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Manuel Garcia. I Tyskland föranstaltade bl. a. laryn-
gologiska sällskapet i Berlin en Garcia-
fest och ett sådant sällskap i Wien 
utnämnde honom till sin hederspre
sident. 

En öfverblick af Garcias lefnad och 
verksamhet må här följa. För att ge 
ett begrepp om hvad han under sitt 
lif fått upplefva inom musikvärlden, 
kan nämnas, att fader Haydn lefde 
ännu fyra år efter hans födelse och 
att han vid Beethovens död var en 
tjugutvå-årig yngling. 

Manuel Garcia föddes i Madrid 
d. 17 mars 1805, son af den be
römde operatenoren och såDgläraren 
Manuel del Popolo Vincente Garcia 
(1775 —1832). Af honom fick han 
ock lära sångkonsten likasom hans 
båda systrar, de berömda sånger
skorna Marie Malibran och Pauline 
Viardot (den förra född 1808, död 
1836, gift i Newyork med köpman
nen Malibran och se dan som frånskild, 

med violinvirtuosen de Beriot 
1836: den senare 1841 gift med 
direktören för Théâtre italien i 
Paris, Viardot). Fadern flyttade 
1808 till Paris och vann genom 
sina framgångar på Théâtre ita
lien världsrykte. Han uppträdde 
vidare på teatrar i Italien och i 
London och begaf sig med sina 
talangfulla barn till Amerika 
1825, engagerad jämte andra be
tydande förmågor för Newyork. 
Han uppträdde vidare med sin 
familj i Mexico 1827-—28, men 
på väg hemåt blef han i Vera
cruz fullständigt utplundrad. Ef
ter återkomsten till Paris egnade 
han sig uteslutande åt under
visning och komposition. 

Sonen Manuel odlade tidigt 
sångkonsten och sjöng som tju-
guåriug lika utmärkt tenor- som 
barytonpartier. Detta inverkade 
dock menligt på rösten, så att 
han snart nog, 1829, upphörde 
med sångaryrket för att i stäl-
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Stockholm den 4 April 1905 

ällsynt är att i denna förgänglig
hetens värld någon kan få fira 
sin 100 årisa födeLedag och än
nu sällsyntare att en sådan jubi-

lar kan med lif och lust deltaga i 
en bankett till firande af en så märk
lig dag. Detta har emellertid nyss 
varit händelsen med Manuel Garcia, 
den världsberömde sångmästaren och 
uppfinnaren af d en särdeles för läkare
konsten viktiga strupspegelo. 

I London, der den gamle konstnä
ren länge varit bosatt, blef han d. 17 
mars på födelsedagen firad med en 
lysande bankett, hvari deltogo 400 
personer, bland dessa en mängd cele
briteter inom konsten och vetenskapen. 
Bland de många sktlarne namnes en 
af sir Felix Simons, hvari Garcias 
betydelse för Jenny Linds utveckling 
särskildt framhölls. Dagen firades äf-
ven högtidligt i det medicinskt-chirur-
giska institutet i London. Tal
rika vetenskapliga och konstnär
liga korporationer och instituter 
från åtskilliga länder hade sändt 
deputationer och adresser till 
denna högtid, bl. a. preussiska 
vetenskapsakademien, universite
tet i Königsberg, medicinska fa
kulteten i Heidelberg, spanska 
medicinska akademien, laryngolo-
giska sällskapet i Wien, tre me
dicinska sällskap i Ryssland och 
ett i Japan. Äfven Sverige hade, 
som bekant, lemnat sitt bidrag 
till dagens firande. I Buckingham-
palatset lyckönskade konung Edu
ard personligen jubilaren och de
korerade honom med Vic^oriaor-
dens kommendörskors, tyska kej
saren förlänade honom guldme
daljen för vetenskap, konungen 
af Spanien storkorset af Al phons 
den XII:8 orden. Sam en in-
ternationel festgåfva erhöll Garcia 
sitt poiträtt, måladt af den be
römde engelske målaren Sargent. 

ffîanucl 6arcia. 

Joseph Cjapch. 
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let uteslutande egna sig åt sångun
dervisning. Manuel Garcia d. y., 
som nu slagit sig ned i Paris, vann 
snart stort rykte som sånglärare, och 
som sådan till och med öfverträffande 
fadern, kan han betraktas såsom alla 
tiders störste mästare på sångunder-
visniagens område. Bland hans lär
jungar finner man nästan alla de sån
gens "stjärnor", som under halfseklet 
kring midten af 1800-talet lyst i mu
sikvärlden, främst af dem J enny Lind, 
som 1841—42 var hans elev. Hem
ma hade hon studerat sångkonsten för 
Craelius och hofsångaren Isaak Berg 
— "men" — såsom Dannström säger i 
sina "Minnesteckningar" —"hennes full
ändning som sångerska kan dock huf-
vudsakligen tillskrifvas Manuel Gar
cia i Paris, hvilken grand ma i tre ej 
allenast ådagalade sin förmåga, då han 
jemnade och förbättrade det skadade 
mellanregistret i hennes röst, utan äf-
ven progressivt utvecklade hennes 
koloratur, hennes drill, som derefter i 
jemnhet och renhet sökte sin like. 
Dessutom inlade han sina briljanta, 
karakteristiska kadenser och smak
fulla varianter i de italienska operor, 
i hvilka hon efter sin återkomst från 
Paris 1842 uppträdde.» Detta ytt
rande af en sådan auktoritet-som D. 
har anförts för att karakterisera Gar
cias undervisning och resultatet deraf 
med ett röstmaterial och en talang 
som Jenny Linds. Äfven Julius 
Günther, Isidor Dannström, Henriette 
Nissen-Saloman och Louis Michaeli 
kunna, af svenskar, nämnas bland 
Garcias elever. Bland utländska sång
konstnärer, som haft Garcia till lä
rare, kunna anföras Antoinette Sterling, 
Mathilda Marchesi, Julius Stockhau
sen m. fl. 

Ar 1840 insände han till fjanska 
akademien en afhandling Mémoire sut-
la voix humaine, som vann så stort 
erkännande, att han på grund deraf 
blef professor vid konservatoriet. I 
denna bok gör han viktiga observa
tioner rörande skilnaden mellan "bröst
röst" och "falsett" äfvensom mellan 
"ljus" och "mörk" timbre Ett an
nat arbete, Traité complet de l'art der 
chant, blef ansedt för samtidens bä
sta sångskola; Garcia flyttade 1850 
till London, der han blef sånglärare 
vid "Royal academy of music". Det 
var efter sin bosättning i England, 
som han 1854 gjorde uppfinningen af 
strupspegeln, »laryngoskopet» närmast 
för att göra undersökningar å sitt 
eget sångorgan. Instrumentet har se
dan bragts till större fulländning för 
den praktiska laryngoskopien i läka
rekonstens tjenst. 

I förra numret af Sv, M. T. åter-
gafs den hyllningsadress, som tillställ
des 100-års-jubilaren af Musikaliska 
akademien härstädes och nämndes 
tillika att Manuel Garcia 1848 blef 
utnämd till ledamot af denna akade
mi. Aret förut blef han riddare af 
Vasaorden. 

S V ENS K MUSIKTIDNING. 

Joseph Czapek. 

Nästan samtidigt med att man i 
London hyllade en 100-årig musiker 
på hans födelsedag firades i vårt land, 
i Göteborg, en musikveteran, som den 
19 mars fyllde 80 år, nämligen musik
direktör Joseph Czapek. Från när 
och fjärran fick denne jubilar på sin 
högtidsdag mottaga en mängd bevis 
på den aktning och vänskap som han 
vunnit, först och främst i rikets andra 
stad. Med heder, sages det, kan Gö
teborg räkna direktör Czapek bland 
sina främsta män, ty ehuru ej till 
härstamning svensk, har han dock eg-
nat detta samhälle sitt lifs bästa kraf
ter och i ej mindre än 58 är verkat 
för främjande af dess musiklif. 

