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Camille S aint-Saëns 
Sjutioårs-jubilar. 

för närvarande, så 
till ålder som betydenhet 
och mångsidig verksamhet, 
främste tonsättare, Camille 
Saint-Saëns, fyllde, såsom 

förut nämnts, den 9 okt. 70 år. Här har 
också anförts att jubilaren med anled
ning deraf fått mo'taga en hyllnings
adress från Musikaliska Akademien i 
Stockholm, hvilken år 1882 kalla

de den berömde musikern till sin le
damot. 

Vi ha blifvit i tillfälle att nu med
dela en afbildning af denna hyllniDgs-
adress, tex'ad af Agi Lindegren på per
gament i olika färger och innesluten 
af eit i pressadt läder utfördt omslag. 
Den franska texten lyder på svenska 
sålunda: 

Till Camille Saint-Saëns. 

Kongl. Musikaliska Akademien, hvil
ken sedan mera än tjugu år bar äran 
räkna Eder som ledamot, känner det 

Expedition: Kammakaregatan 6. 

Pris: Helår 5 kr. Lösnummer 25 öre. 

Annonspris 20 öre pr petitrad. 

som en kär plikt att på Eder sjuttio-
årsdag sända Eder varma lyckönsk
ningar och till Eder framföra uttryc
ket af aktning och beundran. 

Eder verksamhet som skapande och 
utöfvande konstnär har fört Edert 
rykte vida utöfver Edert hemlands 
gränser, och äfven i Sverige känner 
man och värderar Edra orkester- och 
kammarmusikverk, körverk och sånger, 
liksom arbeten af Eder för scenen. 

I det att Akademien till Eder fram
bär sina lyckönskningar, uttalar hon 
den förhoppning, att det ännu länge 
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måtte förunnas Eder att veika till 
fromma för Edert fäderneslands konst, 
till glädje för musici och musikvänner 
i alla länder. Stockholm den 28 sep
tember 1905. 

A Kungl Musikaliska Akademiens 
vägnar : 

G U S T A F .  

Karl Valentin. 

Adressen är nederst vidfogad en i 
blågula band hängande elfenbensdosa, 
innehållande akademiens sigill. 

Vid mer än ett tillfälle har Sv. M. T. 
uppmärksammat den franske ton
mästaren. Så helt nyligen, då hans 
världsberömda opera »Simson och De
lila» hos oss på kgl. teatern första 
gången uppfördes den 11 febr. 1903, 
och dessförinnan då Saint-Saëns på ett 
meteorlikt första besök i vår hufvudstad 
utställningsåret 1897 i kgl. teaterns d. v. 
lokal dirigerade tvenne sina konserter 
med program af egna kompositioner. 

För dem, som vid nämnda tillfällen 
icke fått del af våra då meddelade 
biografiska uppsatser om konstnären, 
göra vi i det följande en liten resumé 
deraf. 

Charles Camille Saint-Saëns är född 
i Paris den 9 okt. 1835. Knappt två
årig försökte han sig på pianospelet 
och som femåring hade han redan 
komponerat lyckade valser. Sju år 
gammal fick han i konservatoriet Sta-
maty till lärare och utbildades der se
dan af Benoist i orgelspelning, af 
Halévy, Reber och Gounod i kompo
sition. 

Ar 1846 uppträdde han först of
fentligt som »underbarn» på konserter 
i Paris, spelande de svåras'e stycken 
utantill. Redan 1852 hade han färdig 
sin första symfoni (Ess dur, op. 2), 
som väckte stort bifall. Ar 1855 blef 
Saint-Saëns organist vid S:t Merry och 
1858 vid Madelaine-kyrkan, från h vil
ken befattning han tog afsked 1877, 
sedan egnande sin tid åt konsertresor 
och komposition. Hans produktivitet 
har varit ganska stor och hans kom
positioner uppgå väl nu till bortåt 100 
större och mindre verk, däraf komiska 
enakts-operan »La princesse jaune» 
(1872), de stora operorna »Le timbre 
d'argent», »Samson et Delila» (först 
uppförd i Weimar 1877; 1897 i Pa
ris för 100:de gången), »Etienne Mar
cel» (1879), »Henri VIII» (1883), 
»Ascanio» (1890 på Stora operan) 
och den komiska tvåaktsoperan »Phry-
ne» (1893). Vidare flera större kan
tater och kyrkliga verk; af instrumen
tala kompositioner: Orkester-suite, op. 
49; tre symfonier (i ess-dur, op. 2; 
A-moll, op. 55; C-moll op. 78); de 
symfoniska dikterna »Le rouet d'Om-
phale», »Phaëton». »Danse macabre» 
och »La jeunesse d'Hercule» etc. samt 
»Marche heroïque»; fem pianokonser
ter (i D-dur, G-moll, mest spelad, Ess
dur, C-moll och F-dur; tre violinkon
serter (i C-dur. op. 20, C-dur, op. 58, 

och H-moll, op. 61), flera saker för 
violin och orkester, såsom den be
kanta »Introduction et Rondo capricci-
oso», La jota arragonese» etc ; violon 
cellkonserten i A-moll, op. 33; piano-
qvintett, A-moll, pianokvartett, B-dur, 
pianotrio, F-dur; soDater och åtskilliga 
pianokompositioner för fyra och två 
händer, vokal- och orgelsaker, trans-
skriptioner af Bach och Beethoven-
kompositioner m. m. Förutom dessa 
förteckningen tillhörande verk ha vi 
funnit af honom några saker för piano, 
två- och fyrhändiga, det sista oss be-
hanta (opus 96) »Caprice arabe» för 
två pianon à quatre mains, »Pas re
doublé» för två händer (op. 86), 
»Scherzo» pour deux pianos à quatre 
mains (op. 87) och »Sarabande, Rigau
don» (op. 93) arrangé à quatre mains. 

