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Joseph Dente. 

fter flerårigt lidande afled 
härstädes onsdagen d. 24 
maj på morgonen hofkapell-
mästaren, f. d. konservato-
rieläraren Joseph Dent®. 

Ännu under innevarande säsoDg kunde 
man emellertid få se den för musiken 
alltjemt intresserade kapellmästaren be
vista märkligare operaföreställningar 
eller konserter på Musikaliska akade
mien, ehuru hans mer och mer tillta
gande asthmatiska lidande 
gjorde det svårt för honom 
att röra sig. 

Joseph Grottlieb Dente 
föddes d. 23 januari 1838 
i Stockholm, der fadern var 
musiker. Tidigt visade han 
stora anlag för violinspelet 
och utbildades deri först af 
prof. Ed v. d'Aubert och 
sedan af Léonard i Brüssel. 
Såsom vio linvirtuos har han 
också låtit höra sig såväl 
i de skandinaviska länderna 
som i Tyskland och F rank
rike. Sina studier i har
moni och komposition ab-
solverade han för prof. 
Winge och Franz Berwald. 
I hofkapellet anställdes han 
som violinist d. 1 juli 1853 
och blef sångrepetitör vid 
operan 1861, konsertmäs
tare 1868, kapellmästare 
1872 samt slutligen vid 
Normans afgång 1879 or
kesterns förste chef, hvilken 
befattning han innehade till 
1 juli 1885, då han af-
gick med pension. Sedan 
1882 var Dente lärare i 
komposition och instrumen
tation i konservatoriet, från 
hvilken befattning han tog 

afsked 1903. Dente har äfven kortare 
tider tjänstgjort såsom ledare af ope
rans symfonikonserter och b!ef «fter 
Conrad Nordquist ledare af Musikför
eningens orkester under ett år ifrån 
hösten 1890. 

Af Dentes kompositioner må först 
nämnas ett hans verk for scenen, ope
retten I Marocco, som först med fram
gång uppfördes på Dramatiska teatern 
1866 — 67. Denna operett har en rätt 
lustig librett, som af Dente et höll en 
väl träffad musikalisk tolkning, och det 
lilla verket visade sig ännu 1895, då 
det återupptogs på Kgl. teatern, myc
ket underhållande, med god rollb esätt

Joseph Dente. 

ning af frk. Frödin (Lindberg) samt 
hrr Brag, Henrikson, Sellergren och 
Johanson. Operetten uppfördes å ope
rascenen allra senast i mara 1898 på 
en mâtiné (ill förmån för artisternas 
och litteratörernas pensionskassa. De 
båda sist nämnda rollerna utfördes då 
af hrr Oscar Bergström och John 
Forsell. Komponisten, som då sjelf 
dirigerade sitt verk, efter att under 
så lång tid ej ha varit synlig på diri-
gentpallen, blef vid detta tillfälle sär
deles lifligt och varmt hyllad af p ubliken. 

Att Dente var i besittning af ged ig
na musikaliska kunskaper finner man 
ock af andra hans kompositioner, sär-

skildt af hans Symfoni i 
D moll, hvilken blef pris-
belönt vid en täfian i Berlin 
1888 och i april samma år 
utfördes på Musikaliska aka
demiens högtidsdag, och 
sedan, två år derefter, på 
en af operans symfonikon
serter. Symfonien blef se
dermera i 4:händigt piano-
arr angemen t utgifven af 
Musikaliska Konstförenin
gen. Af scenisk musik 
har Dente instrumenterat 
Grétrys »Le» méprises par 
ressemblance» (»De båda 
grenadiererna») och för öf-
rigt komponerat flera or
kestersaker, deribland en 
Kowrtuvertyr, gifven så
som nyhet i Musikaliska 
akademiens stora sal 1885, 
vidare en Violinkonsert, 
Romans för violin och piano, 
tillegnad violinisten fru 
Hilma Lundquist, f. Åberg 
(u<g. 1888), Tre sånger till 
ord af Runeberg, en samling 
Visor för basröst, eom vunno 
förtjent popularitet m. m. 

Dente var en skicklig di
rigent, som dock förde 
taktpinnen med ett nästan 
flegmatiskt lugn. F rån 1870 
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var han ledamot af Musikaliska aka
demien och blef 1882 riddare af Va
saorden. 

& 
^t) 

Leoneavallos "Il Rolåndo" 
Napoli, April 1905. 

Såsom smrt sagdt ett apropos för 
dagen är det oss en kärkommen an
ledning att återkomma till Ruggiero 
Leoneavallos s. k. historiska musik
drama »II. Bolån do» nyligen i kort
het omnämndt i en af undertts kor
respondenser, i det att delta den na-
politanske diktaren-maestrons särdeles 
värdefulla, senaste verk delvis repre
senterades vid en galaföreställning å 
»S. Carlo» under tycke kej-sarens se
naste besök härstädes i närvaro af 
högstdensamme och Italiens kunung. 
I trots af det häfdvunna ordspråket, 
att ingen är profet i sitt eget fäder
nesland, har ifrågavarande opera här 
mottagits med allra minst lika varmt 
erkännande som förut i den stad, hvar-
est dess handling eger rum och den 
naturligtvis var föremål för särskildt 
intresse på giund af det faktum, att 
densamma tillkommit på uppdrag af 
förstnämnda konstälskande suverän, 
hvilken i Willibald Alexis' historiska 
roman »Roland von Berlin» funnit ett 
tacksi-.nst patriotiskt stoff för musik
dramatisk behandling och på andra si
dan Alperna den tonsättare, han fun
nit värdig att realisera sin idé 

Med medeltidens perpetuel a politi
ska och kommunala stridigheter samt 
mer eller mindre råa och burleska nö
jen till bakgrund har Leoncavallo, hvil
ken emellertid med sin säkra blick för 
den dramatiska effekten ej i likhet 
med Boite eger nog skaldebegåfning 
eller ens versifikatorisk förmåga att 
gifva en verkligt poetisk form åt sitt 
ämne, med öfverlägsen scenisk talang 
grupperat de mest skiftande situatio
ner och en mångfald af uppträdande 
personer. Bland dessa äro de för ak
tionen mest betydande den framsynte 
elektorn, markgrefve Friedrich af Bran
denburg — en banbrytare för den 
germaniska frihetstanken —, hans 
skyddsling, den unge, dådkraftige och 
uppåtsträfvande väfvarsonen Henning, 
den ädle, men strängt konservative 
borgmästaren Johann von Rathenow och 
dennes älskliga dotter Alda. Henning, 
som till erkänsla för att hans fader 
med uppoffring af sitt eget lif räddat 
borgmästarens, upptagits i Rathenows 
hus, är förälskad i den sistnämnda, 
men förvägras hans samtycke till de
ras förening, och har densamme i stäl
let till hennes make utsett sonen till 
en lådsherre i grannstaden Köln. Un
der själfva eklateringsfesten för de tro-
lofvade uppstår emellertid af en obe-
tyglighet missämja mellan de båda fa
miljerna och går ända derhän, att den 
blifvande svärfadern i hela det för
samlade sällskapets närvaro beskyller 

Alda att vara Hennings frilla. Jäm
väl fången i sin samhällsklass' fördo
mar har hon i det längsta kämpat mot 
sin gryende kärlek till sin barndoms
vän, men kan nu ej längre motstå att 
lyssna till sitt bjärtas röst, hvaremot 
dock Rathenow efter Hennings uttryck
liga begäran om hennes band sätter 
sitt obevekliga förbud. Under tiden 
inträffar elektorn med väpnadt följe 
utanför en af stadsportarna, och då den 
myndige borgmästaren på grund häraf 
samt med stöd af Berlins privilegier 
såsom en fri stad nekar honom till
träde samt låter stänga portarna, stör
tar sig den till ytiersia förtviflan brag-
te Henning besinningslöst till porten 
i fråga och lyckas att med våld upp
bryta densamma. Under den härvid 
uppstående villervallan missuppfattas 
emellertid hans raska handling af elek
torns folk, och vid sitt intåg mötes 
denne af den smärtsamma öfverrask-
ningen, att det kostat den unge man
nen lifvet. I sitt sista afsked till den 
älskade tillkännagifver Alda s:n afsigt 
att gå i kloster, och allt för sent ång
rar hennes fader sin hårdhet. Sedan 
hans furste genom dotterns hand åter
ställt den honom i första ögonblicket 
fråntagna borgmäHtarkedjan, slutar ver
ket med ett lefve för elektorn och staden 
Berlin, som under dennes huldrika 
spira går nya ärorika öden till mötes. 