På lördagen, dagen före födelseda
gen, hyllade Eugene Sundberga kvar
tettsällskap, med en anslående fest å 
Grand Hôtel sin mångårige ordförande 
och nitiske främjare. Flere tal höllos 
naturligtvis vid detta tillfälle för fest
föremålet och för hans familj. Vid 
12-slaget på natten sjöngs födelsedagen 
in af fru Morales-Asplund, som stäm
ningsfullt utförde några tyska sånger. 
Sjelfva födelsedagen hyllades dir. Cza
pek med uppvaktningar, blommor och 
ett hundratal telegram. Från Musi
kaliska akademien öfverlämnades en 
konstnärligt textad adress. Musikhi
storiska museet bringade jubilaren ge
nom öfverintendenten Buréa sin hyll
ning i telegramform A mosaiska för
samlingens vägnar uppvaktade dess 
föreståndare in corpore och öfverläm-
nade blommor samt, en smakfull pokal 
med inskription. Göta provinsialloge, 
Eugène Sundbergs kvartettsällskap, 
Synagogans och Katolska kyrkans sång
körer öfverlämoade praktfulla blomster
uppsatser. Damerna i engelska kyr
kans församling hyllade äfven med 
blommor församlingens mångårige or
ganist. 

Hvilka förtjenster dir. Czapek in
lagt genom sin musikaliska verksamhet 
i det samhälle han så länge tillhört 
kan man finna af följande meritlista. 
Musikdirektör vid Göta artillerirege
mente har han varit i 30 år, organist 
vid Synagogan i nära 50 år, organist 
vid Engelska kyrkan 43 år, musikdi
rektör vid Latinlärovärket, dirigent 
för Harmoniska sällskapet, sånglärare 
vid Meyerbergs skola och Realgymna
sium, anfört symfoni- och folkkonser
ter, i fem år dirigerat Tyska operan 
och anfört 48 olika operor. Härtill 
kommer utöfvandet af musiklärarekallet 
samt en ända in i ålderdomen lifskraf-
tig kompositionsvärksamhet. 

Joseph Czapek är född d. 19 
mara 1825 i Prag och erhöll af ein 
far, som var en duktig musiker, sin 
första undervisning. Den begåfvade 
gossen visade redan tidigt prof på en 
ovanlig musikalisk talang och kunde 
redan vid sex års ålder sjelf skaffa 
sig sitt uppehälle genom violspelning. 
Vid 12 års ålder inträdde han vid 

konservatoriet i Prag, hvilket den tiden 
stod i största anseende och der han 
studerade violspelet under den bekante 
och ansedde Fredrik Pixis, broder till 
pianisten och komponisten Peter Pixis 
och lärare för den berömde violinisten 
Ferdinand Laub. I harmoni- och kom
positionslära undervisades han af k on-
servatoriets direktör Dionys Weber, 
som lefde under Mozarts tid och tro
ligen hörde till antalet af hans vänner. 

När år 1832 Mozarts minnestod 
skulle aftäckas i Salzburg beslöt kon-
servatoriets föreståndare att ditsända 
en deputation af G lä rare och 12 lär
jungar, hvilka ej endast skulle repre
sentera konservatoriet utan äfven del
taga i den musikfest, som skulle ega 
rum derstäde8. Bland dessa utvalda 
befann sig äfven vår unge konstnär, 
som gladde sig mycket åt denna ut
märkelse, emedan en af anförarne var 
sjelfve Mozarts son, de båda andra 
voro Franz Lachner och Sigismund 
Neukomm. Ar 1843 lemnade Czapek 
konservatoriet och antog engagement 
på ett år vid böhmiska t eatern i Prag. 
och efter detta års förlopp begaf han 
sig till Berlin, der han blef anförare 
för konserterna i Friedrich Wilhelm-
stadts Casino. Sedan han vistats i 
Berlin 11/s år tog han engagement 
som kapellmästare vid "Steyermar-
kische Gesellschaft", med hvilket han 
företog en konstresa genom Tyskland 
och Skandinavien, och hvars konserter 
öfverallt mottogos med stort bifall. 
Det kom 1847 äfven till Göteborg, 
och dermed började nu hans lefoads-
bana i Sverige. 

Under en turné till Norge fick Cza
pek tillfälle i Kristiania spela för den 
inusikälskande konung Oscar I och 
hans hof. Konungen anmodade då 
den unge virtuosen och kapellmästaren 
att göra ett besök i Stockholm. 

Eq resa till Amerika med o rkestern 
var emellertid planerad och Stockholma
besöket blef om intet, men Czipek 
hade nu börjat finna sig så väl i nor
den, att han afstod från att följa m ed 
på Amerikafärden och återväude till 
Göteborg, der han erhöll anställning 
som direktör för Göta artillerirege
mentes musikkår, en befattning som 
han sedan innehade från 1848 till 
1878. 

Kammarmusiken har Czepek sär
skildt omfattat med mycket intresse. 
Så gaf han i denna konstart soaréer 
tillsammans med Fr. Smetana (pianist 
och dirigent för filharmon. sällskapet 
i Göteborg 1856—61) och Violoncelli
sten Aug. Meissner (den sedan bekante 
Stockholms-dirigenten), samt senare 
med Lindstrand, Hultgren m. fl. Han 
var ock eu bland stiftarna af Eugène 
Sundbergs kvartettsällskap, som bär 
namn efter den som till detsamma do
nerade den vackra summan af 10,000 
kronor. 

Trots sin stora och mångsidiga prak
tiska verksamhet har Czapek ändock 
fått tid öfrig för komposition. Bland 
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hans större tonsättningar må fram
hållas Symfoni n:o 2 i Ess-dur, tilläg
nad Musikaliska akademien, Geistliches 
Vorspiel, kantaten Das Weltgericht, till
ägnad Oscar I, kantaten vid invig
ningen af Oscar Freiriks kyrka, de 
båda kantaterna vid Frimurarejubileet 
samt flera messor, bland hvilka hans 
stora Katolska messa rönt mycken upp
märksamhet i utlandet, särskildt i 
Paris, der den 1881 uppfördes i Ma
deleinekyrkan af den berömde kapell
mästaren Gabriel Fauré. Vidare Sorg
marsch för Göta Artilleri, konsert
stycken för olika instrument etc. 

Czapek är sedan 1857 ledamot af 
Musikaliska akademien, riddare af 
Vasaorden och äfven af utländska 
ordnar. 

Den ännu lifskraftige, väusälle och 
sympatiske tonkonstnären önska vi en 
god fortsättning på en lycklig ålder
dom. Det porträtt vi här haft till
fälle meddela af jubilaren är, som man 
ser, från yngre tid, ett par decennier 
tillbaka. 

Några bidrag till linne-
berg-kompositionernas 

historik. 

Vi tillåta oss härmed att ur »Finsk 
Musikrevy», första februarihäftet, re
producera följande uppsats såsom sär
skildt rörande svenska personer och 
förhållanden. 

Ur de liunebergska samlingarna i 
Borgå meddelas här några bref och 
notiser, hvilka kunna tjäna som en an
språkslös komplettering till den rik
haltiga »catalogue raisonné» öfver 
kompositionerna till Runebergs dikter, 
som uppgjorts af magister K. Flodin 
och ingår i Svenska Litteratursällska
pets festskrift till Runebergs hundra
årsminne. 

I denna publikation s. 303 f. om
nämner förf. en uppgift af H. A. 
Reinholm, att B. Grusell skulle kom
ponerat musik till trenne af Rune
bergs dikter*), men säger sig ej 
hafva kunnat veriticera denna uppgift. 
Enligt meddelande af mag. Flodin har 
han emellertid sedermera erhållit kän
nedom om de Crusellska kompositio
nerna, hvilka synbarligen äro mycket 
sällsynta. 

Manuskriptet till dem, af komposi
törens egen hand, finnes i samlingen 
i Borgå. Det sändes till Runeberg 
i mars 1838, alltså året före kompo
sitörens död. Det är nätt och om
sorgsfullt utfördt, ehuru skriften black-
nat af tiden. Då mag. Flodin ärnar 
i Sv. Litt, skpts skrifter gifva en no-

*) Denna uppgift är ock reproducerad 
i »Finsk biografisk handbok>, sannolikt 
blott efter biografin i »Finlands minnes
värda män». 

tis om dessa kompositioner, inskränker 
jag mig här till att nämna, att de om
fatta dikterna »Svanen», »Vid en väns 
död» och »Öfver ett sofvande barn», 
jämte det jag aftrycker det bref hvar-
med kompositören beledsagade sin 
sändning: 

Stockholm den 9:de Martii 1838. 