Saint-Saëns är, som bekant, utmärkt 
orgel- och pianospelare. Orkestern be
handlar han med stor v irtuositet, åstad
kommande de finaste färgskiftningar 
och den skönaste klangverkan. 

Af Saint-Saëns senare verk ha vi 
att omnämna såeom det största hans 
opera »Les barbares», uppförd på Stora 
Operan i Paris 1901. På den öppna 
arenateatern i Beziers, der den rike 
och konstälskande borgaren Castelbon 
des Beauxhostes efter beställning hos 
diktare och komponister låter uppföra 
musikdramer, utfördes under somma
ren 1898 en sådan, vid namn »Drja-
nire» med musik af Saint-Saëns, och 
sommaren 1902 gafs der ett. annat lik
nande verk af honom, »Parysatis», 
som säges ha vunnit mycket bifall af 
publiken i denna 10,000 personer rym
mande lokal. Med stor framgång upp
fördes 1896 i Lyon en balett af ho
nom »Javotte», som för ett par år 
sedan uppfördes i Berlin och der blif-
vit väl bedömd i musikaliskt hä nseende. 

Saint-Saëns allra nyaste verk för 
scenen är »Helena >, poème lyrique i 
1 akt och 4 bilder med text af kom
ponisten, hvilken opera först uppfördes 
på Monte Carlc-teatern förra året i 
februari ooh sedan har gått öfver sce
nen på Opéra Comique i Paris. Ett 
annat nytt sceniskt verk, hvarpå han 
nu arbetar, är »L'Ancêtre» (»Stam-
fadtrn») med text af Angé de Lassus 
och som under denna vinter säges 
skola uppföras å Monte-Carlo-teatem. 
Saint-Saëns, som förut hållit sig med 
feina operor på den klassiska legendens 
område, har i sistnämnda verk vågat 
sig in på en modernare genre. 

De sjuttio åren synas sålunda icke 
gjort något afbräck i den illustre ma-
estrons alstringsförmåga. 

* * 
• 

»Anda och k onst», Musikaliska Aka
demiens valspråk, öfver en lyra, lä
ses öfverst på adressen till Saint-Saëne. 

Ett teatermuseum i 

Stockholm. 

Upprop. 

Vid olika tillfällen har, såväl offent
ligt som enskildt, framhållits önskvärd
heten af att eöka åstadkomma ett mu
seum för sådana till den sceniska kon
sten hörande for» mål, som kunna för 
densamma ega betydelse i instruktivt 
hänseende, eller som böra bevaras till 
efterverlden i deras egenskap af bi
drag till våra svenska teatrars och vå ra 
sceniska konstnärers historia. 

Grunden till ett museum med syfte 
att tillvarataga och samla sådant, som 
med den sceniska konsten har sam
band, är, kau man säga, redan lagd. 
I det sedan flera år existerande Musik
historiska Museet, hvars intresseområ
de helt naturligt omfattar en hel del 
af hvad till musikalisk-scenisk konst 
hör, finnes redan åtskilligt som ute
slutande är belysande för den sceniska 
konsten, och dessutom hafva flere den
na konstart närstående personer gifvit 
löfte om särdeles värdefulla bidrag till 
en sådan samling. Om man dértill 
lägger att ett blifvande teatermuseum 
kan påräkna att som depositum få mot
taga en del vid Kongl. Teatern be
fintliga äldre, teaterhistoriskt värde-
fulla kostympersedlar och andra före
mål af intresse, så är ju redan dermed 
en god början gjord. Meningen vore 
att med Musik historiska Museet fram
deles förena den sålunda nybildade 
samlingen. 

Musikhistoriska Museets 6tyrelse till
låter s g derför göra en vördsam hem
ställan till dem, som äro i besittning 
af sådant som för en dylik samling 
kan Vbra lämpligt, att bidraga till 
idéns förverkligande. Till ledning i 
detta afseende må här nämnas något 
af hvad ett teatermuseum skulle om
fatta : 

1. Äldre och nyare dekorations-
eskis8er och modeller till tea
terdekorationer samt kostym
bilder. 

2. Mise-en-scèner och allt hvad som 
med artistisk regie eger sam
band. 

3. Bilder och planer öfver svenska 
och större utländska teatrar 
jemte uppgifter om desammas 
byggnad, utrymme m. m. 

4. Teaterlitteratur: biografiska skrif
ter och teaterhistoriska arbeten, 
tryckta och i manuskript, samt 
aktetycken och urkunder röran
de svenska teatrar och teater
sällskap. 

5. Affischer, program, äldre teater
biljetter samt teater- och mu
siktidningar. 

6. Porträtt och autografer af sce
niska artister och andra till 
teatern hörande personer, så
väl svenska, som mera bemärkta 
utländska. 
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7. Kostymer och kostymdelar, som 
användts af framstående sceni
ska artister, samt minnen och 
kuriosa, som s tå i samband med 
deras artistiska verksamhet el
ler framhålla någon sida af de
ras konstnärspersonlighet. 

Gåfvor af nämnda slag mottagas 
med tacksamhet af undertecknad, Svan
berg, som träffas hvarje helgfri dag å 
Kongl. Teaterns kansli, hvarest, i der-
till lämplig lokal, de sålunda skänkta 
föremålen tillsvidare förvaras; och kom
mer för hvarje gåfva att lemnas ett 
behörigen utfärdadt qvitto, som erkän
ner mottagandet. 