At de alltifrån uppsluppet komiska 
till djupt sentimentala och högtragiska 
element, som ingå i fnrevarande histo
riska tid^ild, har Leoncavållo vetat 
gifva en musikalisk färgläggning, hvil
ken mindre utmärker sig för inspiratio
nens originalitet än för sin intensivt 
dramatiska karaktär. Han har härvid
lag efter de bästa wagnerska och we-
berska förebilder betjänat sig af en 
genomgående tematisk struktur, gjord 
med sannskyldig mästarehand såväl ge
nom motiv, målande de olika personer
na, som illustrerande hvarje enskild 
scen. »Il Rolåndo» gifver ett nytt 
bevis på dess tonsättares förmåga att 
ingjuta dramatiskt lif i körerna, hvilka 
i främsta rummet bidraga till att skän
ka karaktär och färg åt första och si
sta akten. Jämte dessa spelar orke
stern en allt igenom dominerande roll 
ooh äfven, om ett eller annat ställe 
verkar mera tröttande än grandiost, på 
det hela taget med ypperlig effekt. 
Att Wagner här mäktigt inverkar på 
vår maestro, torde icke vara att för
tänka honom ; lika litet lönar mödan 
anställa jagt å de fjärilar af lyriska 
reminiscenser, som ej mindre än i an
dra nyare operor kringsväfva hans se
naste skapelse. 

Af densamma8 särskilda delar må 
förutom den anslående uvertyren, der 
man återfinner operans förnämsta mo
tiv, hvaraf den mest betydande tolkar 
den öfver en rå och vidskeplig me
deltids fördomar triumferande herois
men samt sålunda kan sägas symbo
lisera tonsättarens »ledande idé», alle
nast framhållas i första akten Hen

nings eldiga allokution till folket och 
den deliciösa dialogen med Alda samt 
icke minst karnevalsupptåget, »con 
amore» behandladt af »Pagliaccis» kom
positör; i andra akten borgmästarens 
gripande bön: »Dio che non vedo» 
etc., Aidas svärmiska romans: »Splen-
de la luna» och hennes duett med 
Henning. Feststämning är förherskan-
de under trolofniogshögtiden på råd
huset i tredje akten, hvilken genom 
större koncentration skulle vunnit i 
verkningsfullhet, och tager sig ett sär
skildt lyckligt uttryck i den utsökta, 
på en tysk melodi från 1500-talets 
början baserade gavotten. Den sig så
som minuessångare vid festen introdu
cerande Hennings ballad kan ej frita
gas för banalitet, hvaremot Rathenows 
akten afslutande strafftal till sin dot
ters belackare är af verkligt impone
rande höghet. I fjerde aktens — 
slutaktens — förra afdelning utgör den 
sista stora scenen mellan Alda och 
Henning, lika mättad af lidelse som 
svår för de sjungande, så att saga 
kulmen af de föregåendes kärleksdu
etter, i det att dessas motiv här sam
mansmälta och genom tongångarnes 
höjd uppnå en utomordentlig intensi
tet, om än densamma understundom 
verkar väl forceradt. Det rent »hen-
rivende,» symfoniska intermezzot, h vil
ket utan all orkestral öfverlastning el
ler minsta longörer samt med en nä
stan om den wagnerska Valkyrieridten 
erinrande brio förbereder andra tablåns 
krigiska situation, ställer Leoneavallos 
redan i operans uvertyr framträdande 
instrumentala förtjänster i den mest 
glänsande dager. Slutligen förvandlas 
musikens martialiska karaktär till ele
giens dystra majestät i likhet med 1 
»Siegfrid», hvarest det heroiska temat 
går igen i sorgmarschen vid hjeltens 
död, och sedan elektorns korta men 
effektfulla hyllning till den jemväl i 
förtid hädangångne Hennings minne 
förklingat, uppstämmer Alda sin djupt 
rörande afskedssång: »Addio mio fe-
dèle, compagno de miei primi di», en 
af perlorna i ett på skönheter så rikt 
partitur. 

»II. Rolåndos» tolkning å »S Carlo» 
var på alla händer ypperlig, i fråga 
om iscensättningen till och med så 
perfekt, att den fått erkännandet vara 
den bästa hittills i Nâpoli presterade. 
Särskildt utmärkte sig de samtligen 
unga artisterna Rina Giachetti, Enzo 
Leliva och Francesco Bonini i de yt
terst fordrande hufvuduppgifterna. Den 
förstnämndas Alda blef för henne så
väl i musikaliskt som dramatisk hän
seende en ny sannskyldig triumf. Hen
nings för den högst lofvande polske 
konstnären komponerade parti är rent 
af »écrasant» och helt få tenorer torde 
vara i stånd att gå i land därmed. 

I sitt spel inlade Leliva tillbörlig 
verv, entusiasm och passion; allenast 
torde kunna anmärkas mot maskerin
gen, att densamma, om ock kara kteris
tisk, var allt annat än fördelaktig. 
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Denne konstnär har, med öfvervin-
nande af nSgra smärre brister i uttal 
och sångsält, en briljant karriär i per
spektiv. 

Beträffande den tredje i klöfverbla-
det, så gaf han med sin präktiga ba
ryton och nobelt föredrag en förträfflig 
relief åt sin i oil, borgmästaren Rathe 
now, som han i en hastig vändning 
fått sig anförtrodd på grund af för
hinder å den celebre sångaren Battis-
tinis sida. Leopolilo Mugnone, ej all-
lenast orkesterns ledare, utan äfven 
dess dominerande ande, förlänade yt
terligare rörlighet, lif och ljus åt det 
hela. Anteros. 

Professor O. Byström oeh 
den gregorianska sången. 
I den af Letterstedtska föreningen 

utgifna »Nordisk tidskrift för veten
skap, konst- och industri», förekom
mer i andra häftet för detta år en upp
sats på danska: »Gregoriaus sang», af 
Jens Arsbo med berömmande anmälan 
af prof. O. Byströms »Ur medeltidens 
kyrkosåog i Sverige, Norge och Fin
land» I—II 1900—1903. 

Denna anmälan börjar med följande 
inledning: »Ett år har gått sedan den 
civiliserade världen på ett rätt öfver-
rasknnde sätt blef bekantgjord med den 
brännande fråga, som den gregorianska 
sången i mer än en människoålder varit 
för den katolska kyrkan. Påfven Pius 
X'8 Motu proprio om kyrkomusiken af d. 
22 nov. 1903, kar icke allenast haft 
till syfte att rensa den katolska guds-
tjensten f.ån den apparat af världslig, 
opera- och oratoriemessig musik, h var
med man, särdeles söder om Alperna, 
efter hundraårig slentrian ännu i våra 
dagar firat den, utan det påfliga de
kretet bryter tydligen i uppfattningen 
af sjelfva den gregorianska sångmusi
ken, som nu på allvar skall börja sitt 
segertåg, med de meningar, som påf-
vens närmare föregångare hyllat och 
hvarefter de handlat.» 

Redan påfven Pius IX utgaf 1868 
en förordning om ny bearbetning af 
samtliga romerska koralböcker och 
sedan 1884 föreligga nya upplagor af 
dem i öfverensstämmelse med denne 
påfves och hans efterföljares bud. Ar
betet med detta omfångsrika företag 
har väsentligen hvilat på den fö rtjenst-
fulle musikhistorikern dr. Fr. X. Ha-
berl, direktör för den bekanta kyrko
musikskolan i Regensburg. En ef ull-
ständighet vidlådde emellertid detta 
arbete, i det H. byggde på de förkor
tade gregorianska melodierna i ko
ralböcker från 16:de århundradet i 
stället för på handskriftmaterialet fiån 
medeltiden. Men i Tyskland, Eng
land, Holland och Amerika ha dessa 
officiella böcker spelat en roll i snart 
en människoålder. 

Annorlunda i Frankrike. Framför 
allt är det Benediktinermunkarne i 

klostret Solesmes och särskildt prio-
rerna Joseph Pothier och André Mocque-
reau, som ha förtjensten af att ha sam
lat stort material af medeltidens gre
gorianska 8ångbandskrifter. Sedan 1889 
utgifver Solesmes-munkarne sina rika 
samlingar af manuskript i det monu
mentala verket »Paléographie musicale» 
under Mocquereaus ledning. 