Höglärde Herr Akademie-Adjunkt 
m. m. 

Efter genomläsningen af Herr Ad
junktens sköna »Dikter», hvilka jag för 
några dagar sedan för första gången 
fiek se, kunde jag icke emotstå fre
stelsen att försöka sätta några af dem 
i Musik. Jag ansåg mig härtill yt
terligare uppmanad i min egenskap af 
Finsk Landsman — en Titel hvarpå 
jag sätter det högsta värde — och 
då jag nu tar mig friheten öfversända 
dessa små Melodier, önskar jag blott 
att den frejdade Författaren icke måtte 
bli för mycket missbelåten med Ton
sättarens åtgärd. 

Jag är fullkomligt öfvertygad att, 
likasom i den materiella verlden Elek
tricitet, Magnetism, Ljus och Värme 
tillhöra samma Grundämne, och kunna 
genom hvarandra uppväckas, likaså 
äro, i den intellektuella, Religion, 
Kärlek, Poesi och Musik ett och det
samma — emanationer af Gudomlig
heten. Konsterna och deras idkare 
böra således icke vara fremmande för 
hvarandra. 

Med största högaktning har äran 

vara 
Höglärde Herr Akademie Adjunktens 

m. m. 
ödmjukaste tjenare 

B. Crusell. 

I den anförda uppsatsen nämnes 
Conrad Greve såsom kompositör blott 
till en dikt af Runeberg, »Blommans 
lott», mycket känd från 1850-talet. 
Emellertid skrifver Greve år 1846 till 
Runeberg, tackande honom för all vän
lighet under ett besök i Borgå och 
anförtroende honom ett paket, »wor
in einige Gesänge über deine Dicht
ungen enthalten sind». Häraf tyckes 
otvetydigt framgå, att Greve äfven 
satt musik till andra sånger af Rune
berg, ehuru de icke publicerats. Icke 
heller finnas de i manusktipt i sam
lingarna. — Brefvet slutar med några 
ord på svenska, tydligen citat af något 
yttrande af Runeberg: Låt fiolen 
sörja, hvarefter Greve inom parentes 
antecknat: »de skall jag aldrig glöm
ma». Man kunde möjligen antaga, 
att yttrandet hänför sig till komposi
tionen »Blommans lott», där sång
stämman åtföljes af obligat violin. 

Redan 1840 har Fredrik Pacius 
fullbordat sin första komposition till 
ord af Runeberg: »Den sjuttonåriga». 
I december nämnda år sänder han 

den till skalden med följande hjärt
liga rader.*) 

Käre gode Runeberg! 
Härmed tillåter jag mig att öfver

sända min melodi till din »sjutton
åriga ». 

Om jag träffat det rätta vågar jag 
ej bedöma. Vi stackars menniskor 
känna och förnimma ju i denna lif-
vets babyloniska förbistring så olika 
— hvad den ene uppfattar så, fattar 
den andra så — och hvad som hän
för den ene lemnar den andre kall! 
Och dock lefva vi alla under en sol, 
alla tillbedja vi en oändlig fader! 

Så mycket vet jag, att jag läst din 
»sjuttonåriga» med den svärmiska an
dakten hos en — sjuttonåring, och att 
hvarje tanke, hvarje ord djupt och in
nerligt talat till mitt innersta! . . . 

Helsingfors i dec. 1904. 
Med sann högaktning 

Fr. Pacius. 

Ungefär samtidigt, på hösten 1856, 
sända W. Lagercrantz och A. I. 
Lindblad till Runeberg sina komposi
tioner (se Flodins uppsats). Den förre 
beder om öfverseende med att han, 
förmätet nog, vågat »tillgripa Herr 
Professorns mästerverk», »ty den höga 
anda som deri uppenbarar sig, är jag 
icke mägtig att kunna återgifva». Han 
tillägger, att hans försök tillkommit 
»under inflytelsen af en för mig lyck
lig tidpunkt, hvadan jag också tilleg
nat min älskade Fästmö dessa enkla 
sånger». Som kändt, äro de mycket 
obetydliga. 

Helt annorlunda viktiga och konst
närliga äro, åtminstone delvis, Lind
blads kompositioner »Ur Fänrik Ståls 
sägner». Det bref, hvarmed kompo
sitören beledsagar sändningen af dem 
till Runeberg, har följande lydelse. 

H. Herr Professor! 
Då jag härmed tager mig friheten 

öfversända de 2:ne första, nyss ut
komna musikhäftena af »Fänrik Ståls 
Sägner» är jag ej utan fruktan att 
skalden kanske misstycker componi-
stens välmening. Denna fruktan grun
dar sig på den föreställningen, som jag 
äfven offentligt uttryckt,**) att dessa 
poesier ursprungligen äro ämnade att 
réciteras och ej att sjungas. Emeller
tid utesluter ej det ena sättet det an
dra och beror af hvars och ens smak. 

Att jag kom att sätta musik till 
dem var mer en tillfällighet än en fö
resats, men sedan det var gjordt före
föll det mig, som skulle dessa ro
manser, om de äfven kunde sjungas, 
visserligen suga sig fast vid nationens 

*) Brefvet är skrifvet på tyska men 
vi införa det här i öfversättning. 

Red. af Sv. M. T. 

**) Har troligen afseende p å en versifi
erad tillägnan, hvilken går i spetsen för 
dikterna och där det heter: »Nej, hör jag 
skalden ropa, vred, Min dikt. låt den få 
bli i fred; Den är på klang och rytm så 
rik, Att den ej höja af din musik» o. s . v. 
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hjerta. Jag tänkte dervid på våra 
gamla folkvisor, Bellman, Geijers Vi
king m. fl., liksom på våra nu mera 
bortglömda, men icke desto mindre 
älskeliga och hjertliga, sällskapssånger 
från en tid, då visan sjöngs ej blott 
för musikens men för poesiens skull, 
i motsats mot hvad nu är brnkligt, 
då ofta en platt och intetsägande 
text blott tjenar till underlag för en 
grann och utstofferad sång. Jag har 
häruti kanske misstagit mig, men 
detta misstag har blifvit mig kärt och 
jag får stå mitt kast. 

Ordens omkastning i första strofen 
af »Vårt land» är föranledd af felak
tigheten i mitt minne.*) Jag mindes 
orden orätt utantill och componerade 
melodien derefter. Det blef mig svårt 
att sedan förändra eller rätta det. 

Mitt hjärta har behof af att här 
tillägga ett och annat, men som ej 
kunde undvika att blifva detsamma 
som hela verlden förut uttryckt, och 
hvarvid Herr Professoren redan torde 
hafva tröttnat. Jag inskränker mig 
alltså blott till att uttala min tack
samhet, min vördnad, min högaktning 
för en man, som ej skall afvisa dessa 
uttryck derför att de komma från en 
obekant. 

Stockholm den 26 november 1856. 

Ad. Fr. Lindblad. 
* 

Den andre svenske kompositör, N. 
Muller, organist vid domkyrkan i Lund, 
som satt (skral) musik till flere af 
Sägnerna, sänder lluneberg 1857 ett 
egenhändigt manuskript, omfattande 
musiken till »Fänrik Stål» och »Löjt
nant Zidén», troligen de enda, som 
då voro komponerade. Hvad Flodin 
(s. 257) säger om den förra af dessa 
kompositioner, kan ock tillämpas på 
den senare, som börjar med ett långt 
förspel i moll och sedan öfvergår till 
dur, samt slutar med en coda. — 
Den förra kompositionen bär i manu
skriptet den kuriösa beteckningen: 
Amicitia con energico — skall väl vara 
Alla marcia! 

* 

Sist vill jag omnämna en komposi
tion till »Soldatgossen», gjord af en 
dilettant och sänd till Runeberg, sedan 
stycket blifvit bekant genom en tid
ningspublikation och ett år innan säg
nernas andra häfte såg dagen. De 
två bref, hvilka tjäna sändningen till 
vehikel, äro rätt lustiga. Det första 
lyder; 

Högädle Herr Professor och Riddare! 