På samma gång tillåter sig Musik
historiska Museets styrelse att ställa 
en varm uppmaning till alla, som m ed 
gåfvor af äldre musikinstrument äro i 
tillfälle att främja detta af allmänhe
tens intresse så lifligt omfattade mu
seum, att hvar i sin mån bidraga till 
att detsamma måtte nå en sådan ut
veckling, att det en dag kan ställas i 
värdig jemnbredd med sådana samlin
gar i åtskilliga andra europeiska huf-
vudstäder, der man långt tidigare kun
nat lägga grunden dertill och haft bt 
tydligt rikare resurser till samlingar
nes förkofran. 

Stockholm den 7 nov. 1905. 
För Musikhistoriska Museets styrelse: 

AXEL BUREN. 
Johannes Svanberg. 

Om Musiken s om uttrycks

medel. 

Ett litet bidrag till tonkonstens estetik 

af 

C—l L. 

»Hvad fir det egentligen, som genom 
musik kommer till uttryck?» — den
na fråga ställdes en gång till mig af 
en mångsidigt bildad och med musikaliskt 
sinne begåfvad man. Jag svarade: 
musiken ger uttryck åt känslor. Huru
vida den frågande sjelf hade någon 
färdig åsikt om saken, vet jag icke; 
men tydligt var, att han icke fann 
sig tillfredsställd af det svar, han fått. 
Frågan gaf mig emellertid anledning 
att tänka öfver detta ämne och söka 
bilda mig en klarare och fullständigare 
uppfattning af detsamma. Resultatet 
vågar jag härmed framlägga. 

Att musiken, hvad den eljest möj
ligen kan vara i stånd att uttrycka, 
afspeglar känslostämningar, derom kan 
väl intet tvifvel ega rum. Man får 
ju ofta höra sägas: »Denna melodi är 
vemodig, sorglig, denna uttrycker djup 
smärta, denna åter sprittande lefnads-
glädje» o. s. v. Men vemod, sorg, 
smärta, glädje äro känslor. Jag kan 
ock till stöd för det ofvan omnämnda 
svaret anföra yttranden af berömda 
författare. Hegel säger i sin estetik, 

att musiken såsom konst fattar ett 
andligt innehåll i känslans form, och 
att hvad den uttrycker är det i käns
lan försänkta innehållet. Vischer be
tecknar känslorna såsom musikens stoft' 
och innehåll. Carriere säger, att mu
siken »offenbart Stimmungen». Enligt 
Grnbbe måste musiken »få till sin 
egentliga och förnämsta syftning att 
genom förhållandet mellan och väx
lingen af de antingen på hvarandra 
följande eller simultana tonerna gifva 
ett uttryck af vissa känslor». Och 
Spencer, den på vissa håll så beund
rade engelske tänkaren, talar om, huru-
ledes musik »återupplifvar känslor och 
framkallar sådana känslor, som vi al
drig förut rönt». Att säga, det vi ge
nom musik ge uttryck åt känslor, torde 
sålunda vara att uttala en temligen 
allmänt erkänd, snart sagdt trivial san
ning. Men man kan fråga: är musi
ken i stånd att derjemte uttrycka nå
got annat? Jag vill undersöka, huru 
dermed förhåller sig. 

Af de föremål, som omgifva oss i 
den yttre verlden, upptaga vi i vårt 
medvetande genom åskådning eller 
varseblifning bilder, hvilka| sedan i 
vårt minne förvaras. Som hvar och 
en vet, hat'va vi en oändlig mängd af 
sådana bilder inom oss. Vi hafva också 
förmåga att genom omdaning af de i 
minnet förvarade bilderna skapa nya, 
mer eller mindre olika de yttre före
målen. Denna förmåga är hvad vi 
kalla fantasi. Ät fantasiens bilder kan 
man genom bearbetning af olika ma
terial gifva yttre gestalt, och den bil
dande konstnärens — målarens, skulp
törens, arkitektens — verksam het består 
i att i taflor, skulptur- och byggnada
verk gifva uttryck åt fantasiens inre 
alster. Musiken räknas icke till de 
bildande konsterna. Men förefinnea 
mellan den och deaaa ingen motsvarig
het? Är den till endast för vår känala, 
icke för åskådningen ? 

Att en melodi, hvilken förnimmas 
medelst hörselorganet, är en företeelae 
af helt annat slag än ett med ögonen 
och känselsinnet uppfattbart ting — 
vare sig af naturen eller menniskan 
danadt —, är ju tydligt. Men likhe
ter dem emellan finnas dock. En me
lodi har — såsom bestående af lägre 
och högre toner, af längre och kortare 
sådana — i likhet med tinget en vi8s 
gestaltning, och melodiens delar kunna 
likaom tingeta motavara hvarandra på 
sådant sätt, att de tillsammans bilda 
ett för vårt skönhetssinne behagligt helt. 
Melodier utgöra, kan man säga, lika
väl som penselns eller mejselns alster 
bilder, danade efter inre, af fantasien 
frambragta mönster, men bilder, som 
endaat finnas i tiden, icke, aåaom en 
målning eller en bildstod, i rummet. 
Det är derför ett icke alldelea oegent
ligt uttryckaaätt att tala om tonbilder, 
tonfigurer, tongestalter, »tönend be
wegte Formen», såsom en tysk förfat
tare, Hanslick, säger. Men under det 
melodien sålunda uppfattas af åskåd