Andra som på samma område be
röm v ärdt arbetat äro pa'er Ambr. Kienle 
och hans medarbetare Raphael Molitor, 
P. Wagner, universitetsprofessor i Frei
burg, och den belgiske komponisten 
Edgar Thiel. 

I Ârsbos uppsats sages det nu vi
dare om prof. Byströms verksamhet i 
detta hänseende följande. 

Det föreliggande verket af prof. B y
ström är i norden det första betydan
de fö-sök att på inhemsk grund göra 
de utländska forskningarna fiuktbä-
rande, ett företag, som så mycket mera 
må beundras, som utgifvarens höga ål
der icke försvagat hans ifver att full
följa det. 

Det första ur de trå banden »Ur 
medeltidens kyrkosång i Sverige» bju
der på prof af h vad i strängaste me
ning varit kyrkosång. Från »Graduale 
suecanum (o. 1490) har prof. Byström 
framdragit Ansgarius sekvensen » Vir
tus 8anc'i spiritus» och sekvensen till 
Erik d. Heliges »Gratulemur dulci 
prosa;» af birgittiner-ritualerna vidare 
melodien till den berömda antifonin 
»R isa rörans». Från nämda r.iualer 
härflyter också det i verket återgifna 
»Te deum», som på märkligt sätt, (ör
enar den urgamla melodiens tonus 
simplex och tonus solemuis. 

Frän samma källor är i verkets an
dra del hemt.ad musiken till Olav den 
Heliges och den helige Henriks sekven
ser förutom en rad hymner. Men v id 
sidan deraf lemnas prof på gregoriansk 
sång efter reformationen, hämtade från 
tryckta källor. — Prof. Byström har 
valt att gifva de gregorianska melo
dierna ett lätt och flytande orgelaekom-
pagnement, som närmar sig till det 
man känner från Solesmes-verket 
»Livre d'Orgue» i stilens gammaldags 
stränghet. Det kan dock ifrågasättas 
om icke den gregorianska sången, när 
den skall ledsagas af instiument, är 
bäst betjänad med, att melodierna kom
ma till orda deri, såsom det sker i det 
franska arbetet. Ett verk sådant som 
prof. Byströms — heter det i slutet 
af uppsatsen — är väl skickadt till 
att afvinna respekt för sakens histori
ska och kulturella sida. Men den prak
tiska och folkliga sidan står ännu till
baka. 

Det må här tilläggas, att de mest 
auktoriserade kännare af den gregori
anska sången hafva gifvit det amplaste 
erkännande åt professor Byström. Dom 
Mocquereau, den lärde benediktinern, 
har bland andra sändt honom de hjärt
ligaste tacksägelser för det vackra arbe
tet. 

Konsertrevy. 
(Forts). 

Vil den fortsatta redogörelsen för 
vårens många konserter få vi gå till-
baka (ill midten af april (Se »Från sce
nen och konsen salen», fr. o. m. n:o 
8) och ha då att efter tidsföljden först 
nämna en konsert af fröken A sta Pera, 
en ung norsk sångerska, som någon 
tid vistats här för studier. Hon är i 
besittning af en behaglig mezzosopran, 
som dock ännu är i utbildning, och 
biträddes af violinisten Runnqvist och 
fröken M. Ohlson. Programmet upp-
(og sånger af Grieg, Backer-Gröndahl, 
Sjögren, Sten hammar, Peterson-Berger, 
Smding och H. Kjerulf. Hr. Runnqvist 
utförde violinnummer af Godard, d'Am-
brosio, R. Schumann och Beethoven. 

O. D.-konserten på operan ioleddes 
med J. A. Josephsons »Korsriddarne 
utanför Jerusalem» för manskör och 
orkester, hvarpå följde manskörer af C. 
Reinecke: »Der Rose süsser Duft ge
nügt», R. Liljefors: Serenad, W. S ved
bom: »Hej, dtinkom» och H. Kjerulf: 
»Natten er saa stille», n:* 3 på pro
grammet, orkesternummer, utgjorde Kuh-
laus uvertyr till »Lulu». N:o 4 He
denblads »På knä» (dikt af Fj alar) för 
manskör och orkester; n:o 4 körer af 
L. Norman: Eolstoner, Hedenblad: »I 
gamla Svea land», A Söderman: »Läng
tan» och Kjerulf: »Brudefse d i Har-
danger». H. He (enblad duigerade som 
vanligt, och orkestern bestod hufvut-
sakligen af Berns-etablissi-mentets. Ex
tranummer, vårsång etc., följde natur
ligtvis på det särdeles mot konsertens 
slut intensiva bifallet. 

Den vanliga långfredagskonserten med 
Haydtis »Skapelsen» bereddes oss ej 
tillfälle att öfvervara. De me dverkande 
ha vi redan omnämnt. Icke heller gafs 
oss tillfälle att bevista Bellmanskörens 
vårkonsert påskdagen; T. T.-matinéen 
på middagen samma dag hade talrikt 
auditorium och samtliga nummer fram
kallade varmt bifall. De 21 solistsån-
garne, mest från operan och operett-
scenen, presterade en impo nerande röst
styrka men äfven, der så fordrades, 
ett vackert pianissimo Det utmärkta 
programmet, med flera förut obekanta 
sånger, hade till sitt största nummer 
»Den flygande holländaren», ballad för 
manskör och 2 pianon (hrr G. Heintze, V. 
Wiklund) af körens dirigent, hr Er. 
Åkerberg. Ofriga nummer utgjordes 
af H. Kjerulf: »Brudefserden i Har-
danger», J. Becbgaard: »Vug, vug, 
vove», S. Palmgren: »Klunkom, Ve-
lam Velamsson», G. Kremser: »I sko
gen», O. Wiuterhjelm: »Maalet», L. 
Thuille: »Jagtsång», Th. Kirchner: 
»Wanderers Nachtlied», Sig. Lie: »Hus-
komhei», J. Wideéa: »Sommarfrid i 
Solelid», E. Hermes: »Afeked» och J. 
A. Josephson: »Vårliga vindar draga». 
Ej minst anslogo sångarna af Hermes 
och Kirchner; — tonsättarnes resp. 
födelseår 1818 och 1823. 

Vid Rich. Anderssons »Konsertafton», 
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några dagar förut, med privatelever, 
biträdde orkester under Tor Au lins led
ning. Dervid utfördes: 1 L. Norman: 
Konsertstycke, F-moll — med ny in
strumentation af en hr Melchers i stäl
let för det förlorade originalpartituret 
— (pianopartiet speladt af frk. Ärn-
ström); 2. Chopin: Fantasi öfver polska 
folkmelodier (frk. Kundbäck); 3 Chopia: 
Fantasi-polonäs op. 22 (frk. Peterss on); 
4. Saint-Saëns: G-moll-konsert (hr G. 
Heintze); 5. Liszt: Fantasi ö;ver un
gerska folkmelodier (frk Petersson). 
Alla solisterna utförde sin anpart be-
römvärdt. 

Eq konsert af sångerskan frk. Zelma 
Wall kuude vi ej bevista, då Cecilia
körens inträffade samma afton. Den 
sistnämnda egde ett intressant program 
och utförandet af såväl solisterna, fru 
Dav. Afzelius-Bohlin, frök. E. Björk
bom, hrr G. Sjöberg, O. Ralf, som kö
ren och ackompagnatörerna V. Viklund 
och O. Olsson var fullgodt under dir. 
Åkerbergs säkra ledning. Programmet 
inleddes med en hj'mn »Stella coeli» 
af J. M. Kraus, den gamle gustavianska 
kapelluästaren, (1756—1792) för soli 
bland, kör och orkester, arrangerad för 
orgel och piano af hr Åkerberg. IX nna 
vackra hymn påminde i hög grad om 
Mozart. Programmet upptog vidare: 
J. E. Gille (1814 — 1880): Bassolo ur 
Messa i E-dur (hr Sjöberg), Aug. Sö
derman: Andliga sånger, för solo (frk. 
Björkbom) och bland, kör samt >Hymn» 
för en röst och piano, (fru Afz-Bohlin); 
Em. Sjögren: »Kantat vid invigningen 
af Johannes' kyrka» för soli (samtliga 
solisterna), bland, kör, orgel och piano. 
Konserten var ganska talrikt besökt. 
Ett par följande kyrkokonserter voro 
dir. Bohlins i Immanuelskyrkan (till
fälle att bevista denna erbjöds oss icke) 
och hr Anton Wahlbergs i Johannes' 
kyrka, der hr W. är vikarierande kan
tor. Denna konserts program upptog: 
1. J. S. Bach: Kantat (»Liebster Gott») 
för soli (frk. E. Björkbom, h rr J. Hus
berg och W. Klein), kör och piano; 
2. E. G. Geijer: Natthimlen, J. A. 
Josephson: Arioso (frk. Björkbom); 3. 
Fr. Wiillner: Deutsche Volkslieder för 
bland, kör à capella; 4. V. S vedbom: 
Tre sånger à capella; 5. E. G. Geijer: 
På Nyårsdagen, L. Norman »Månestrå
lar» (hr Husberg); 6. H. Kjerulf; 
»Trubaduren», för tenorsolo (hr Klein), 
bland, kör och piano. Ackompsgnatör: 
hr V. Viklund. 

