels pro
fessor Oscar Bolander att upprätthålla 
lediga direktörsbefattningen vid musik-
kon8ervatorium till dess val för plat 
sens återbesättande kommer att äga 
rum, dels organisten Viktor Wiklund 
att under samma tid upprätthålla den 
professor Bolander åliggande undervis
ningsskyldigheten. 



Vidare uppdrog akademien åt för
valtningsutskottet och läroverksstyrel
sen att upprätta förslag till åter
besättande af direktörsbefattningen vid 
musikkonservatorium. 

Dan konsertturné som operasånger
skan fru Caroline Östberg och opera
sångaren Lundqvi8t nu företaga i lands
orten och till Norge, började den 12 
d:s med en kyrkokonsert i Jönköping, 
hvarefter fiirden gick till Skara och 
Sköfde; vidare till Göteborg där kon
sert gifves första gången den 17 d.s. 
Det uppburna sångarparet konserterar 
sedan i städerna vid västkusten, fort
sätter från Malmö till Lund och Karls
krona, besöker Småland och Göteborg 
för andra gången. Från Örebro och 
Karlstad styres kosan till Norge, där 
tre konserter gifvas i Kristiania, hvar
efter en landsortsturné i Norge före
tages. 

I början af mars väntas turnén vara 
slutad, hvarefter det blir fråga om att 
eventuellt utsträcka sångarfärden till 
Norrland. Som ackompanjatris med
följer fröken Agda Lysell. 

Konsert gifves söndagen den 22 ja
nuari kl. 8 e. m. i Kungsholms kyrka 
af dir. Aug. Elfåker, bekant som 
organist och kompositör samt musik
lärare härstädes. Hr Elfåker har vär
defullt biträde af fru Afzelius-Bohlin 
och konsertm. Lars Zetterqvist samt 
operasångaren John Husberg. Pro
grammet upptager af orgel saker, Toc
cata och fuga, Pastorale samt Prelu
dium och fuga af J. S. Bach, arior 
ur "Elias", lyriska stycken för violin 
och orgel samt sång af konsertgifva-
ren m. m. 

Fröken Hildegard Werner, som sedan 
34 år tillbaka är bosatt i Newcastle 
on Tyne i England, där hon verkar 
som musiklärarinna och musikrecensent, 
har under julen gjort ett besök här 
ho3 anhöriga i sin födelsestad. Under 
sin härvaro hade hon företräde hos 
konungen vid en af hans allmänna 
mottagningar. Fröken Werner är 
associé vid Musikaliska akademien och 
innehar medaljen "Litteris et artibus". 

Svensk konst i utlandet. Fru Clary 
Morales-Asplund konserterade i 
höstas med mycken framgång i Berlin, 
såsom recensioner i platstidningar upp-
gifva. Jemte äldre och nyare tyska 
sånger upptog hennes program två 
sånger af Stenhammar, Sjögren och O. 
Morales hvardera samt sådana af T or 
Aulin och Peterson-Berger. Sånger
skans man, hr V. Morales får äfven 
beröm för sitt ackompanjemang. 

I Lausanne gafs af kapellmästare 
H. Hummer vid en af symfoniorkesterns 
"Concerts Classiques" svenskt program. 
Detta upptog Symfoni G-moll af Olallo 
Morales, Concert C-moll för violin och 
orkester af Tor Aulin, spelad af Mar-
teaus elev E. Berthoud, "På vandring", 
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orkestersuite af E. Sjögren och "Mid
sommarvaka," svensk rapsodi af H. 
Alfvén. 

Kantat af en svensk tonsättare. 
Musikdirektör G. W. Heintze i Jön
köping har. enligt Smål. Alleh., nyli
gen lagt sista handen vid ett större 
arbete, en kantat, "Kors och krona" 
kallad, upptagande 18 olika musik
nummer. 

"Den gamle, snart 80 årige kompo
sitören, arbetar raskt", tillfogar tid
ningen. "Det är ej mycket mer än 
en månad sedan han började kompo
nera detta sitt senaste verk". 

Göteborg. Stora teatern har iifven 
på nya året bjudit på musikpjeserna 
"Kolhandlarna" och "Lilla Helgonet" 
jemte dramatiska. Den 3 jan. gaf 
Wilh. Stenhammar i Handelsinstitutets 
sal en Beethoven-afton, hvarvid pro
grammet upptog sonaterna D-dur, op. 
10 n:o 3; Ciss-moll, op. 27 n:o 2; 
Ess-dur, op. 31 och E-dur, op 109. 
Instrumentet var en Malmsjöflygel. 

Från våra grannland. 