ningsförmågan, hvilken i detta fall 
betjenar sig af örat som organ, så till
talar den på samma gång vår känsla. 
Hvarje melodi uttrycker nemligen en 
följd af olika känslor, ungefär på sam
ma sätt — torde man kunna våga säga 
— som ett ansigte genom det vexlan-
de minspelet uppenbarar en följd af 
olika känslostämningar. — Låter man 
flere toner ljuda samtidigt, och äro 
dessa valda så, att de passa tillsam
mans, så uppstår hvad man kallar 
ett ackord. Ett sådant uttrycker en viss 
känslostämning, och liksom våra käns
lor äro mångskiftande, så finnas också 
ackorder af många olika slag. Beled
sagas en längre eller kortare melodi 
med en efter densamma lämpad följd 
af ackorder, en till densamma pasaande 
enkel harmoni, så förstärkes derigenom 
det intryck, den i och för sig är eg-
nad att göra på känslan. Är den be
ledsagande harmonien mer konstfullt 
utdanad, i det att de i densamma in
gående särskilda stämmorna ställvis 
uppträda med en viss melodisk sjelf-
ständighet i förhållande till hufvud-
stämman, så tages hos åhöraren den 
musikaliska åskådningsförmågan mer i 
anspråk, än om harmonien utgöres af 
en enkel ackordföljd. I ännu högre 
grad är detta fallet, då man lyssnar 
till tonverk, der ingen stämma kan aä-
gaa ha alldeles öfvervägande betydelse 
för det hela, ingen är blott och bart 
eller ens hufvudsakligen ackompanje
rande, och der det melodiska elementet 
genomtränger och beherskar hela har
monimassan, nästan så, som ett fint 
utarbetadt formväsen genomtränger alla 
delar af en götisk praktbyggnad. Som 
exempel tjena de stora mästarnes kam 
marmusikverk och symfonier. — Af 
hvad som nu blifvit sagdt framgår, att 
enligt min mening en tonsättare, då 
han skapar ett instrumentalverk, ger 
uttryck både åt känslor och fantasibil
der, att musiken således är till både 
för känslo- och för åskådningsförmågan. 
En i högsta måtto intressant inblick 
i fantasiverksamheten hos ett musika
liskt snille af första ordningen bereder 
oss Mozart i ett af sina bref. »Vid 
sådana tillfällen» (d. v. s. i inspiratio
nens stunder), säger han, »värmes lik
som min själ; den inusikaliska bilden 
blir allt ljusare, och kompositionen 
blir nästan färdig i hufvudet, så att, 
hur lång den än må vara, jag i en 
enda blick andligen öfverskådar den, 
såsom när man ser en tafla eller en 
vacker människa, och detta då ej efter 
hvartannat, aåsom det sedan måate ord
nas, utan såsom på en gång tillsam
mans». Detta märkvärdiga yttrande*) 
af den store tonkonstnären tjenar, tyc
ker jag, att bestyrka hvad jag ofvan 
sagt om melodier aåsom utgörande bil
der, i viss mån analoga med målningar 
eller skulpturverk. 

Man kan nu gå vidare och fråga, 

*) Här citeradt elter F. vou Scbéele, 
»Det mänskliga själslifvet», sid. 259. 
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om musiken icke äfven uppfattas af 
förståndet! Denna fråga tvekar jag 
icke att besvara med nej. Men här
med menar jag icke, att man ej kan 
anställa förståndsbetraktelser öfver ett 
musikstycke, som man hört; jag menar 
icke, att man ej skulle kunnai viss mån med 
förståndet utreda de intryck, man fått 
vid åhörandet. Utan tvifvel kan man 
det, liksom man kan reflektera öfver 
de olika sinnliga känslointryck, som 
man rönt under njutningen af olika 
rätter vid en måltid. Men säger man 
icke på grund af detta senare förhål
lande, att den gastronomir-k* njutnin
gen är en förståndets sak, så bör man 
väl icke, på grund deraf, att man k an 
reflektera öfver den musikaliska njut
ningen, säga, att musiken uppfattas 
med förståndet. Min mening är icke 
heller att neka, det förståndet kan väg
leda oss att vid å hörandet af e tt större, 
mera kompliceradt musikverk upptäcka 
vissa skönheter, som icke genast och 
omedelbart te sig för känslan och den 
musikaliska åskådningsförmågan, t. ex. 
beträffande styckets planläggning, an
ordningen af dess hufvuddelar o. d. 
Helt visst är förståndets hjelp i detta 
afseende ofta af ej ringa betydelse. 
Ännu ett tredje missförstånd bör fö
rebyggas: Jag nekar icke, att sångstyc
ken, då de föredragas, i mer eller min
dre mån uppfattas af förståndet. Men 
det är då orden, 6om af förståndet 
uppfattas, f-j musiken. Hvad jag me
nar, då jag säger, att musiken icke 
uppfattas af förståndet, är, att den 
icke såsom ren musik, såsom verkande 
på det för musiken egendomliga sättet, 
förmår ge uttryck åt tankar, så att 
dessa vid åhörandet framgå ur musi
ken och af åhörarens förstånd uppfattas. 
Riktigheten af den åsikt, jag härmed 
uttalat, borde väl egentligen vara uppen
bar för hvar och en, som n ågot syssel
satt sig med musik. Men då temligen 
oklara föreställningar om denna sak 
äro gängse, vill jag söka närmare ut
reda den och gifva skäl för min me
ning. (Forts.) 

Musikpressen. 
På Carl Gehrmans förlag har ut

kommit: 

för en röst med piano 

Svedbom, Vilhelm: I Aches-Lieder. Fünf 
Gesänge. An. H . ... N.o 1 »Goldne 
Brücken seien alle Lieder mir» 
(diss-fiss) 50 öre; N:o 2 »Mein Herz 
ist wie die dunkle Xacht> (ess—ass) 
75 öre; N:o 3 »Wie flüchtig rinnt 
die Stunde» (h-fiss) 75 öre; N:o 4 
>0 sprich, was willst du dich schä
men» ,(c-/) 50 ö re; N:o 5 »Des AV al 
des Wipfel rauschen» (diss-fiss) 50 
öre. 

för soloröster och kör med piano: 

Svedbom, Villi.: I skogen. Idyll. Till-
egnad Hilma Svedbom den 28 sept. 
1896. Klaverutdrag Ord af Emil v. 
Qvanten. Pris 3 kr. Körstämmor 
(Sopran, alt, tenor, bas) à 50 öre. 