Dagen derpå gafs af pianisten 
Siegfrid Laurin konsert i K. F. U. 
M.-salen med biträde af hr J. Husberg 
och violinisten Runnqvist. Konsert-
gifvaren spelade »Maestro» ur en so
nat (op. 59) af Mac Dowell, Brahms: 
Ballad, Brase: Ballad, Chopin: Scherzo 
op. 31, Polonaise fantasie op. 61 samt 
en egen komposition, »Öfver djupen» 
och med hr Runnqvist Sjögren: Sonat 
op. 24. Den samtidiga stora student
konserten af Upsala studentkårs 
allm. sångförening och Lunds stu-
dentsångförening i Katarina kyrka 

hindrade att bevista hr Laurinx Vid 
studentkonserten, som naturligtvis loc
kat »fullt hus», medverkade hrr John 
Forsell som solist. Programmet var 
följande: 1. Gemensama nummer: Wen-
nerberg: »Säg oss ditt namn», Joseph
son: »Vårliga vindar», A. Söderman: 
»Lofsång», H. Kjerulf: Brudefaerden i 
Hardanger (doc. Gottfried Kallstenius 
dirigent); 2. Lundensarne: O. Lindblad: 
»Orfeus sjöng», Alfr. Berg: »Aftonen» 
(5 stäm.), Grieg: »Den store vide flok» 
(solist: hr Forsell, dirigent: kapeltm. 
Alfr. Berg); 3. Upsaliensarne: Palm
gren: »Skulle jag en sång dig sjunga», 
y. Perfall : »Noch ist die blühende gol
dene Zeit», Söderman: »Och fast du 
svikit» (dirigent: hr Kallstenius); 4. 
Gemensamma nummer: O. Lindblad: 
»Stridsbön», Reissiger: »Olav Trygg-
vason», Kapfelman: »Våren är kommen», 
Körling: »Sten Sture». (Solist: br For
sell, dirigent: hr Alfr. Berg). De präk
tiga, väl valda, körerna gjorde en mäk
tig verkan, alla väl utförda, och likaså 
hr Forsells solosång 

Herr Oscar Bergström hade vid 
sin konsert i musikakademiens orgelsal 
d. 3 maj biträd« af sångerskan miss 
Osborne, violinisten br Molander och 
kapellm. Gösta Odén (aekomp). Hr B. 
sjöng »Guds lof i naturen» af Beet
hoven, af »Hartmann»; Ballad, Schu
mann: »De båda grenadiererna», Pe-
terson-Berger: »Dina ögon äro eldar», 
Grieg: o»Solnedgång», Odéa: »Sångar-
bön», Åkerberg: »O, hade jag en guld
pokal», O. Olsson: »Visan om tre lus
tiga riddare», Iv. Hallström: »Sånga
rens hem» och »När jag var prins 
af Arkadien» ur »Orfeus i underjor
den», ett nummer hvarmed sångaren 
alltid framkallar stormande bifall. Miss 
Osborne sjöng »Elisabets helsningsaria» 
ur »Tannhäuser», »Norsk kjferligheds-
sang» och »Det förste baandtryck» af 
A. Söderman ; hr Molander spelade 
»Adagio» ur »Suite» af Sinding. Pu
bliken var talrik. 

En vacker välgörenhetskonsert till 
förmån för Skandinaviska sjömanshem
met i Marseille gafs i Vetenskapsaka
demien d. 8 maj. Personal och pro
gram vid denna anföras här som följer: 
Operasångaren John Forsell inledde 
konserten med Södermans »Kung Hei-
mer och Aslög» samt sjöng dessutom: 
Alfvén: »Marias sånger» (4); fru Ly-
kseth-Schjerven sjöng »Svanen» af El
frida Andrée, för sopran och violin 
(hr Zetterqvist) samt Haarklou: »Minde», 
Per Lassen: Trœet; konsertmästare Lars 
Zetterqvist spelade Serenad af Tschai-
kowsky och Ungersk dans af Brahms; 
hr W. Stenhammar spelade tre stycken 
ur Em. Sjögrens »E rotikon». Med 
värdefullt ackompagnement biträdde 
fröken Martha Ohlson. 

Musikbref från Göteborg. 
Den nu afslutade konsertsäsongens 

sista månad har bragt oss några kon
serter, som förtjäna att omnämnas. 

Så gaf den 21 maj herr John For
sell en populär konsert i Konserthuset, 
som var fylldt till sista plats. Pro
grammet var deladt i två afdelningar, 
den första upptagande operaarior, den 
andra romanser och visor. Bland de 
förstnämnda förtjänar att i första rum
met nämnas arian ur Eugen Onegin, 
som af herr F. utföres på ett verk
ligt konstnärligt sätt, såväl hvad före
drag som sångkonst beträffar. Arian 
ur Trubaduren blef genom onödigt 
sentimentalt utförande mera tröttsam 
än vanligt. Figaros bekanta aria ur 
Barberaren gjordes med alltför tyd
ligt effektsökeri och gick derigenom 
miste om en god del af sin effekt. 
Dessutom sjöngs arian ur Alphyddan. 

Af andra afdelningens nummer gjor
des Halléns ballad Gustaf Vasa på 
ett ypperligt sätt. Den utomordent
ligt vackra och klingande rösten fick 
här framträda i sin fulla glans. Att 
sjunga Schumanns Grenadiererna och 
den extra gifna »Du bist wie eine 
Blume» på ett sådant sätt, som herr 
F. gjorde, kan endast framkalla be
klagande. Att så bryta mot tradi
tionen och tonsättarens föreskrifter, 
som här skedde, tyder på bristande 
musikalisk smak och hängifvenhet för 
konsten. Äfven i flera af de öfriga 
sångerna framträdde ett effektsökeri, 
som verkade förargelse. När man tän
ker på herr F:s sångkonst förr och nu, 
öfverraskas och oroas man af, att den
samma synes ha förlorat en del af si n 
förr så säkra grund. Höjden klingar 
ej så fri och lätt som förr, djupet får 
en något grötig och halsig klang, som 
verkar i hög grad störande, och ett 
begär att briljera med de glänsande 
röstmedlen förleder sångaren att ibland 
forcera stämman, hvilket sannerligen 
är fullkomligt obehöfligt. Dertill sy
nes herr F. börja glömma, att det är 
han eom står i musikens tjänst och 
icke tvärtom, att döma af de okonst
närliga friheter han numera emellanåt 
tillåter sig i sina prestationer. Öd
mjukhet inför konsten är en af den 
verklige konstnärens största dygder. 
Det vore sannerligen stor skada, om 
detta utomordentliga röstmaterial skul
le råka på afvägar, och sångaren låta 
förleda sig af e ffektens lättvunna ögon
blicksseger att lämna den verklige 
konstnärens och musikerns allvarsfulla 
men sköna väg. För den verklige 
sångkonstnären går vägen från själ till 
själ, icke från läppar till öron. 

Den 26 maj gafs konsert i Handels
institutets sal af Ragnar Grevillius 
med biträde af fröken Rakel Tönning 
samt herrar Ruben Liljefors och Oskar 
Johansen. 

Herr G:s gedigna program upptog 
sånger af Schubert, Mendelssohn, Schu
mann, Marschner, Beissiger, H. Kjerulf 
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och Alfvéa och fick ett vårdadt och 
intelligent utförande. Fröken Tönning 
spelade Rhapsodie G-moll af Brahms 
och Etude F-dur af Chopin. Ett allt
för kantigt utförande och bristande 
mjukhet i anslaget vidlåder ännu den 
unga pianistens spel och bör kunna 
bortarbetas Ett lidigare föredrag skulle 
äfven verka välgörande. Hr Johansen 
är en ung violinist med goda anlag. 
Hans ton är vacker och rätt stor och 
ott naturligt föredrag tyder på, att 
den unge konstnären med trägna stu
dier bör kunna gå långt. Herr Lilje
fors skötte påpassligt ackompagnemen-
tet till de flesta numren. 