Från en aflägsen vrå af det gamla 
Vikinga Landet, där Kämparnes Drak 
Skepp ännu stå ristade på de svarta 
Bohusländska hällarne, vågar en gam
mal Landtbo, som lika mycket älskar 
sitt möderne Land Finland, som han 
beundrar detta Lands ryktbare Skalde 

•) I det exemplar jag sett, finnes icke 
någon dylik omkastning. 

Kung, härmed öfversända en produkt 
af det ögonblickets förtjusning, då han 
uti en Tidning nyligen fick läsa »Sol
dat Gossen.» Denna enkla Melodie, 
som är utan allt anspråk på för-
tjenst, önskar jag dock kunna vinna 
något bifall hos den tappre Fmske 
Krigaren, som bär »dödens synrör» 
på sin skuldra, eller åtminstone, med 
lifvad glädje, sjungas af den unge 
Soldat Gossen. 

Min moder Gustafva Lembcke, var 
född i Abo, och hennes Enda lefvande 
Broder stupade i 3laget vid Auster-
litz. Då jag tänker på en längesedan 
hädangången och älskad moder, åter
kallar jag så gerna i minnet, det af 
henne älskade fäderneslandet, åt hvil
ket jag nu öfverlemnar den lilla Com-
positionen, med de Storsinta orden. 

Under ödmjuk anhållan om tillgift 
för denna min djerfhet, har jag äran 
med störs ta Högaktning framlefva, Hög
ädle Herr Professorns och Riddarens 

ödmjukaste Tjenare 

Fredrik Bundsen*) 
Godsägare. 

Uddevalla & Holma Säteri den 21 
februari 1859. 

Sin vana trogen, har Runeberg icke 
besvarat detta bref, hvarför Bundsen 
den 4 juli åter skrifver: 

»Under den 21 sistlidne Februarii, 
tog jag mig den djerfheten att till 
Herr Professoren öfversända under 
adress Helsingfors, Ett litet musika
liskt opus, nemligen den Härliga Sol
dat-Gossen uttalad i toner, uti form 
af Militair-Marche. Den lilla Compo-
sitionen vann bifall inom den bygd 
jag har min bostad, hvilket troligen, 
till det mästa, berodde på de sköna 
orden ; men jag har dock önskat att 
mitt bref som inneslöt Compositionen, 
hade kommit Herr Professorn tillhanda. 
Jag är icke Compositeur ex professo, 
men under min Studenttid, så väl som 
under mitt engagement i Kongl. Cantz-
liet i Stockholm, var jag bland de mu
sikaliske Amatörerna, och sedan jag 
satt mig i lugnet på min Fidei Gom
miss Egendom, är musiken bland mina 
käraste tidsfördrif. » 

Manuskriptet till denna komposition 
af »Soldatgossen» har icke blifvit be-
varadt. 

W. S. 

Musikpressen. 
På Wiberghska förlaget har utkom

mit: 

för piano 2 händer : 

Lameau, Eugène Margaret,salongsstycke. 
Pr. 60 ö re; 

*) Denne Bundsen torde vara den bä-
radshöfding Fr. Bundsen, hvars dotter 
Victoria är en bekant altsångerska, som 
uppträdde på Stockholms opera 1861—62 
och derefter i utlandet under uamnet 
Boni; nu sedan länge bosatt i London. 

Red. af Sv. M. T. 

Strejkmarschen, med bifogad text, ur 
Nyårspjesen »Stockholms luft». Pr. 50 öre. 

för en röst med piano: 

Tre små föser och Ekovisan d en första 
komponerad, den andra arrangerad af Ju
lius Wib ergh. Pr. 75 öre. 

På Breitkopf & Härtels förlag, Leip
zig, har utkommit: 

för harmonium och piano eller harpa: 

Glick Riulolf: Meditation. Konzertstück, 
op. 33. Pr. M k 2,50; 

för violoncell och harmonium eller 
orgel : 

Pönitz, Franz: Adagio, op . 72 Pr. jVIk 
1,50. 

Lameaus pianostycke är enkelt och 
melodiskt. Vignetten är prydd med ett 
fint porträtt af prinsessan Margareta, 
prins Gustaf Adolfs trolofvade, och är 
försedd med följande motto: «En an
språkslös, en enkel melodi; Dagslän
dan lik den oberömd skall klinga, 
Men i dess fjärilslif dess mål skall bli, 
Till Margaret af Connaught hälsning 
bringa». Strejkmarschen har ett por
trätt i helfigur af den omtyckte sån
garen och skådespelaren Elis Olson på 
Södra teatern, der nyårspjesen »Stock
holmsluft» af Em. Norlander ännu 
gifves med stor framgång, tack vare 
lustiga kupletter — deribland denna 
marsch — lifligt spelochlysandeuppsätt-
ning. De muntra barnsliga visorna (tilleg-
nade »Lille Olle») uppgifvas vara 
sjungna på flere konserter af 13-årige 
Olle Wtbergh. 

»Méditation» är en enkel melodi 
med arpeggieradt ackompagnement. Af 
mera värdefullt innehåll är »Adagiot» 
för violoncell med harmonium af Pö
nitz. Komponisten är en ansedd har
pist vid hofoperan i Berlin och upp
trädde i Stockholm såsom 12-årig kon-
aerterade harpspelare år 1863 på d. 
v. Mindre (nu Dramatiska) teatern. 

"5p#'"<f§§c-

Litteratur. 
Finsk Musikrevy. Andra Marshäftet 

innehåller: Ett inlägg i frågan om det 
blifvande konserthuset i Helsingfors 
— En blick på vårt musiklif af G. 
A. G. — Beethovens IX Symfoni (Ur 
Wagners saml. skr., öfvers. af E. 
Lgs) — Konsertkritik etc. 

Neue Zeitschrift für Musik innehål
ler följande artiklar: i N:o 11, Eugen 
Schmitz: Zur Literaturgeschichte von 
Wagners Meistersingern ; — Edgar 
Istel : Die Gesamtausgabe der musika
lischen Werke von Peter Cornelius. ; 
— N:o 12. Edgar Refardt: Tonset
zer der Gegenwart. II Hans Huber. 
— Schmitz: Zur Literaturgeschichte 
von Wagners Meistersingern (slut), — 
Walter Niemann: Hans Hubers vier
händige Original-kla viermusik. — N:o 
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13. A. Eccarius-Sieber : Tonsetzer d. 
Gegenwart. III. Cyrill Kistler, — 
Paul Marsop: Wo soll die Reichsbib-
liothek für Musik errichtet werden? 
— Neue Musikalien (Tor Aulin). 

Häftena innehålla för öfrigt: Oper 
und Konzert, Bücherschau, Korrespon
denzen etc. — Bihang tili N:o 12: 
Porträtt af Hans Huber; Musikbilaga: 
Soldatenlied des Verena (ur Hubers 
opera »Simplicius») sång och piano. 
— N:o 13. Porträtt af Cyrill Kistler; 
Muskbilaga: »Chromatische Konsert-
walzer» (ur komedien »Eulenspiegel » 
af C. Kistler). 

De kompositioner af Tor Aulin, 
hvilka af Niemann bedömas, äro: Kon
sert N:o 3 C moll (f. violin o. ork. 
eller piano) op. 14 samt »Vier Stücke 
in Eorm einer Suite» (Toccata, Air, 
Menuett, Gavotte und Musette) op. 15 
för violin och piano (Leipzig J. H. 
Zimmermann) Kompositionerna få myc
ket beröm, och i slutet af anmälan 
heter det, att »Aulin kan räknas bland 
nutidens bästa violinkomponister». 

F Ö L J E T O N G .  

Kompositörer och djur. 
Efter Eugen Islani. 

(Forts). 

En annan fransk kompositör, ska
paren af "Postiljonen från Longju-
meau", Adolphe Adam, var synnerli
gen stor kattvän. Man berättar, att 
när han ville komponera, så lade han 
sig på en soffa och bredde, till och 
med under sommaren, ett täcke öfver 
sig, så att icke ens ansiktet var blot-
tadt. Sedan placerade han en af sina 
stora kattor på hufvudet och en på 
fötterna. I denna obekväma ställ
ning, som kunde ha bragt en annan 
nära döden genom kväfning, uppfann 
Adam sina odödliga melodier. 