Ofvannämnda efterlemnade sång
kompositioner af dr. Svedbom, vittna, 
liksom andra hans verk i samma väg, 
om framstående talang som tonsättare 
och fin smak så väl i textens musika
liska omklädnad som i det sången 
uppbärande ackompanjemanget. Sån
gerna 1 — 4 ha text af Geibel, N:o o 
af v. Osterwald; alla äfven försedda 
med svensk text. Kör-verket »I sko
gen» (om 30 sidor) torde blifva en 
god ackvisition för våra kör-sällskap. 
Förläggaren tillkännagifver emellertid 
att »offentligt utförande utan förlägga
rens medgifvande förbjudes.» Alla 
häftena äro försedda med ett lyckadt 
profil-porträtt af tonsättaren. 

Litteratur. 
På Albert Bonniers förlag har ut

kommit : 

Richard Wagner: Nibelungen» ring. 
Musikdrama. Svensk öfversättning 
af Sigrid Elmblad. Med ledmotiven i 
notskrift. Pris kr. 3: 75. 

I sammanhang har man här en lyc
kad öfversättning af Wagners »Ring», 
böljande med »förafton» till trilogien: 
»Rhenguldet», hvars text i öfversätt
ning af fru Elmblad utkom, då detta 
musikdrama först här uppfördes. Här
efter följa då »Valkyrian» (första da
gen), »Siegfried» (andra dagen) och 
»Gudaskymning» (tredje d.). I tex
tens marginal angifvas de särskilda 
»ledmotiven», hvilka i notskrift före
komma på särskilda blad, som uppslag
na visa notskriften, så att man vid 
läsningen kan följa med på denna och 
ha noterna för ögat. Den Wagnerska 
textens allitteration är naturligtvis följd 
i öfversättningen och titelbladet p å bo
ken illustreras med ett porträtt af 
Wagner. 

På Breitkopf & Händels förlag, Leip
zig, har utkommit (i kommission fr. 
Dürer vorlag. Prag). 

Handbuch f ür Konsertveranstalter. 

Schering A: Geschichte des Instrumental-
konserts. 

»Handbuch der Konsertveranstalter» 
innehåller först råd för sådana af Dr. Rich. 
Batka i följande stycken: 1. Konsert-
föranstaltaren, 2 Konsertarterna, 3. En-
gagementet, 4. Förhållandet till konst
nären, 5. Programmet, 6. Konsertlokalen, 
7. Propagandan, 8. Konsertbruken, 9. 
Programbladet. Vidare afdelningar äro: 
konsertagenturen, konstnärstabeller (för
teckning öfver framstående konstnärer 
af olika fack), konstnärsföreningar, för-
anstaltare af solistkonserter, kalender 
(med märkliga musikers födelse och 
dödsår), Annonser. 

A Scherings ofvan nämnda intres
santa bok tillhör en samling »Kleine 
Handbücher für Musikgeschichte, her-
ausgeg. von dr Herm. Kretschmar». Af 

bristande utrymme kunna vi vid de nna 
anmälan endast anföra det rikhaltiga 
innehållet, hvilket är följande: Inled
ning: Litteratur- Quellen. Afd. I Das 
konzertierende Element in der Instru
mentallitteratur des 17 Jahrhunderts 
und die Anfänge des Instrumentalkon
zerts — II kap. 1 Die Konzertsinfonie. 
Kap. 2 Das Conzerto grosso. Kap. 3 
Das Solokonzert — III. kap. 1 Das 
ältere deutsche Konzert, kap. 2 Das 
Konzert der Mannheimerschule und die 
konzertierende Sinfonie — IV Das 
Klavierkonzert bis Mozart. Kap. 1 Das 
Norddeutsche Cembalekonzert und das 
Pianoforte-Konzerr. Kap 2 Das Kla
vierkonzert der Wiener-Schule — V. 
Kap. 1 Das Konzert der französischen 
Geigerschule, kap. 2 Das instrumen-
talkonzert von Beethoven bis auf die 
Gegenwart, a) Das Klavierkonzert, b) 
Das Violinkonzert, c) Das Konzert für 
Violoncello und Viola, d) Das Bläser
konzert. — Vidare: Schlusswort. Nach
trag. Namen- und Sachregister. 

Gyldendalske Boghandel. Nordisk 
Forlag, Köpenhamn, har utgifvit: 

Illustreret Musikhistorie. En Fremstilling 
for Nordiske Lsesere af Hortense 
Panum og AVilliam Behrend. 34 
och 35 häft. à 1 kr. 

Efter långt mellanrum har med des
sa häften kommit fortsättning på den 
i Sv. Musikt. förut anmälda förtjenst-
fulla danska musikhistorien. Enligt 
tillkännagifvande skall »efter författa
rens bestämda löfte» sista häftet af 
verket utkomma innan 1 dec. i år. 
Innehållet i dessa häften är följande, 
Häft. 34: Musiken i Norge (forts ) — 
Sekstende kapitel: Musiken i Danmark 
efter 1775. Illustrationer i detta häfte 
äro: porträtt af Johan Selmer, Ole 
Bull, d:o ungdomsporträtt, Chr. Sin-
ding, Joh. D. Behrens; J. A. P. Schultz, 
Thomas Thaarup, F. L. jE. Kunzen. 
Claus Schall, Vine. Galeotti, H. O. C 
Zinck, Du Puy (som Don Juan), Si-
boni (i »Vestalinden»), Julie Tutein, 
Weyse (som ung och äldre), Kuhlau; 
dessutom Kuozen-Karrikatur och De
koration från »Chinafarerne». 