Herr Ruben Liljefors gaf den 30 
maj i Konserthuset en konsert, biträdd 
af Göta P. B:s sångkör och d:r John 
Bygren. Programmets första afdelning 
utgjordes af kvartettsåDger, bland hvil-
ka Widéens Wärendslåt, som utmärkte 
sig för svenskt kynne och vackra har
moniseringar, tvänne för denna ton
sättare betecknande drag, må framhål
las. Äfven Liljefors' serenad är]en tillta
lande komposition. Bellmanssångerna 
under hr L—s ledning lida af ett allt
för noggrant och instuderadt utförande, 
hvarigenom deras friskhet och humor 
gå förlorade. 

Programmets tredje afdeluiog bestod 
af Södermans Bondbröllop, som fick et t 
alltigenom god t, välnyanseradt och 
karakteristiskt utförande. Kören klin
gade frisk och präktig. — Mellan ds 
båda körafdelningarna sjöng d:r Bygren 
Sjögrens »Bergmanden» och »Romans» 
samt Södermans »Den svenska solda
ten». Dan mjuka och sonora äkta 
basstämman i förening med de måiga 
goda ansatserna till musikaliskt före
drag gjorde, att man beklagade, att 
herr B:s intresse ej kvarhöll honom 
bland yrkessångarne, der han säker
ligen genom vidare utveckling kunnat 
uppnå en bemärkt plats. 

H - t .  

Musikpressen. 
På Elkan & Schildknechts förlag ha 

utkommit 

för en röst med piano: 

Jude, W. H.: Djupt ned i grufvan. Ballad 
(stora g eller ess — et tstr. ess). Pr. 
1 kr.; 

Myrberg, A. M .: Den flygande Hol lända
ren (stora a — ettstr. d). Tillegn. Jo
hannes Elmblad. 75 ör e. 

De ofvannämnda sångerna utgöra 
n:o 75 och 76 af samlingen Bas sån
garens Album. Båda äro i balladstil, 
den först anförda af större omfång och 
vexlande tempo. Myrbergs sång har 
till text en dikt af Victor Rydberg och 
tonsättningen har, ehuru i enkel form, 
väl träffat diktens anda. 

Litteratur. 
Finsk Musikrevy. Andra majhäftet 

innehåller: Strömningar inom Tysklands 
musiklif af Gerhard Schjelderup. — 
Hvilken musikaliska spis erbjuda vi 
det uppväxande släktet hos oss? af G . 
A. Gripenberg. — Tidskrifterna. — 
Konsertkritik. — Smånotiser. 

Neue Zeitschrift für Musik innehåller 
i n:r 20: D:r L Schiedermair: Ton-
setser der Gegenwart. VIII Gustav 
Mahler (med porträtt och en sång till 
piano) Neue Musikalien e tc. — N:r 21: 
Karl Thies8en: Das Dautsche Gesang-
vereinswesen (slut följer). Neue Musi
kalien etc. 

Ett dubbelhäfte n:r 22 o. 23 är 
mycket omfattande, med följande inne
håll: D:r A. Schering: Der Allgemeine 
Deutsche Musikverein seit Liszts Tode ; 
— R. Wickenhausser: Der steiermär-
kische Musikverein in Graz; — M. 
Morold: Wilhelm Kienzl; — D:r R. 
Louis: Ferdinand Löwe; — Analysen 
der auf der Tonkiistlerversamlung zur 
Aufführung kommenden Werke; —Paul 
Marsop: »Dem Verklärten» von Max 
Schillings; — C. M. v. Savenau: Ein 
Trinklied aus dem 16 jahrhundert 
(med musik i partitur). — D:r W. 
Niemann: Ein neuveroffentliches ju
gendwerk Richard Wagners (Fantasia 
fiir klavier in Fiss moll); — Chro
nik etc. 

Dubbelhäftets illustrationer äro föl
jande: Franz Schuberts Dank für die 
Ernennung zum Ehrenmitgliede des 
Grazer Musikvereins (facsimile). — Por
trätt (på glanspapper) af Franz Liszt, 
Ferdinand Low*, Wilh. Kienzl, Max 
Schillings, Rich. Strauss, G. Mahler, 
S, v. Hausegger, Th. Streicher, Rich. 
Wickenhausser, Roderich von Mojsiso-
vics, Hans Pfitzaer, Ernst Boehe, Paul 
Ertel, Guido Peters, E. J. Dalcroze, 
Jul. Weismann, Otto Naumann och R. 
Buck. 

lc 
* 

Dödsfall i nom musik- o ch 
operawlden 1904. 

•Korts. fr. n:r 8.) 

Lange, Algot, opeiasångare, sånglä
rare, f. i Kalmar d. 17 april 1857, f 
i Paris d. 14 mars. Från 1872 — 77 
verkade L. vid Svenska teatern i Hel
singfors som sångare och skådespelare, 
sedan vid Stockholmsoperan 1874—84 
och derefter vid operan i Köpenhamn 
till 1895. 

Lassen, Edvurd, kapellmästare och 
komponist, f. d. 13 april 1830 i 
Köpenhamn, f d. 15 jan. i Weimar, 
der han 1858 blef storhertigl. musik
direktör och 1881, efter Liszts tillba
katrädande, hofkapellmästare. L. drog 
sig 1895 tillbaka till privatlifvet. 

Lie, Sigurd, norsk komponist, f. i 
Drammen d. 23 maj. 1871, f d. 29 

sept. Efter 2l/2 års studier från 1892 
vid Leipzig-konservatoriet verkade L. 
som dirigent i Kristiania. L. var en 
framstående kompositör af o rkester- och 
kammarmusik, sånger m. m. 

Lübeck, Louis, framstående violon
cellist, f. 1838 i Haag, "j" d. 8 mars 
i Berlin, 1863—70 violoncell-lärare vid 
Leipzig-konservatoriet. 

Meisel, Julius Edvard, notgravör, f. 
1827 i Leipzig, f 12 maj i Stockholm, 
der han fr. 1857 verkat som notgravör 
(i plåt) och nottryckare. 

Milanollo, Teresa, fordom firad vio
linvirtuos, f. 27 aug. 1827 i Savigli-
ano, n Turin. Jämte den 5 år yngre 
systern Maria (f 1848) väckte syst rarne 
M. på sin tid stor uppmärksamhet i 
musikvärlden såsom «underbarn». Te
resa blef 1857 gift med en officer 
Permantier i Toulouse och öfvergaf då 
konstnärsbanan. 

Nyrop, Jens, Larsen, dansk operasån
gare, f. i Nord-Saeland d. 11 april 
1811, f i Köpenhamn d 4 okt. I 20 
år hjältetenor vid Kgl. danska operan. 

Petrelli, Eleonora, Louise Marianne, 
f. Wigström. sångerska, f. 1835 i Sim-
tuna, f i Chicago i början af mard. 
Gift med en rysk embetsman Petroff 
företog hon efter hans död (1869) fler
städes konsertresor under namnet Pe
trelli. Gift i slutet af 1880-talet med 
en journalist, Per Lärka, flyttade hon 
med honom till Amerika, der slutligen 
försörjande sig som sånglärarinna. 

Rebicek, Josef, kapellmästare, violi
nist, f. 7 febr. 1844 i Prag, f d. 24 
mars i Berlin; fr. 1898 hofkapellmä
stare derstädes. 

Rousseau, Samuel, framstående orga 
nist, professor vid Paris-Konservato' 
riet, f i okt. 51 år. R. har kompo" 
neråt andelig musik och äfven operor-

Sachse-Hofmeister, Anna, utmärkt 
tysk operasångerska, f. 26 juli 1852 
n. Wien, f 15 november i Berlin, se
dan 1882 primadonna vid hofoperan 
derstädes. 

Serpette, Gaston, bekant och ansedd 
operettkomponist, f. 4 nov. 1846 i Nan
tes, f d. 3 nov. i Paris. 

Steingräber, Theodor, betydande tysk 
musikförläggare i Leipzig, f. 25 jan. 
1830, f 26 april. 

Sterling, Antoinette, berömd konsert-
och kyrkosångerska, f. 23 jan. 1850 i 
Sterlingville (New York), elev af fru 
Marchesi, Pauline Viardot och Manuel 
Garcia, gift 1875 med mr Mac Kinley, 
f i London vid början af året. 