Kristiania. Jan. 1 —14. Musik
nöjena här under årets första veckor 
hafva varit mycket få. Nationaltea
ter har af pjeser med musik uppfört 
"Sigurd Jorsalafar" och "M aria Stuart 
i Skottland" samt gifvit en symfoni
konsert med biträde af fru Cally Mon-
rad och hr Eyvind Alnses samt te
aterns orkester. 

Helsingfors. Jan. 1—9. Finska te
atern har upptagit Topelius' "Prinses 
san Törnrosa", till hvilken pjes hr 
Erkki Melartin skrifvit talrika och 
stämningsfulla musiknummer. Folk
teatern har bjudit på "Preciösa" men 
Svenska teatern har endast haft dra
matisk repertoar denna tid. Filharmo
niska sällskapet har gif vit sin 9:de 
folkkonsert och dess orkester som van
ligt bjudit på "populära konserter" i 
Societet8hii8et under dir. Kajanus' di
rektion. 

Köpenhamn. Jan. 1 — 12. Kgl. te-
terns spellista har af musikpjeser denna 
tid upptagit "Carmen", "Der var en 
gang .."Barberaren i Bagdad", 
"Svea Dyrings hus", "Mignon" samt 
"Sancta Cecilias guldsko", pantomim i 
en akt af Chr. Christiansen med mu
sik af Aug. Enna. Den G konserte
rade här hr Burmester och den 9 gaf 
hr Julius Thornberg en afskedskonsert 
med biträde af pianisten fru Ida Chri-
stensen-Geelmuyden. Herr Thornberg 
är en ung lofvande violinist, som äm
nar sig ut att studera i Tyskland. 
Hans program upptog bl. a. konsert, 
Ess-dur, af Mozart och Emil Sjögrens 
sonat i E-moll. Den 12 gafs här 
konsert af Mischa Elm an, violin-under
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barnet, som äfven här väckte stor be
undran. Vid 7:de Palä-konserten bi
trädde den svenska sångerskan fröken 
Mandis Ågren med aria ur Handels 
"Aleina", med orkester, och sånger af 
H. Wolf, Grieg och Peterson-Berger 
till piano. 

Från andra land. 

Paris. En operastatistik här visar 
att under tiden 21 okt.—19 nov. förra 
året gåfvo Wagners optror de högsta 
inkomsterna, "Valkyrian", ända till 
20,000 francs pr afton. Närmast i 
ordningen bland tonsättarne kom Mo
zart, därpå Reyer och Verdi, allt på 
Stora operan. På Opéra Comique 
gingo Mozart och Gluck i spetsen, 
närmast följda af Léo Délibes och 
Massenet. 

Eugen d'Albert, den berömde piani
sten, har med sin fru afrest ti ll Ame
rika. Han skall gifva 40 konserter i 
Förenta staterna-i städer, hvarefter han 
beger sig till Mexiko. Aterkomsteu 
till Europa sker förot i maj 1905. 

Många täflande. Till den förut om
nämnda, af Theater an der Wien an
ordnade operettpristäflingen ha icke 
mindre än 120 arbeten inlämnats. 

(§rcsxjf>r-(») 

Dödsfall. 

Bticker Julius, f. d. barytonsångare 
vid Kgl. teatern i Köpenhamn, afled 
där den 2 jan., 73 år. Efter att i 17 
år ha intagit en framstående plats vid 
operan derstädes, bl. a. med framgång 
upptiiidt som Wilhelm Tell, Bazil i 
"Barberaren" och Peter den store i 
"Tsar och timmerman" lemnade han 
teatern 1879 och, djupt religiös, stif
tade han sedan i Grundtvigs anda, en 
skola och ett högskolehem, som blef 
mycket kändt och ansedt i Danmark. 

Hvarjehanda. 
I musikhandeln. Uti en nordtysk 

stad, som står under styrelse af se
natorer, inträdde en dag en från lan-

1 det importerad tjensteflicka i musik
handeln, skickad af sitt husbondfolk, 
och begärde att få "di där notera utåf 
senator Beethoven". Leende uträttade 
bitlüdet hennes uppdrag, och belåten 
vände hon tillbaka med första bandet 
af den store mästarens — sonater. 

V77T 
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Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. — 25:te årgången. — För hvarje musikaliskt hem, 

utgifves 19U5 e fter samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i 3111 si kali ska ämnen, porträtter med biograHer 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, Kammakfiregatun (i, l tr. öfv. gården, i bok- och musik-
handeln, å posten och tidningskontor. 1 landsorten prenumereras 
bäst a posten. 