Häft. 35: Musiken i Danmark (forts.). 
Illustrationer: Porträtt af And. Pet. 
Bergreen, J. F. Fröhlich, Wexschall, 
Kellermann, Fr. J. Gläser, Napoleon 
Torre, N. W. Gade (som ung och 
äldre) J. P. E. Hartmann (ungdoms
bild), Emma Hartmann ; dessntom 
facsimiler af Gades och Hartmanns 
handstil och notstil samt en bild af 
Hartmanns sommarbostad i Nstrum. 

Zeitschrift der Internationalen Mu-
sikgesellschaft, Häft. II, innehåller: 
Julien Tiersot (Paris): Gabriel Fauré; 
— Alfr. Heu8s (Leipzig): Der Bohnsche 
Gesangverein in Breslau (1881—1905), 
— H. Bewerunge (Maynooth College): 
On the Tuning of Bells; Musikbe
richte, etc. 
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Neue Zeitschrift für Musik. Huf-
vudinnehållet i sist utkomna Häft. 44 
—46 är följande. Häft. 44 (Reger-
häfte): Th. Müller Renter : Max Reger 
als Orchesterkomponist; — H. Leich
tentritt: Max Reger als Kammermusik-
Komponist; — Dr. W. Niemann: Max 
Reger als Klavier-Komponist; — M. 
Hehemann: Max Reger als Lieder-
Komponist. Porträtt af M. Reger oeh 
pianostycke, »Perpetuum mobile», af 
honom medföljer; — Häft. 45: Ton
setzer der Gegenwart. XII Josef Rei
ter (m. porträtt) af Max Morold ; — 
Nie. D. Jantar: Aus Russlands Mu
sikgeschichte (Wlad. W. Stas8ow); — 
Häft. 46: H. E. Schaub: Nutzen und 
Schäden des modernen Konzertwesen ; 
— Dr. Martin Seydel; Die Krank
heiten der Singstimme. 

F Ö L J E T O N G .  

Schiller eller Fahlerantz. 
En Schiller-anekdot, öfver-

flyttad tili lipsala? 

Då man i våras firade minnet af 
den store diktaren Friedrik Schiller, 
h vars dödsdag d. 12 maj inträffade 
för hundra år sedan, framträdde en 
musiktidning därstädes med ett eär-
skildt Schiller-nummer. I detta före
kommer en uppsats med titel: »Schiller 
als Retter in der Not», innehållande 
följande Schiller-anekdot, som säges 
vara mindre bekant. 

Bland lärjungarna i Karlsskolan i 
Stuttgart, hvilka hörde till »Räuber»-
diktarens kamrater, var det en, hvars 
namn dock ej gått till eftervärlden, 
som, kanske förledd af sin kamrats 
diktarsnille, själf ifrigt slog sig på 
poetiska försök och i ensliga stunder 
egnade sig åt versmakeri. Då den 
unge Schiller en dag gick igenom de 
utrymda ekolsalarne för att söka något 
som han glömt, fann han denne sin 
kollega insomnad vid ett skolbord med 
hufvudet stödt mot armarne. Betänkt 
på något skälmstycke, smög han sig 
närmare och böjde sig ned öfver den 
sofvande. Då fick han se på det ned-
bläckade bordet en skrifven vers, bara 
två rader, och bredvid en ännu fuk
tig fjäderpenna. »Aha, han har velat 
dikta», tänkte Sciller och mö nstrade sin 
kamrats suilleprodukt. Den lydde så: 

»Die Sonne drang mit ihrer Strahlen 
Spitzen 

Bis auf des Meeres tiefsten Grund —-» 

Dermed var det slut; hvad vidare 
skulle ske, »auf des Meeres tiefsten 
Grund» — det stod i v ida fältet. Men 
Friedrich Schiller visste det, och dop
pande pennan i bläckhornet skref han 
oförmärkt dit fortsättningen af versen 
samt lemuade tyst, med skälmaktigt 
leende, skolsalen. 

När den andre vaknade, gnuggade 
han sig i ögonen och blicken träffade 

sedan strax den vers han skrifvit och 
som han väl erinrade sig — men, 
hvad var det? Versen var nu afsluiad 
och detta med en högst öfverraskande 
vändning. Stirrande betraktade han 
versen, som liksom hånande mötte 
hans blickar. Den lydde sålunda : 

»Die Sonne drang mit ihrer Strahlen 
Spitzen 

Bis auf des Meeres tiefsten Grund — 
Die Fische fangen an zu Schwitzen — 
O Sonne! mach es nicht zu bunt!» 

I öfversättning skulle versen lyda 
ungefär så här: 

»Solstrålaroe, glödbeta, tränga 
Till hafvets djup, till fiskars hem, 
Der svettiga de matt sig svänga; 
O milda H O ) ! förskona dem ! 

Från det upphöjda till det löjliga 
är, som man vet, blott ett ringa steg. 
Hvad den tragikomiska diktens föista 
upphof beträffar, vet man ej hur han 
afslutat sin dikt. 

Den här berättelsen från Schillers 
skoltid är ju rätt märklig, ifall deu 
är sann, då man jämför den med den 
hos oss väl allmänt kända anekdoten 
från Upsala om en liknande händelse, 
som der skulle ha passerat mellan 
skalden prof. Atter bom c ch d. v. pro
fessor (sedan biskop) Fahlcrantz. Det 
säges nämligen att Fahlcrantz en dag 
gjorde besök hos Atterbom men ej 
träffade honom hemma. Han gick då 
in i hans arbetsium och till skrifbor-
det för att skriftligen meddela honom 
sitt ärende. Der föll då hans öga på 
en börjad dikt, hvars begynnelestrofer 
lydde : 

Solstrålarna, trängda tillhopa, 
Ett eldhaf af jorden beredt. . . 

h varpå den för sin skämtsamhet och 
kvickhet bekante Fahlcrantz tillade 
följande slutstrofer: 

»Och fiskarne flämta och ropa: 
»Fy fan, hvad här börjar bli hett!» 