Åman, Pauline Maria, f. Landby, 
skicklig harpspelerska, f. 20 april 1812 
i Stockholm, f härst. d. 29 maj. Har
pist i k. hofkapellet 1851—81, lära
rinna i harpspel vid konservatoriet 1871 
—1875 samt 1887—1891. 

— —  
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Till v åra prenumeranter! 
Med operans stängning och somma

rens inträde har det högre och egent

liga musiklifvet afstannat här i huf-

vudstaden, såsom för öfrigt nästan öf-

vorallt, och därmed äfven intresset för 

detsamma trängts tillbaka. Svensk 

Musiktidning gör därför, i likhet med 

några andra musiktidningar, sitt van

liga sommaruppehåll, under »den döda 

säsongen». Från och med nästkom-

minde september månai fortsättes tid

ningen, såsom förut, med två nummer 

i månaden. 

Vördsammast 

Redaktionen. 

Från scenen oeh konsert
salen. 

Kgl. teatern. Maj 19, 23 Puccini: Bo
hème (Mimi: signora Maria Labia, gäst; 
Musette: Fru Lindberg; Rodolphe, 
Marcel, Schaunard, Colline, Benoit, 
Sant-Phar, Parpignol: hrr Nyblom, 
Oscar, Mandahl, Wallgren, Söderman, 
Grafström, Wider felt). 

21. Donizetti: Kärleksdrycken ; Balett: 
Unclina ; 

22. Verdi: Trubaduren (af e n italiensk so
listensemble). 

24, 28, 31. Tschaikowsky: Eugen One-
gin; 

26. Mozart: Figaros bröllop (Grefvinnan, 
Chérubin: fruar Lykseth-Scbjerven, 
Claussen). 

27, Ye rdi: Den vilsefö rda. 
29. Donizetti: Regementets dot ter (Tonio: 

hr Barthold Schweback, deb.); Mas-
cagni: På Sicilien (Santuzsa: signora 
M. Labia, gäst). 

Juni. 
2, 5. B izet: Carmen (Carmen: fru Cally 

Monrad, gäst ; Michaela : fru Högberg, 
deb.) 

3. Donizetti: Kärleksdrycken ; Mascagni: 
På Sicilien (Santuzza: signora Labia 
gäst). 

Djurgårds-teatern. Maj 18—31. Mada. 
me Sher ry (27 maj 25:te gång.) 

Vetenskapsakademien. Maj 19. Konsert 
af hr Oscar Ralf Biträdande: hr 
John For»ell. 

Östermalmskyrkan. Maj 26. Or fei 
Drängars fr. Upsala konsert. Diri
gent: dir. mus. Iv. Hedenblad. 

Hasselbacken. Juni 3. Stor militärkon
sert. 

Signora Maria Labia har gästat i 
slutet af denna speltermio såsom Mimi 
i »Bohème» och Santuzza i »På Si
cilien» med mycken framgång, tack 
vare sin vackra röst, konstnärlig sång 
och intagande apparation. I Bohème 
sjöng hr Nyblom Rodolphe tillsammans 
med henne på italienska, det språk, 
hvarpå hon utfört sina gästroller. En 

märklig föreställning var uppförandet 
af »Trubaduren» genom den förut 
nämnda italienska »solist-ensemblen» 
under dess kapellmästare, Sgr Giuseppe 
Rubinos' ledning samt medverkan af 
operans kapell och kör. Föreställnin. 
gen var ganska underhaltig. Leonora-
Annita Occhiolini lär ha varit en fram
stående sångerska, men rösten var nu 
rätt passerad ; Azucena-Nimfa Molinari, 
begåfvad med en utmärkt altstämma, 
var till sång som spel bäst af sällska
pet. Herrar nes röster voro föga bety
dande och den tremolerande, ej särde
les rena sången gjorde framställningen 
•arflig nog, såväl hos grefve Luna-Benzo 
Minolfi, som i all synnerhet hos Man-
rico-Natale Colombo och Ferrando-
Achille Vittori, som dock hade en väl
dig, fast litet rå baryton. Nästan löje-
väckande rar hjälten i pjesen, Manrico. 
med sin svaga och stundom, som i 
strettan, våldsamt forcerade tenor. 
Truppens uppträdande blef också in
skränkt till delta enda. 

I »Figaros bröllop» har för första 
gången fru Lykseth Schjerven sjungit 
grefvinnans och fru Claussen Chérubins 
partier, särdeles den förstnämnda med 
betydande framgång. För Chérubins 
figur och natur är fru Claussen i yttre 
hänseende mindre lämplig. Som Tonio 
i »Regementets dotter» har hr Schwe-
bach gjort en förnyad debut med go 1 
framgång; särdeles väl redde han sig 
med de bekanta höjdtonerna (höga C) 
i rollen. — Den förut som romans
sångerska så uppburna fru Cally Mon
rad har nu äfven låtit höra sig på 
operan i Carmens parti (förut, som be
kant, annorstädes af henne utfördt). 
Hennes vackra mezzosopran gjorde äf
ven från scenen god effekt och under
stöddes af ypperlig frasering efter rol
lens särskilda faser. I uppfattningen 
af denna påminte honom om kattens 
smidighet och natur att ena stunden 
smeka, den nästa klösa. Framställ
ningen inbragte den populära konstnä-
rinnan rikligt bifall och talrika inrop-
ningar. 

Med maj månad har Djurgårdstea
terns repertoar blifvit dram atisk. Bland 
konserter ha vi att först nämna hr O. 
Ralfs d. 19 maj. Hr R., bekant för 
sin höga och kra ftiga tenor, sjöng Beet
hovens Adelaide, »Ständchen» och 
»Aufenthalt- af Schubert, aria ur 
»Eugen Onegin» och sånger af H. 
Kjerulf, Länge-Müller och S. v. Koch 
samt till slut duett ur »Faust» med 
hr John Forsell, hvilken dessutom bi
trädde med tre sånger af Sjögren. 

På sin nämnda konserttur till Tysk
land gaf Upsalakören »Orfei Drängar» 
konsert i Östermalmskyrkan d. 26 maj. 
Hr C. F. Lundqvist blef — likasom 
för hela färden — hindrad att med
verka som solist. Programmet upptog 
följande sånger: Grieg: Sangerhilsen, 
Rubenson : Korsfarersang, Kapfelman : 
Vårsång, Sibelius: Bröllop stundar, H. 
Kjerulf: »Kan det tröste», Reissiger: 
Olaf Tryggvason, Wennerberg: Hymn, 

Merikanto: Tröst, Peterson-Berger: 
Stämning, A. Södermin: »Och fast du 
svikit» samt »Ett bondbröllop» och 
svenska folkvisor: »Djupt i hafvet» 
och sång till fosterjorden. 

En vacker konsert var Militärkon
serten på Hasselbacken af 6 härva
rande musikkårer till minne af aflidne 
musikdirektören J. G. Kjellberg och 
till förmån för hans familj. Samtliga 
musikkårerna utförde därvid af R . Vag-
ner final ur »Rienzi» och >Gudarne3 
intåg i Vallhall», Berlioz' Rakoczy-
marsch och J. Kjellbergs »General 
Gadd»-marsch. Af två eller flere kå
rer utfördes bl. a. af Söderman: kon-
sertuvertyr och visor i folkton, Beet
hoven: »Leonora»-uvertyr n:r 3, L szt: 
Ungersk Rhapsodi n:r 1, Elgar: Se-
villaua», spansk scen, Sibelius: Fin-
landia, Grieg: »Peer Gynt» suite n:r 2. 

Musiknotiser från huFvud-
staden oeh landsorten. 

Kgl. teatern. Spelåret afslutades d 
5 juni. Upptagandet af »Friskytten» 
med fru Hultgrens debut såsom Agatha 
blef uppskjutet till nästa termin. 

Musikaliska akademien hade d. 24 
maj under ordförandeskap af vice pre
ses, justitierådet Karl Silfverstolpe, 
ordioarie månadssammankomst, Sedan 
ordföranden anmält att ledamoten, hof-
kapellmästar Joseph Dente afiidit, före
togs till behandling inkomna skrifvelser 
och löpande ärenden. Vidare anmäldes 
gåfva af musikalier till biblioteket f rån 
musik förläggare C. F. Peters i Leipzig. 

Musikaliska akademiens högtidsdag fi
rades d. 20 maj kl. half 2 på midda
gen på öfligt sätt i akademiens stora 
sal inför talrika inbjudna åhörare. 