En annan kattvän var Domenico 
Scarlatti, den yngre af de båda kom
positörerna med detta namn, som blef 
berömd genom sina sonater och fugor, 
medan hans far, Alessandro Scar
latti, var den fräjdade operakomposi
tören. 

En dag satt Domenico fundersam 
vid sitt klaver; hans katt låg bred
vid honom på en stol. En paus i 
spelet inträdde. Då springer katten 
upp på klavéret, går helt "lugnt öfver 
tangenterna, därvid anslående tonerna 
g, b, ess, fiss, b, ciss. Kompositö
ren fogade till ett d och en liten löp
ning, och temat var färdigt till den 
sedan under namn af "Kattfugan" 
berömda kompositionen — förmodli
gen den enda egentliga tondikt, som 
"komponerats" af en katt! 

# * 
* 

Chopin, Polens berömde "Tonkon
stens Heine", iakttog en afton i sin 
väninna George Sands salong dennas 
lilla hund, som roade eig med den af 
hundar omtyckta leken att i yr hvirf-
veldans jaga efter sin egen svans. 
Komponisten öfversatte bans rörelser 
i toner (g, ass, c, b), lät sina fingrar 
löpa öfver tangenterna, satte in en 
liten elegant mellansats, och La raise 
au petit chien var färdig. Nu har den 
döpts till " Minut vals". 

Till hundvännerna höra för öfrigt 
talrika kompositörer, så t. fx. också 
Georg Benda (1721 —1795), uppfinna
ren af den tyska melodramen. Han 
egde en ilsken pudel, för hvilken han 
varnade en besökare med orden : "Ak
ta er för hunden! Han är lika elak 
som en menniska". Denna pudel sä
gas hafva varit begåfvad med ett fint 
musikaliskt gehör, och Benda lär ej 
sällan hafva föredragit sina musika
liska kompositioner för honom och 
gjort ändringar, när hunden ej med 
svanshviftningar gaf sitt bifall till
känna. 

Den franske kompositören Jean 
Philippe Rameau (1G83 —1764) kun
de, som det berättas, ej fördraga 
nBgra disharmoniska ljud. Detta yt
terligt nervösa och sjukligt utvecklade 
tonsinne skall en gång hafva föran-
ledt mästaren att kasta ut sin hustrus 
knähund genom fönstret, därför att 
han ej längre kunde tåla hans "out
härdligt falska skall". 

Ännu en djurhistoria berättas om 
denne musiker. Rameau fick en dag 
i närheten af Place Royal i Paris 
höra en mycken melodisk stämma 
sjunga motivet till hans berömda Tri
stes apprêets, pâles flambeaux. Han 
skyndade åt det håll, hvarifrån sån
gen kom, och slog sig ned på en 
bänk, med förtjusning lyssriande till sin 
egen melodi. Men i stället för att 
på balkongen, hvarifrån sången ut
gick, såsom han hoppats, finna en vac
ker flicka, såg han — en papegoja, 
som gungade i en bur och tydligt 
upprepade orden: Tristes apprêtes o. 
s. v. Han köpte genast den lärakti
ga fågeln för högt pris, och djuret 
gjorde under hans "ledning" så stora 
framsteg i tonkonsten, att Rameau en 
gång under en profsjungning förargad 
yttrade till en sångerska : "Om ni 
sjunger så där falskt, skall jag be1 

min papegoja låta er höra, hur dot 
skall vara". (Forts.) 

Från seenen och konsert
salen. 

Kyl. teatern. Mars 18, 20, 25. Tscl iai-
kowsky: Jolantha (frk. Svä rdström, gäst); 
Leoncavallo: Pajazzo. — 18. Mozart: 
Don Juan Donna Elvira, donna Anna, 
Zerlina: fru Hellström, frkn Hulting, Hesse; 
Don Juan, Leporello, guvernören, Mazetto: 
hrr Forsell, Stiebel, Sjöberg, Mandahl); — 
19. R. Wagner: Den flygande Hollända
ren (Senta, Marit: fruar Lyckseth Schjer-

ven, Claussen ; Holländaren, Daland, Erik, 
styrmannen: hrr Forsell, Sellergren, Ny
blom, M. S trandberg). — 22. Verdi: Tru
baduren (Manrico: hr Xyblom). — 23. 
Auber: Kronjuvelerna. — 24, -!0 . Mozart: 
Don Juan (Leporello: hr Helge Nissen, 
gäst; Donna Anna: fru Lykseth-Schjer-
ven; guvernören: hrr Sellergren o. Sjö
berg, Don Octavio: hr Malm). — 26. R. 
Wagner: J ohengrin (Ortrud: frk Hulting). 
— 27. Gounod: F ust (Melistofeles: tir 
Helge Nissen, gäst; Margareta: fru Lind
berg, Faust: hr Nyblom). 29. Tschaikow-
sky: Jolantha (frk. Svärdström); —Mas 
cagni: På Sicilien. — 31 . A1 f v é n Kon
sert. 1. Symfoni, D dur, op. 11; 2. Maria
sånger (hr Forsell, ackonip. frk Märtba 
Ohlson); 3. >En skär gårdssägens, op. 10. 
symfon. dikt; 4. »Midsommarvaka», op. 
19, svensk rhapsodi. — April 1 . Verdi: 
Aida. — 2. Tschaikowsky: Euyen One-
gin Olga: frk Hesse; Lanski: hr Xyblom). 
— 3. Ts chaikowsRy: Jolantha (Jolantha: 
frk Svärdström, gäst). — Leoncavallo: 
Pajazzo (Tonio: hr Helge Nissen, gäst). 

Öster malm »teatern. Mars 17—31. 
April 1—3. R Flanquette: Sitrcouf. — 19, 
25, 26 Den onde s bese grare, April 2. Verm-
ländingarne matinéer). 

Vetenskapsakademien. Mars 20, 24, 
Konserter af M.lle Lola Artôt de Pa-
dilla. Biträdande pianist: frk Nanne 
Storm. — 21. Konsert af Violoncellisten 
hr Carl Lindhé. Biträdande: hr Axel 
Runnquist, frk Martha Ohlson — 28. Ro
mansafton (med egna koropos.) af hr Si
gurd von Koch. Biträdande: frk. Sigrid 
Svärdström, hr Oscar Ralf. — 29. Konser t 
af operasångaren Modest Menzinsky. 
Bilrädaude: frkn Ebba Björkbom, Märtba 
Ohlson. 

Musikaliska akademien. April 3. 
Populär visafton af fru Anna Norrie och 
hr Sven Scholandei. 

Östermalmskyrkan. Mars 17. Nya 
Filharmoniska sällskapets konsert. 
Beethoven: Missa sole mnis (repris). 

Jakobs kyrka. Mars 19. Orgelkon
sert af dir. Alb. Lindström. Biträdande: 
frk Elisab. Lindström, konsertm. Lars Zet-
terquist. 

Katarina kyrka. April 2. Konsert 
för välgör. änd. Medverkande: frk Valb. 
Svärdström, hr J. Forsell, H. Alfvén, J. W. 
Larsson, (mâtiné). 

Klara kyrka. April 2. Konsert af 
dir Gustaf Hägg. Biträdande: frk Ebba 
Björkbom, hrr Ax. Runnquist, Carl Lindhé, 

Från Köpenhamns kungliga teater 
har Stockholm fått emottaga en gäst, 
som för första gången nu uppträdt på 
vår operascen och detta med stor och 
välförtjänt framgång, nämligen bary-
tonisten Helge Nissen. Hans gästspel, 
som lär bli kortvarigt, har hittills om
fattat Leporello i »Don Juan», Me-
fistofeles i »Faust» och Tonio i »Pa
jazzo». Framställningen i dessa roller 
har vunnit allmänt erkännande såsom 
förstklassigt. Med godt röstmaterial 
förenar han en särdeles uttrycksfull 
musikalisk tolkning och, hvad man k an 
väuta af en dansk skådespelare, fram
stående dramatisk talang. Vi torde få 
återkomma till mera detaljerad redo-
g reise för han gästspel, vilja nu blott 
om hans sista rol säga, att hans Tonio 
öfverträffat allt hvad vi här sett och 
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hört i afseende pä denna framställning 
så till sångens välljud, som på samma 
gång moderation och kraft i utföran
det. Fröken Svärdströms gästspel har, 
såsom of van synes, fortsatts i »Jolan
tha». I Eugen Onegin har fröken 
Hesse och hr Nyblom haft nya partier 
som Olga och Lenski. 