Det är väl knappast troligt, att den 
svenska anekdoten blifvit känd i Tysk
land och sedan tillskrifven Schiller 
och hans kamrat. Schiller var, som 
bekant född 1759, de båda Upsala-
professorerna båda 1790. Mera tro
ligt är då, att Schiller-anekdoten varit 
känd af någon svensk, som applicerat 
densamma på Atterbom, den fosforisti-
ska skalden, och hans skämtsamme 
akademiekollega. F. H. 

Från scenen oeh konsert
salen. 

Kgl. teatern. 
Nov. 3, Ts ch aikowsky : Eugen Une-

gin. 
4. Konsert med biträde af vio-

loncell. prof. Hugo Becker, 
frök. Valborg Svärdström o. 
«ignora Maria Labia. 

5. Bizet: Carmen. 
(i. R. Wagner: Lohengrin. (El

sa: frk. Svärdström) 
8. Puccini: Boheme. 

il, 15. Gounod: Romeo och Julia. 
(Julia: frk. Svärdström.) 

10. Mozart: Don Juan. 
11. Rossini: Wilhelm Tell. 
12. Boito: Meßstofeles. (Marga

reta-Helena: signora Maria 
Labia.) 

13. Thomas: Mignon (Mignon: 
frk. Svärdström.) 

Östermalmsteatern. 

Nov. 4—IG. Louis Varney: d'Artagnan, 
operett i 3 akter af Paul 
Ferrier och Jules Prévé. Öfv. 
af E. Wallmark. (Constance, 
Armide.- frk. R. Grftnberg, 
fru Ro we; Bonacieux, De 
Tréville, d'Artagnan, Plan-
chet: hrr Lund, Bergström, 
Allum, R alf; Athos, Porthos, 
Aramis: hrr Haxell, Svens
son, Ullman.) 

Musikaliska Akademien. 

Nov. 10. Konsert af Villi. Stenhani-
mar, Beetboven-afton. 14. Mu
si k löreningen s 70:de kon
sert, egnad åt minnet af dr. 
Vilhelm Svedbom. Biträdan
de: frkn. Valb. Svärdström, 
Alfhild Larson (ackomp.), 
fruar Dina Edling, Julia 
Clausen ; hrr John Forsell, 
H. Malm, G. Sjöberg; k. hof-
kapellet. Dirigent: Prof. 
FranzNeruda. 1. Beethoven: 
Uvertyr till »Coriolanus»; 2 
Vilh. Svedbom: a) Körer à 
capella, b) Solosånger; c) >1 
rosengården», för soli, bland 
kör och ork.; 3. Mozart: 
Requiem. 

V etenskapsakademien. 

Nov. 3, 5. Prager Stråkkvartettens 
konserter. 3. nov. 1. Tscliai-
kowsky : Kvartett Ess-moll, 
op. 30; 2. J. Haydn : Kvar
tett B-dur; 3. A. Dvorak: 
Kvartett, Ass-dur, op. 105; 
— 5 nov. 1. Mozart: Kvar
tett, D-moll; 2. Vit Novak: 
Kvartett, D-dur; 3. E. Grieg: 
Kvartett, G. moll. 

7. Konsert af miss Ely da Rus
sel Biträdande: hr A. Runn-
4vist, f rk. Märtha Ohlson. 

13. Konsert af frkn. Zelma 
Wall och Sigrid Milto-
pteu s. 

IG. l:a kammarmusikafton af frk. 
Märtha Ohlson, hrr Axel 
Runnqvist o. Carl Lin-
dhe. 1. Rich. Strauss: Sonat 
för violoncell och piano; 2. 
J. Brahms: Sonat för violin 
och piano; 3. Rob Schumann: 
Pianotrio, D moll. 

Den konsert som i början af måna
den gafs på kgl. teatern hade sitt stora 
intresse deraf att vi här fingo göra be
kantskap med en af nutidens förnäm
sta konstnärer, nämligen violon cell vir
tuosen Hugo Becker, som på ett kort 
besök gästade den skandinaviska nor
den. Prof. Becker, f. 1864 i Strass-
burg, är son af den utmärkte violi
nisten Jean Becker, skaparen af »Flo-
rentiner-kvartetten». Sjelf är Hugo 
Becker medlem af den ansedda Heer-
mann-kvartetten och lärare vid Hoch'-
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ska konservatoriet i Frankfurt a. M. 
Vid nämnda konsert utförde prof. B. 
konsert för violoncell och ork. af 
Haydn, G'antabile af Oui och Zigenar-
dans af Jeral samt, extra, Adagio af 
Nardini. Med tekniskt mästerskap som 
trotsar alla svårigheter af pas-iager, 
dubbelgrepp, flageoletter etc, förenar 
konstnären ett välljud och en nobless 
i spelet, som kaappast kan öfverträf-
fas. Ea ståtlig figur och flärdfritt upp-
tiädande bidrager ock att göra konst
närens uppträdande sympatiskt. Publi
kens rikliga bifall och flera inropnin-
gar vittnade också om riktig uppskatt
ning af konstnärens utmärkta presta
tioner. Som klassisk inledning till 
Haydn-konserten kan betraktas föista 
programnumret, Mozarts uvertyr till 
»Titus», och en aria med obligatviolin 
ur dennes »Idomeneo», utförd af fröken 
Svärdström och hr Zetterqvist med or
kester. I konsertens mera mångskif
tande fortsättning fick man höra utom 
nämnda mindre violoncell-nummer, ined 
af br Lang utfördt pianoackompanje
mang, Foronis vackra »Ouverture mé
lancolique» och Smetanas intressanta 
symfoniska dikt »Moldau» såsom or
kesternummer, samt af signora Maria 
Labia aria ur Norma (»Casta Diva»), 
Elegie af Massenet och »Il Suscello» 
af Bossi, de senare till piano. 