Sedan kronprinsen-regenten med upp
vaktning inträdt och tagit plats i salen, 
öppnados årsliögtidsdagen af vice pre
ses, justitierådet K. Silfverstolpe, hvar-
efter akademiens sekreterare föredrog 
årsberättelsen, som äfven innehöll korta 
minnesteckningar öfver akademiens un
der det gångaa året aflidna ledamöter. 
Dessa voro akademiens förre sekreterare, 
dr V. Svedbom, musikdirektör J. G. 
Kjellberg, Presidenten S. W. Wikblad, 
kyrkoherden dr Evald Bergman, direk
tör C. A. Lindroth, fru Lovisa Eme
rentia von Knorring, född Lagerheim, 
fabrikör J. R Lomell och direktör F. 
Thorselius. Bland aflidna musici, 
sångare och författare som aflidit, men 
icke tillhörde akademien, nämndes här
efter Mikael Bratbost och Adolf Lind
gren, Rudolf Hanslick och Sigurd Lie 
samt slutligen Johan Helmich Roman. 

Under året utdelades stipendier till 
belopp af 6,305 kr. Lärarnes antal 
var under vårterminen 28 och under 
höstterminen 31. Under vårterminen 
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hade akademien 109 manliga och 60 
kvinnliga lärjungar samt under höstter
minen 107 manliga och 59 kvinnliga. 
Biblioteket har under året ökats med 
600 nummer. 

Efier berättelsens föredragande följde 
i a capella-kör V. S vedboms »Tillag-
nan» och »Lyssnenl», vidaie Wilhelm 
Stenhammar8 Ithaka med text af Oscar 
Levertin, utförd med fullt orkesterac
kompanjemang af hr John Forsell. 
Högtidsdagen afslutades härefter af hof-
kapellet, som under första hofkapell-
mästare C. Nordqvists anförande ut
förde symfoni (nr 2) i Ess-dur af L ud
vig Norman, hvars dödsdag inträffade 
d. 28 mars för tjugu år sedan. 

Musikkonservatorium. Vid nu afslu-
tad examensperiod ha följande examina 
aflagts: 

organis'examen af Elin Eneman och 
Greta Fagrell, kyrkosångareexamen af 
Gunhild Gustafsson, musiklärareexamen 
af ofvannämnda Gustafssan, specialbe
tyg i pianostämning har tilldelats Jo
han Hedman. Stipendier och gratifi
kationer hafva under terminen utgått 
till belopp af 3,166 kr. 

Fröken Marianne Wäsström, bekant 
sångerska och sånglärarinna härstädes, 
hade d. 23 maj en konsert på Veten
skapsakademien. Endast ett mindre 
antal biljetter hade sålts till densamma. 
Frk. W. utförde sånger af Händel, Jo
sephson, Stenhammar, Peterson-Berger, 
A. Dahl och aria ur »Faust» samt 
skördade rikt bifall af sina åhörare. 

Uppvisningar egde d. 23 och 25 maj 
rum i K. F. U. M-lokalen med elever 
i Richard Anderssons välbekanta Mu
sikskola. 33 elever läto då höra sig 
med 6olostycken för piano eller 4-hän-
diga sådana och samtliga de unga pia
nisterna skötte sig väl, vittnande om 
god undervisning. 

Sven Scholander har for första gån
gen gjort sin sångtalang känd i Paris 
och i enskilda kretsar här firat stora 
triumfer. Bellmans-sångerna utgjorde 
dock en genre, som parisarne icke 
kunde förstå. 

Sällskapet för svenska kvartettsångens 
främjande hade d. 20 maj årsmöte på 
Ha83elbacken. 

Resultatet af sällskapets sadvanliga 
pristäfian meddelades. Tredje pris har 
tilldelats hr Harald Colleen, Siderhamn, 
för hans komposition »Väntan», fil. dr 
A. M. Myrberg för »Bromsen» och 
prof. Rudolf Kjellén, Göteborg, för 
kvartetten »Södermanland». 

Sällskapet beslöt att vid nästa pris
täfian utfästa 3 pris å 1000, 200 och 
100 kr. 

Ett förslag till ändring af stad garna 
godkändes. Revisor G. E. Sundbergs 
från förra året hvilande förslag till 
vissa stadgeändringar antogos däremot 
icke. 

Till hedersledamot valdes öfverdirek-
tör John May. 

Till ledamöter af styrelsen omvaldes 
öfverintendenten A. Burén, ordförande, 
fil. dr A. M. Myrberg, v. ordförande, 
tandläkare Carl Högberg, sekreterare, 
mueikhandlare Carl Johnn, skattmästare, 
samt major A. A. Ellsén, regements
läkare A. Kull och grosshandlare Fr. 
Schram. Revisorer blefvo med. dr 
Thom Björklund och stadskommissarie 
P. G. Södermark, med direktör Fr. 
Fant och dr Nils Bellander till sup
pleanter. Till ledamöter af prisnämnden 
valdes hrr Conrad Nordqvist, Hugo 
Alfvén och W. Stenhammar. 

Efter förhandlingarna utförde en kör 
under stadskommissarien Södermarks 
ledning några af de sånger, hvilka 
förekommo i sällskapets årshäfte för 
1904. Såväl kompositionerna somj ut
förandet framkallade lifligt bifall. Ars-
häftets innehåll är följande: Belönt med 
andra priset: Anton Anderson: Äkten
skapsfrågan; med tredje priset: Fr. 
Hjort: Vårvisa, Sara Wennerberg: 
Liten Kerstin ; vidare för årstrycket 
af styrelsen förvärfvade: H. Alfvén: 
Harrgårstösa i äppelapla; Alfr. Berg: 
Till hafs!, Aug. Körling: Stenbocks 
gossar, Viola; W. Peterson-Berger: 
Guldfågel, Juninatt; Ivar Widéen: 
Värendslåt. 

Efter intagen supé följde samkväm 
vid »sittande bord» med åtskilliga tal, 
hvilka inleddes af ordföranden, öfver
intendenten Burén, med föreslående af 
en skål för konungen, sällskapets höge 
beskyddare. Utmärkt körsång beled
sagade alla skålar och särskildt ut
märkte sig för vacker sång en liten 
P. B.-kör under ledning af detta säll
skaps dirigent, hr Boheman. Från 
flere städer, ända från höga norden, 
hade medlemmar och kördirigenter in
funnit sig ; bland dessa äfven kapell
mästaren i Lund, fil. kand. Alfr. Berg. 

Från våra grannland. 

Kristiania. Maj 18 — 31. Nationalte
aterns pjeser med musik har under 
sista hälften af maj utgjort »Storherti
ginnan af Gerolstein», »Faust» med hr 
Arne van Erpecum i titelrollen, »Fosse-
grimen» och »Maria Stuart i Skottland». 
Centralteatern har fortsatt med »Ma
dame Sherry» och Fahlströms teater 
med »La bohème», som sista maj gafs 
för sista gången. — Konsertsäsongen 
är slut, men i St. Hanshaugen gafs d. 
29 maj konsert af Haandtaerker-saog-
foreningen med operasångaren Halfdan 
Rodhe som solist och hr Eyvind Al-
ntes som dirigent. 

Helsingfors. Maj 1 — 17. Af teat-
rarne har denna tid endast Svenska T. 
med »Gamla Heidelberg» haft någon 
pjes med musik. — Den 3 och 7 gaf 
Akademiska sångföreningen konserter 
i universitetssalen. Programmet (lika 
begge dagarne) upptog bl. a. Naumanns 
»Ädla skuggor» och Widéens »Dal

marsch». Sångkören M. M. konserte-
rade sedan i samma lokal d. 9 och 11 
maj. D. 7 gafs konsert af violinisten 
Carl Lindelöf med b iträde af sånge rskan 
Anna Krogius och pianisten Eino Rau-
tavaara. Programmet upptog Griegs 
violinsonat i G-dur, följande violinnum
mer: Tschaikowsky : Serenade melan-
choliqup, Svendsen: Romans; d'Ambro-
8io: Canzonetta, Vieuxtemps: Ballad 
samt sånger: aria ur »Tosca» och ro
mans ur »Tannhäuser». Helsingfors' 
musikinstitut har haft sin 13:de och 
14:de musikafton. Ä den första, med 
biträde af hr O. Lindström, utfördes: 
Haydn: Stråkkvartett n:o 19 G dur; 
Tartini: Violinsonat; Bruckner: Stråk
kvartett; å den sista: Rich. Strauss: 
Violoncellsonat op. 6. två sånger och 
Pianokvartett op 13. 