Alfvén-konserten var mera fåtaligt 
besökt än man kunnat förmoda med 
hänsyn till det intresse, som man vän
tat af vår musikpublik för en betydan
de inhemsk komponist och hans alster, 
deraf några nyheter, nämligen orkes
terverket »En Skärgårdssägen» och 
sånger. Att först nämna dessa är 
»Skärgårdssägen» ett nytt bevis på 
hr Alfvéns suveränitet öfver orkestern, 
men denna »sägen» är en mystisk 
dyster stämning med få ljusare melo
diska afbrott och är ett mycket kom-
pliceradt orkesterarbete: Sångerna äro 
mera enkelt melodirika än komponis
tens förut kända. De föredrogos myc
ket uttrycksfullt af hr Forsell, som 
ackompagnerades af fröken Märtha 
Ohlson. Om den storslagna D-dur
symfonien, hvilken inledde konserten, 
ha vi förut yttrat oss äfvensom om 
den på kända svenska folkmelodier 
byggda, lifliga och melodiska rhapso 
dien »Midsommarvaka», som afslutade 
konserten. De sånger som utfördes 
voro »Ved huset» samt de nya: »Det 
overstaaede», »Blikket» och »Angst». 
Samtliga nummer framkallade rikt bi
fall, och tonsättaren som själf anförde 
blef upprepade gånger inropad. 

Ostermalmsteatern har efter »Sur-
couf», som länge lockat fulltalig publik, 
upptagit en ny, här förut obekant 
Offenbachs-operett, hvarom vi snart 
kunna få tillfälle att yttra oss. Konser
ternas antal har under sista delen af 
mars varit så talrika, att närmare re
dogörelse för dem skulle i detta num
mer allt för mycket inkräkta på ut
rymmet och försena dess utgifvande. 
Vi kunna endast om den främmande 
sångerskan M : lie Lola Artôt de Pa-
dilla förmäla, at t hon på sin a båda kon
serter hade talrik och enthusiasmerad 
publik. Redan hennes behagliga yttre 
stämde publiken till hennes fördel, 
och ehuru ej i besittning af impone
rande stämma, visste hon att intaga 
med sitt behagliga, konstnärliga före
drag, som intygade om en utmärkt 
skola, hvad man ock kunde vänta af 
en dotter till Desirée Artot. 

a^o 

Musiknotiser Irån hufvud-
staden och landsorten. 

Kgl. teatern. Säsongens sista sym-
fonimatiné eger rum söndagen d. 9 
april. Wagners »Siegfried» repeteras 
flitigt. Tiden för premiären är ännu 
oviss. 

Musikaliska akademien höll d. 30 
mars ordinarie månadssammankomst 

under ordförandeskap af vice preses, 
ju8titierådet Karl Silverstolpe. 

Till revisorer för 1904 års förvalt
ning utsågos f. d. hofrättsrådet C. H. 
Munthe och tonsättaren Bror Beck
man. 

Från direktören vid konservatoriet i 
Bologna, Enrico Bossi, hade ingått in
bjudan att öfvervara de högtidligheter 
som anordnas därstädes med anledning 
af konservatoriets hundraåriga bestånd, 
och beslöt ak ademien att aflåta en lyck
önsknings-tkrifvelee i anledning af ju
bileet. 

Operasångaren John Forsell har ge
nom teateragenturfirman Lewy i Wien 
rekommenderats till gästspel vid dess 
hofopera med underlagdt kontrakt rö
rande fast anställning med begyn
nelselön af 24,000 österrik, kronor, 
som efter hand skulle ökas till 30,000. 
Hr Forsell skulle naturligtvis vid gäst-
spelprofver sjunga partierna på tyska. 
Enligt bref från operadirektören Mah
ler var direktionen villig att taga för
slaget i öfvervägande men underhand
lingarne genom agenturen Lewy ledde 
icke till något resultat. Hr Forsell 
lär nu ha bundit sig med engagement 
vid Stockholmsoperan. 

Konsertföreningens sjätte och sista 
abonnemangs-konsert för säsongen, hvil
ken på grund af mellankomna hinder 
måst uppskjutas, äger rum den 11 den
nes kl. 7,-is e. m. i Musikaliska aka
demiens stora sal. Programmet upp
tager Ant. Bruckners D-moll-symfoni, 
hvilken på mångas begäran af Kon
sertföreningen nu uppföres för andra 
gången, Suite af J. S. Bach för flöjt 
och orkester samt scen II ur »Götter
dämmerung». 

M lle Lola Artôt de Padilla sjöng d. 
23 mars på anmodan af konungen å 
en mâtiné på slottet. Hon förärades 
vid detta tillfälle med ett praktfullt 
armband med majestäternas namnschif-
fer i briljanter. 

Sångerskan fröken Asta Pera, till 
börden norska, ämnar gifva en konsert 
här d. 14 april i Vetenskapsakademien 
med biträde af violinisten Ax. Runn-
qvist och fröken Märtha Ohlsson. 

Stor sångarfärd kommer Uppsala 
och Lundastudenterna att gemensamt 
företaga i denna månad. En elitkår 
af 70 à 80 man ur Allmänna sångför
eningen i Uppsala afreser annandag 
påsk till Lund. Efter generalrepetition 
där gifV68 en. konsert i Lund och en 
i Köpenhamn. Den 26 april anträda 
uppsaliensarne återresan, lundensarna 
följa efter, och den 28 april samlas 
åter sångarskarorna till en konsert i 
Stockholm. Den 29 april gifva de 
sammansatta körerna en k onsert i Upp 
sala, hvarefter Lundasångarna den 30 
april återvända till Lund. 

Fröknar Maria Ekeblad och Valborg 
Svärdström äro i Neue Musikzeitung 
— den tyska, mycket spridda musik
tidningen — afbildade och föremål för 
smickrande uppmärksamhet. Fröken 
Ekeblads stora framgångar och enga
gemang vid Berlin-operan omnämnes 
och fröken Svärdström anses ha för
utsättningar för att bli en vida bekant 
sångerska. På »Münchener Orchester
vereins» hundrade konsert, före sin 
hemresa, uppträdde hon med s tor fram
gång och prisas för »sin u nderbara or
gan, utmärkt skolade röst och själfullt 
föredrag». 

Orgelinvigning egde rum här Maria-
bebådelsedag i Sit Peters metodistkyr
ka, då en konsert der gafs med biträ
de af kyrkans kör, violinisten Runn-
qvist och dir. Gustaf H ägg vid orgeln, 
som af honom mycket berömmes. An
ordningarna i klaviaturen äro moderna 
och praktiska samt möjliggöra orgelns 
fullständiga användning äfven som ett 
piano; tonerna kunna frambringas och 
upphöra lika hastigt som å ett sådant 
instrument. Orgeln är af tyskt fabri
kat, levererad och uppsatt af firman 
E. F. WTalker & komp. i Ludwigsburg, 
Wiirtemberg. Priset, inberäknadt elek
trisk motor, är 9,600 kr., hvilket an
ses anmärkningsvärdt billigt. 

Upsala. Östberg-Lundquist-konsert 
(mâtiné) egde rum här den 24 mars i 
aulan inför talrik och tacksam publik, 
särskildt rönte hr Lundquists utförande 
af svenska folkvisor stormande bifall. 

Samma dag på aftonen firade All
männa sången en » Wennerbergsfest?. 
Högtidstalet för Wennerbergs minne af 
docenten G. Kallstenius, upplästes, då 
författaren sjelf fått förhinder, af kan
didat Lovén. 

Talet utgjorde en skildring af W en-
nerberg och hans skapelser, särskildt 
»Hör oss, Svea» och »Säg oss ditt 
namn». Han påminde om studenternas 
hyllning för Wennerberg 1892 i uni
versitetets aula och Wennerbergs svar 
samt om Uppsala studenters sista afsked 
från honom vid hans jordafärd. Under 
aftonens lopp sjöngos Wennerbergs-
kvartetter, såväl af Allmänna sången, 
som af en dubbelkval tett O. D.-ister. 