Obs.! Nyttan af en musiktidning för musikbildningen i hemmet torde ej 
kunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en sådan fördelen alt den förva
ras och bildar, så att saga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta platsen för ut
givandet af en musiktidning är hufvudstade.n, där musiklifcet ar högst och rikast 
utveekladt. Svensk Musiktidning meddelar ock cn kontinuerlig redogörelse för mu-
s i k h f v e t  i  t å r  h uf v u d s t a d ,  i  l a n d s o r t e n  s a m t  i  N o r g e s ,  F i n l a n d s  o c h  D a n m a r k s  h u f -
vudstäder, utförliga biografier med fina porträtt, instruktiva artiklar, följetonger 
m. m. Musikbilagan innehåller verkligt god musik. 

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK 

Begagnade 
Instrument ta
gas I utbyt e. 

Bekvänaafbe-
talnlngsvilkor. 

Kongl. Hofleverantör 
GÖTEBORG 

Etablerad 1843 

Den enda svenska Pianofabrik, som vidi 
mångfaldiga täflingar alltid erhållit hög- [ 

sta priset. 

I Talrika intyg från 
framstående 
musici och 
konstnärer. 

GULDMEDALJ 
Göteborg I S Ç I  Malmö I S Q 6 

Stockholm 18Q I  .7<r 

Svensk musiktidnings 
M U S I K B I L A G A  

—= 1904 =— 

finnes att köpa, pris 1 kr., och inne

håller vackra Pianostycken af Gustaf 

Hägg, Theodor Kirchner, Igno 

tus samt en sång af A. M. Myrberg. 

»för utmärkta flyglar o ch pianinos» 
ensam bland svenska pianofabriker. 

Inalles 21 första pris 

A l b u m b l a d .  
5 melodiska tonstycken 

af 

A d r i a n  D a h l .  

(Romans. Humoresk. Perpetuum 

mobile. Aftonstämning. Marche 

triomphale). — Prisbelönt musik-

bilaga — finnes till salu à 1 kr. å 

Svensk Musiktidnings expedition. 

m O L E  

MM» 

Festmarsch 
för piano af 

G u s t a f  H ä g g .  
Denna vackra och ståtliga marsch 

finnes nu att tillgå i goJtköpsupp-
laga à 

SO öre. 
Sven<k Musiktidnings förlag. 

Stockholms Musikinstitut, 
tirahcgatiin 7 li, ofyer gården 1 tr. upp. 

Vårterminen börjar den 10 Januari. 
Anmälningstid : den 9 Januari kl. 1/ä 1—1/s 3 samt l/-> G — l j 2  7 e. m. 

Under terminen anmälnings- och mottagningstid Måndagar och Torsdagar kl. 
'/i 2 — l/g 3. Prospekt tillhandahålles. 

Sigrid Carlheim-Gyllensköld. 

efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och verkli gt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagniüg kl. 9—10 f. m. och 

3 — 4 e. m. Tel. BruDkeberg 14 97. 

Kimmakaregatan 6, I tr. öfv. gården. 

Frans J . N uss. 

Î30333339333S333Q3333OS2 

J. LUD V. O HLSSON 
STOCKHOLM 

Hamngatan 18  B.  

Flyglar, Pianinos och Orgelhar
monier af de bästa svenska och ut
ländska fabriker i största lager till 
billigaste priser under fullkomligt 
ansvar för instrumentens bestånd. 

Obs. ! Hufvuddepôt för Blûthners 
och Rönisehs världsberömda 
Flyglar och Pianinos. 

I Musik- och Bokhandeln: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny lättfattlig undervisningsmetod för 
barn, öfversatt och bearbetad efter 

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

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 & Schildttnecrts Musikhands! 

28 Drottninggatan 28. 

Sleganta Permar 

till Svensk Musiktidning finnas till salu 

uti flera färger. Pris kr. 1,50, hos A. F. 

Högbergs bokbinderi, Davidbagares-

gata N:o 22—24. 

OBS. Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan musik
bilaga, erhållas till nedsatt pris endast 
kontant å expeditionen. 

I N N E H A L L :  
Wilhelm Kienzl (med peträtt). -— 

Mischa Elman. Den 12-årige violin virtuo
sen med porträtt . — Några tankar om 
Wagnermusiken, af Karl Gjellerup. — Mu-
sikbref från Italien, af Anteros. — »Brö
derna» (»Der Evangelimann»), opera i 3 
akter af W. Kienzl. Textinnehåll. — Lit
teratur. — Från scenen och konsertsalen. 
— Musiknotiser från hufvudstaden och 
landsorten, från våra grannland och an
dra land. — Dödsfall. —Annonser. 

Wulinder» Tryckeri Aktiebolag, Stockholm 1905. 