— Maj 18—juni 1. Af pjeser med 
mns'k har Finska teatern från 26 maj 
uppfördt »Regina von Emmeritz» med 
Södermans musik. Svenska teatern har 
uppfört »Fregattkaptenen», lustspel 
med sång i 4 akter, efter franskan af 
Frans Hedberg OGh 1 juni börjat 
gifva »Stockflötarna» (»Tukkijoella»), 
folklustspel med sång i 4 akter af 
Tenvo Pakkala. 

Studenternas blandade kör gaf kon-
seit d. 20 maj, med hufvudsakligen 
finskt program, och derpå gafs afskeds-
konsert af Violoncellisten Cornelius van 
Vliet med biträde af sångarne Cockinis 
och Ojanperä. Konsertgifvaren spelade 
konsert af Lindner, Fantasi öfver motiv 
ur »Regementets dotter» af Servais och 
stycken af Bruch, Drigo och Popper. 
D. 27 maj gafs på Alexanders-teatern 
konsert af Musikaliska litteratursällska
pets artister från Petersburg. Samma dag 
gaf Helsingfors' Musikinstitut en »extra 
musikafton», hvarvid utfördes: Boc-
cherini: violoncellsonat; Beethoven: Trio
variationer op. 121; Liszt; Rhapsodi 
N:o i2 och Sinding: Pianokvintett. I 
Brunnshuset upträderLuttemanskasång-
kvintetten. 

Köpenhamn. Maj 1—31. Med »Rag
narök» afslutade Kgl. teatern sina fö
reställningar af Nibelungens ring. I 
»Hvita frun» och »Romeo och Julia» 
har hr Navål börjat gästspel. Af mu-
eikpjeser har för öfrigt gifvits »Carmen», 
»Ole Luköje» och baletter samt en fest
föreställning till firande af J. P. E. 
Hartmans 100-åriga födelsedag. 

— Utom ofvan nämnda pjeser med 
musik har Kgl. teatern under sista vec
kan af maj uppfört »Der var en 
gang...», »Liden Kirsten», »Mignon», 
»Livjsegerne paa Amager» (till förmån 
för journalisternas ålderdomsförsörjnings-
fond) och d. 28 maj »Elverhöj» för 
400:de gången. Säsongen slutade med 
»Orfeus og Eurydice» 31 maj. Casino 
har haft »Den ekona Helena» på 
spellistan. Musiken har för öfrigt 
flyttat ut till Tivoli etc. I sist
nämnda etablisements konsertsal skulle 
»Orfei Drängar» ge »en enda» kon
sert 5 juni. 



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

Från andra land. 

Paris. Ma8senets »Cherubin», som 
nyligen vid en geralrepetitionen på Opéra 
Comique i Paris blef tämligen kyligt 
mottagen, hade större framgång vid 
premiären. Generalrepetitionens publik, 
som nästan uteslutande bestod af mu
siker eller musikkännare, tycktes inte 
kunna finna sig i att på Opéra Comi
que se ett verk uppföras, som tydligt 
hade karaktären af en operett och t. o. 
m. för Massenet föreföll väl »lätt». 
Premiärens publik, som däremot endast 
vill bli road, delade icke dessa betänk
ligheter och begärde, isynnerhet under 
den första akten, flera melodier da capo. 

På samma opera gafs vid samma 
tid för första gången Duponts »La 
Cabrera» och väckte stormande bifall. 

Dödsfall. 
Jonas, Emile, operettkompositör, f. 

5 mars 1827 i Paris af judisk här
komst, har Dyligen aflidit. J. inträd
de 1841 i kon8ervatoriet, erhöll flera 
pris och 1849 medalj för komposition. 
Han vände sig sedan till operet'stilen 
(Offenbach-genre) och debuterade 185-5 
på Bouffes parisien med »Le duel de 
Benjamin», hvarpå följde »La parade», 
»Le roi boit», »Les petits prodigues» 
och »Javotte» etc. Den sistnämnda 

uppförd i Stockholm under titeln »Ja
votte eller den nye Cendrillon». J. var 
1846—66 professor i solfége-klassen 
vid Paiis-konservatoriet o. 1859 —1870 
harmoniprofessor i en klass för militär
musiker. Som musikdirektör för por
tugisiska synagogan utgaf han 1854 
»Recueil de chants hebraiques» till 
bruk vid gudstjänsten. 

Kniese, Julius, dirigent och chor-
mästare, f. 21 dec. 1848 i Roda. K. ut
bildade sig som musiker i Leipzig un
der Brendel och Riedel, gjorde sig som 
pianist och orgelspelare känd på kon
serter, och verkade 1871—76 som di
rektör för eångakademien i Glogau; 
innehade liknande ställning i Frankfurt 
am Main och Aachen, där han knöt 
intima förbindelser med Wagner och 
Liszt. Ar 1889 lyckades det Wagner 
att förvärfva honom för Bayreuth, där 
han dels som körledare och instruktör 
samt framförallt som trofast och verk
sam vän till familjen Wagner förvärf-
vade sig ett allmänt och fast grundadt 
anseende. K. har komponerat sånger, 
en symfonisk dikt »Frithiof» och en 
opera »König Willichis». 

Komzåk, Karl, bekant fruktsam kom
ponist, hufvudsakligen af dansmusik, 
afled under en af påskdagarne. Han 
skulle springa upp på ett järnvägståg, 
som satt sig i gång men föll och ki os-
sades under vagnarna. 

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

utgifves 1905 eft er samma plan som förut, innehållande populär läs

ning i Musikaliska ämnen, porträtter med b iografier 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, Kammakaregotan (i, 1 tr. öfv. gården, i bok- oeh musik-
liandeln, å posten och tidningskontor. 1 landsorten prenumereras 

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

kunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en sådan fördelen att den förva
ras och bildar, så att säga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta platsen för ut-
gijvandct af en musiktidning är hufvudstaden, där musiklifvet är högst och rikast 
utveckladt. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu
s i k l i f v e t  i  v år  h u f m d s t a d ,  i  l a n d s o r t e n  s a m t  i  N or 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 biogra/ier med fina porträtt, instruktiva artiklar, följetonger 
m. m. 

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK r 
Kongl. Hofleverantör 

GÖTEBORG 
Etablerad. 1843 

Begagnade 
instrument ta
gas i utbyte. 

Bekväma afbe-
talningsvllkor. 

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

sta priset. I 
Talrika intyg från 

framstående 

musici och 
konstnärer. 

Göteborg ISÇI Malmö i8g6 y-ft.— 
Stockholm ISgi _7(T 

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

Inalles 21 första pris 

Pianomagasin. 
Kvenskn Piauinos: Största lager 

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

Utliindskn Pianinos: från G. 
Schwechten, Steinweg Nachf. och 
Uebcl & L echleiter. 

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

Begagnade instrument tagas i u t
byte. 

Gust. Petterson & C:o, 
i3 Malmskilnadsgatan 13, Stockholm. 

I I Musik- och Bokhandeln: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-T abell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny lättfattlig undervisningsmetod för 
barn, öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 

Häft. 3 kr., i pappband 3:50, c loth-
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 & Schildknecbts M usikhandel 
28 Drottninggatan 28. 

Kompositörer, 
som önska att få sina verk kostnads
fritt spridda genom ett förstklassiskt 
förlag, behagade insända dem till 

Verlagsanstalt Universum. 
Berlin W. 57. Biilowstrasse 82. 

(S. T. A. 153161) 

SIsganta Permar 
till Svensk Musiktidning finnas till salu 
uti flera färger. Pris kr. 1,50, hos A. F. 
H ö g b e r g s  bo k b i n d e r i ,  D a v i d b a g a r e s  
gata N:o 22—24. 

I N N E H Å L L :  
Joseph Dente f (med porträtt). — Leon

eavallos >11 Rolando», af Anteros. — Pro
fessor O. Byström och den gregoiianska 
sången. — Konsertrevy (forts, och slut). 
— Musikbref från Göteborg af H —t. — 
Musikpressen. — Litteratur — Dödsfall 
inom musik- och operavärlden 1904 (forts, 
o. slut). — T ill våra prenumeranter. — 
Från sceuen och konsertsalen. — Musik
notiser från hufvudstaden och landsorten, 
från våra grannland och andra land — 
Dödsfall. — Annonser. 

"VValinders Try ckeri Aktiebolag, Stockholm 1905* 