En särskild hyllning egnades den 
närvarande operaeångaren C. F. Lund-
quist, som vid uppbrottet på natten 
ledsagades af hela kören, hvarvid häs
tarne frånspändes vagnen och denna 
under sång drogs af studenterna till 
hans bostad. 

»O. D.»-konsert gafs här d. 1 april. 
Denna fick sin särskilda betydelse och 
stämning därigenem att den berömda 
studentkörens anförare, director musi-
ces Ivar Hedenblad, nu i 25 år be-
klädt denna sin post. Bifallet under 
konserten nådde sin höjdpunkt, då till 
jubilaren från O. D.-kören öfverlämna-
des en lagerkrans, som m inne och tack 
för 25 års verksamhet. Efter konser
tens slutnummer, Kjerulfs stämnings
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fulla »Brudefserd i Hardanger», ville 
applåderna aldrig tystna, extra måste 
den alltid lika effektfulla »Hör oss 
Svea», sjungas och, efter ytterligare 
intensivt bifall, »Sångarfanan åter hö-
jes». 

Efter konserten hölls fe3t på Gillet 
för jnb.laren, i hvilken äfven en del 
gamla O. D.-ister deltogo. Vid festen 
talade prof. Erdman å O. D:s och prof . 
Hammarsten å universitetets vägar för 
hr Hedenblad. TJI jubilaren öfver-
lämnades dessutom 2,000 kr. i guld 
och ett silfverskrifställ. 

Hr Hedenblad tackade för all vän
skap han fått röna under hela sin O. 
D.-tid- Mer än silfver och g uld gladde 
honom de vänfasta handslag och de 
strålande blickar, som mött honom denna 
afton på hans hedersdag. 

Från våra grannland. 

Kristiania. Mars 14—31. National
teaterns chef Björn Björnson firade d. 
22 mars 25-års-jubileum som drama-
lisk konstnär, då han på teatern upp
trädde som prof. Thygesen i hans fars 
komedi »Geografi och kärlek» under 
stora ovationer. Han firades för öfrigt 
med ett 300-tal telegram, deribland 
från konungen, kgl. operan och dra
matiska teatern i Stockholm, hvilka 
teatrar äfven sändt kransar till festen. 
Bland andra hyllningar förekom äfven 
en festskrift. Innan Björnson bestäm
de sig för teaterbanan utbildade han 
sig i Berlin och vid konservatoriet i 
Wien tiil dagtig pianist och försökte 
sig äfven som komponist. 

Under senare hälft-n af mars har 
Nationalteatern af pjeser med musik 
uppfört »Fossegrimen» och »Maria 
Stuart i Skottland». Den unga, här 
mycket firade, violinisten Elsa Soot 
Wagner, af norsk släkt, har äfven lå
tit höra sig på denna teater några gån
ger. På Fahlströms teater har af ope
retter gifvits »Madame Angots dotter» 
och »Farinelli». 

Af konserter kunna nämnas en folk
konsert af fru Cally Monrad och hr 
Karl Nissen d. 20 mars; d. 28 en 
sådan af m:lle Lola Artôt de Padilla, 
en kyrkokonsert af hr Ludv. Linde
man samt en konsert af sångerskan 
Lalla Wiborg Scott Hansen och en 
kammarmusik-soaré (n:o 2) af Hildur 
Andersen och Langes kvartett, h var
vid programmet upptog: Mozart: Stråk
kvartett, D-dur; Tartini: Violiusonat, 
3 Brahms: Pianokvintett, F-moll. 

Helsingfors. Mars 14 —28. På sven
ska teatern har från d. 17 flere gån
ger uppförts Maeterlincks ryktbara sa
gospel »Pelléas och Mélisande» med 
biträde af fru Gabrielle Tavaststjerna, 
som gäst, samt Filharmoniska sällska
pets orkester. Till stycket har Jean 
Sibelius skrifvit musik, stämningsbil
der för de särskilda tablåerna, med föl
jande öfverskrifter 1 Vid slottsporten, 
2 Mélisande, 3 Vid hafvet, 4 I par
ken, 5 Spinnvisa, 6 »De trenne blin

da systrar», 7 Pastorale, och 8—10 
Intermezzi. — Finska teatern, som af 
musikpjeser fortsatt uppförandet af 
»Prinsessan Törnrosa», kommer att 
med föru t nämnd personal uppföra Wag
ners »Valkyrian» d. 3, 5, 7, 10, 12 
april. Sedan skall »Lohengi^n» gifvas 
af Filharmoniska sällskapet på samma 
teater d. 15, 17 och 19 april. 

Filharmoniska sällskapets lO:de och 
sista konsert för säsongen gafs d. 20 
i universitetssalen. Programmet upp
tog af Beethoven: 1. »Leonora» uver
tyr n:o 1; 2. 9;de Symfonien, hvari 
solisterna voro frkn Marie Berg, A. 
Ahnger samt hrr G. Cokinis och A. 
Ojanperä. Dir. R Kajanus dirigera
de äfven denna sällskapets konsert. 
D. 15 o. 19 konserterade sårigerskan 
Hanna Granfelt och d. 23 »De före
nade blandade körerna» med biträde 
af frk. Helga Lindström, hrr A. Ojan
perä, A. von Kothen och Einar Kaja
nus. Programmet upptog sånger af 
Wagner, Schubert och Gade samt A. 
F. Lindblads »Om vinterkväll». Den 
29 gaf »Motettkören» en Bach-konsert 
under dir. H. Klemettis ledning med 
följande program: 1. »Ich lasse dich 
nicht», 2. Fürchte dich nicht» (8 stäm-
migs), 3 Jesu meine Freude (5 stäm.). 
Helsingfors' Musikinstitut hade d. 27 
sin 12:te musikafton, då programmet 
upptog af Wolf-Ferrari Trio op. 7, 
violinsonat op. 10, Pianokvintett op. 6. 

I Viborg har uppförts »Kung Karls 
jagt» af Finska landsortsteatern. 

Köpenhamn. Mars 14—31. Kgl. te
atern har under denna tid af pjeser 
med musik uppfört »Ragnarök», • Or-
feus och Earydike», »Barberaren i 
Bagdad», »Sven Dürings hus», »Der 
var en gang...», »Sincta Cecilias 
guldsko», veaudeville-baletten »Livjae-
gerne paa Amager», »Aprilnarrerne» 
och »baletten »Brudef;vrden i Har
danger». Operetten har på Fredriks
bergs-teatern representerats af »Madame 
Sherry» och »Flagermusen». 

D. 18 gafs här Weingartner-konsert 
med biträde al den berömde pianisten 
Ernst v. Dohnanyi. Programmet upp
tog: 1 Berlioz: Uvertyr till »Benvenuto 
Cellini »; 2 Weingartner: uvertyren 
»Kung Lear»; 3 Beethoven: Piano
konsert G-dur; 4 Beethoven: Symfoni 
n:o 5. Hr v. Dohnanyi gaf sedan tre 
egna pianokonserter. D. 29 gaf Joh. 
Svendsen och kgl kapellet sin 2:a och 
sista symfonikonsert med biträde af 
den utmärkta pianisten Alfred Reisen
auer med följande program : 1 Smetana : 
Uvertyr till »Die verkaufte Braut»; 2 
Beethoven: Pianokonsert; Ess-dur; 3 
Schumann; Symfoni N:o 2; 4 Saint-
Saëns: »Danse Macabre»; 5 Chopin: 
Nocturne, Mazurka, Bolero (hr Reisen
auer). 17:de Palä-konserten upptog 
uteslutande kompositioner af Lange-Mül-
ler: 1 Alhambra-Suite. op. 3; 2 kon
sert för violin och ork. op. 68 Niels 
Ebbesen, för barytonsolo, manskör och 
orkester. 

Till firande af sagodiktaren H. C. 
Andersens 100-åriga födelsedag, d. 2 
april, gafs en minnesfest d. 30 mars 
efter följande program: 1 Aug. Enna: 
Festuvertyr; 2 af Sophus Bandifz: In
ledning, sagouppläsning med tablåer; 
3 Enna: Eventyr-Suite för orkester med 
tablåer, arr. af Mantius. For öfrigt har 
gifvits en akademisk orkester-konsert, 
visaftnar af Knut Nyblom och af Anna 
Norrie i fören med Sven Scbolander, 
en konsert af bassångaren Ettore' Gan-
dolfi. Cecilia föreningen har senast haft 
att bjuda på Bachs »Matteuä-Passion». 

Från andra land. 

Mascagnis nya opera »A mica» har 
nyligen i en mycket praktfull scenisk 
uppsättning uppförts å teatern i Monte 
Carlo inför en utvald publik, som be
talat ända till 100 francs pr bil jett, och 
under tonsättarens eget anförande Mas-
cagni mottogs med stormande bifall och 
premiären rönte stor yttre framgång. 
Men kritiken riktar rätt många anmärk
ningar mot musiken, hvilken påstås 
icke karaktisera hvarken personer eller 
situationer, men i stället äger en äkta 
italiensk verve och en viss brutal li
delsefullhet. 

Rättelse. 
Då författaren till de utländska mu-

sikbrefven af Anteros såsom befinnan
de sig i utlandet, naturligtvis ej kan 
läsa korrektur å dem, har genom möj
lig brådska vid ned skrifvandet och 
stundom svårläst stil i manuskriptet 
tryckfel tillkommit, af hvilka de vikti
gaste härmed rältas i resp. nummer 
af tidningen (n:o 2, 4 o. 5; obs. der icke 
ndfr. utsättes menas öfverallt uppfr.) 

I n:o 2, sid. 11, sp. 3 r. 5 tilläg-
ges efter ordet mellan: de äktenskap
liga pligterna och .. . .; sp. 3, r. 23 
står: ambaschie men tre: läs ambasce 
mentre; — r. 34 står: förblindande, 
läs förblindade; — sid. 12, sp. 1 
r. 32 står efterlemnat, läs: efterlem-
nar; — r. 21, 22 ndfr. står Abenen-
des, läs Menendes; — sp. 2, r. 4 ut
går kolon efter Puccinis; i n:o 4 sid. 
27, sp. 2 r. 36 tillägges efter — året: 
1904; r. 43 -44 står Magini och Co-
letti, läs: Magini-Coletti; — r. 55 står: 
Eduardo, läs Edoardo; sid. 28, sp. 1, 
r. 8, 9 nedfr. står: »Salone Marghe-
ritas varieté, läs : den romerska vp.riet é-
teatern »Salone Margherità; sp. 2 r. 
22, 23 står Concertes, läs Concerts; 
i n:o 5 sid. 35, sp. 1, r. 1, står: 
fransmännen, läs: fransmannen; —sp. 
2, r. 4 står: Theatro, läs Teatro; — 
i texten sp. 1,r. 5 ndfr. står: Fran-
sesco, läs Francesco; sp. 17 ndfr. står 
Mau, läsMaurel; — sp. 2 i noten står 
chevalière, läs: cavaliere; — sp. 3, r. 
18 ndfr. står serie, läs: repris. 
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Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. —- 25:te år gången. — För hvarje musikaliskt hem, 

utgifves 1905 e fter samma plan som förut, innehållandepopulär läs

ning i Musikaliska ii in nen, port rätter mod biografier etc. Tidnin

gen utkommer två ganger i månaden (utom juli—nug.). Pris «T kro

nor pr år. lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här à Ihjcpcdi-

tionen, Kam maka regatan (i, t tr. öfv. gården, i bok- och inusik-

liandeln, å posten och tidningskontor. 1 landsorten prenumereras 

bäst å posten. 
Obs.! Nyttan af en musiktidning för viusikbildningen i hemmet torde ej 

kunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en sådan fördelen alt den förva
ras och bildar, så att säga, en musikhistorisk uppslagsbok. Iiätta platsen för ut-
gifvandcl af en musiktidning är hufvudstaden, där musiklifcel år högst och rikast 
utveckladt. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu• 
s i k l i f v e l  i  vå r  h u f v u d s t a d ,  i  l a n d s o r t e n  s a m t  i  Ko 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 -
vudsiäder, utförliga biografier med fina porträtt, instruktiva artiklar, följetonger 
m. m. 

OBS. Porträtter med fotografier i N:o 1, Adolf Lindgren. — Fr. Vult 
von Steijern. — Georges Beer; N:o Q, WHh. Kienzl. — Mischa Elman; N:o 3, 
Ellen Beck. — Agga Fritsche; N.o 4, Christian Sinding; N:o 5, Märtha Ohlson. 
— Valborg Svärdström (som Jolantha); N:o 6, Hugo Alfvén, — Lola Artot de Padilla. 

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK 

Begagnade 
instrument ta
gas i u tbyte. 

Bekväma afbe» 

Kon gl. Hofleverantör 
GÖTEBORG 

Etablerad 1843 

Den enda svenska Pianofabrik, som vid | 
mångfaldiga täflingar nlltid erhållit hög I 

sta. p riset. 

1 Talrika intyg från 
j framstående 

Imusici oc h 
konstnärer. 

talningsvilkor 

GULDMEDALJ »för u tmärkta flyglar och pianinos 
Göteborg iSçi Malmö iSç6 »Jj* JL 

Stockholm ISçi _7(T 

ensam bland svenska pianofabriker. 

Inalles 21 första pris 

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

af 

Adrian Dahl. 

(Romans. Humoresk. Perpetuum 

mobile. Aftonstämning. Marche 

triomphale). — Prisbelönt musik

bilaga — finnes till salu à 1 kr, å 

Svensk Musiktidnings expedition. 

Å Svensk Musiktidnings Expedition, 

Kammakaregatan 6, samt i bok- och 

musikhandeln finnes till salu 

«J I A N 0 L E 

4 Pianostycken — Barcarole. Ma

zurka, Canzonetta, Kenia — af Frans 

J. Huss. Pris 1 kr. 

efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och ver kligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3 — 4 e. m. Tel. Bruükeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6, I tr öfv. gården. 

Frans J. Huss. 

Sleganta Permar 

till Sven sk musiktidning finnas till sjl u 

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

Högbergs bokbinderi, Davidbagares-

gata N:o 22— 24. 

Pianom ag asin 
Svenska Pianinos ! Största lager 

från J. G. Malmsjö, Kongl. Holle- o 
verantör, 8. Andersson, Bergqvist it I 
Nilsson, I. P. Löfberg & C: o, Sta-
venow & C :o m. fl. 

Utländska Pianinos: från G. 
Schwechten, Steinweg Nackf. och 
Ueb.'l & Lechleiter. 

Flyglar: från J. G. Malmsjö, Stein-
weg Nachf. m. fl — Orgl ar: från 
Mason & Hamlins verldsberömda 
firma. 

Begagnade instrument tagas i ut
byte. 

Gust. Petterson & C:o, 
*3 Malm skilnadsgatan I?, Stockholm. 

I 

I Musik- och Bokhandeln : 

Populär 

1'iano-Skola 
med 

Klaviatur-T abell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny lättfattlig undervisningsmetod för 
barn, öfversatt och bearbetad efter 

Prof. Ii. von Bocklet. 
Häft. 3 kr., i pappband 3:50, clotli-

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 & Schildknecfcts Musikhandel 
28 Drottninggatan 28. 

I 

Ludwig m Beethoven, 
vackert porträtt å kartong, finnes i 

bok- och musikhandeln à 50 Öre. 

Svensk Musiktidnings Expedition. 

För Porträttsamlare! 
Fina Sköntryeks-exemplar af Svensk 

Musiktidning, flera årgångar, säljas billigt 

å tidningens expedition. 

I N N E H Å L L :  

Manuel Garcia (med porträtt). — Jo
seph Czapek (med porträtt). — Några bi
drag till Runeberg kompositionernas hi
storik af W. S. — Musikpressen. — Lit
teratur. — Följetong: Kompositörer och 
djur (forts). — Från scenen och konsert
salen. — Musiknotiser f rån hufvudstaden 
och landsorten, från våra grannland och 
andra land. — R ättelse — Annonser. 

Walind#rs Tryckeri Aktiebolag, Stockholm 1905. 

é 