I »Mefistofeles» har signora Labia 
gästat med dubbelrollen Margareta-
Helena. Den UDga sångerskan har 
dugtig röst, särdeles hvad höjdtonerna 
beträffar, men sången stores af något 
bred vokalbildning och den dramatiska 
framställningen kunde vara bättre, sär-
ekildt i Margaretas parti. 

Östermalmsteatern ger fortfarande 
operetten »d'Artagnan», som är mera 
opéra comique än operett. Musiken af 
Varney, bekant här genom operetten 
»Musketörerna i Klostret», är ganska 
underhållande och handlingen är i det 
hela rätt liflig. De utförande förtjena 
det bifall som egnas dem, särskildt 
fröken Grimberg och fru Rowe samt 
hr Allum (hufvudpersonen) och hr 
Lund. 

Den utmärkta Prager-stråkkvartetten, 
hvars företa konsert omnämndes i förra 
numret, gaf ytterligare tvenne den 3 
och 5 nov., hvaraf den förstnämnda 
bjöd på Tschaiko\vsky8 kvartett, Ess 
moll op. 30. Dvoraks Ass dur op. 105, 
båda rika på intressant och vacker 
musik, och derjemte en af Haydn, B. 
dur. Sista konserten, mâtiné, upptog 
programmet Mozarts härliga D-moll
kvartett och Griegs, G-moll samt en 
ny (manuskript) sådan af Vit Novak, 
här förut obekant komponist. Denna 
inleddes med en Fuga, Largo miste-
rioso, rätt intressant och fortsattes 
med en Fantasia (Allegro passionato), 
en mycket intrasslad, föga njutbar 
zigenarmusik. De förträffliga exeku-
törerna rönte äfven nu publikens stora 
erkännande. 

För fullt hus gaf Vilh. Stenhammar 
sin senaste Beethoven-afton, hvarvid 

den utmärkte pianisten spelade sona
terna op. 2 n:o 1, Ess dur op. 27 n:o 
1 och Ass dur 110 samt de vackra 32 
Variationerna öfver ett originaltema, 
allt framkallande lifiigaste bifall. 

Musikföreningen, som nu åter be
kommit hofkapellet8 biträde, gaf efter 
ett års uppehåll sin första säsongkon
sert den 14 d:s. Denna var egnad åt 
minnet af föreningens ledare N:o 2, 
dr. Vilh. Svedbom; prof. Fr. Neruda 
är fortfarande dess konsertdirigent. 
Denna konsert inleddes med Beetho
vens grandiosa »Coriolanus»-uvertyr 
och afslutades med Mozarts sköna, här 
ej på länge gifna »Requiem», antagli
gen valdt i sammanhang med minnes
festen i anledning af dr. Svedboms 
frånfälle. Af dennes verk upptog pro
grammet solosånger: »Ro, ro», »Frid
eönskningar», »Maaneskin», »Till Gre
ta», sjungna af frök. Svärdström, och 
»Källan», »Svarta S vanor» och balla 
den »Sten Sture», sjungna af hr For-
eell, samt slutligen den välbekanta »I 
rosengården» för soli, blandad kör och 
orkester, hvari frk. Svärdström och hr 
Forsell utförde solopartierna ; dessa 
återgåfvos i »Requiem» af fruar Ed
ling och Clausen samt hrr Mnlm och 
Sjöberg. Fullsatt salong hyllade med 
varmt bifall de medverkande och diri
genten. I hoflogpn såg man Prins 
Eugen, hertiginnan af Dalarne och 
piins Gustaf Adolf med gemål. 

Konsert gafs d. 7 af en australisk 
sångerska miss Elyda Rassel, som en tid 
uppehållit sig i vårt land. Hon är be-
gåfvad med rätt stor och äfven väl sko
lad röst, mezzosopran, men föredraget var 
något forceradt och monotont. Jemte 
sånger af Scarlatti, Pergolese, Handel, 
sjöngos modernare af Widor, Tschai-
kowsky och Massenot samt språkligt 
rätt korrekt utförda svenska folkvisor 
och gånger af Sjögren och Peterson-
Berger. Slutligen sådana af Rob. 
Franz, Schumann, Schubert och Brahms, 
Hr Runnqvist biträdde med F-dur-ro-
mansen af Beethoven och Gavotte *f 
Bach. Frk. Märtha Ohlson biträdde 
vid pianot. 

En konsert af sångerskan fik. 
Zelma Wall och fröken Sigrid Milto-
pa>us, pianist, ha vi ock att omnämna. 
Fröken W. sjöng arior ur »Figaros 
bröllop» samt i Samson et Delila» 
jämte sånger af Merikanto, Bror Back
man, Massenet, Puget. Sjögren och 
Peterson-Berger. Frk. M. spelade solo 
Nocturne och Fantaisie-Impromptu af 
Chopin och Valse, E-dur, af Moszkow-
zki. Den rätt talrika publiken spa
rade ej på bifallet. 

Särdeles intressant och njutningsrik 
var första kammarmusik-konserten af 
trion frk. Märtha Ohlson, hrr Runn
qvist och Lindhe. Den inleddes med 
en sonat F-dur, op. (i, af den nu så beröm
de, storslagne symfonikern Rich. Strauss. 
Nämnda sonat för violoncell och piano, 
alltigenom enkel och melodisk, röjer 
den unge tonsättaren. Mera mogenhet 
företer den därpå spelade sonaten op. 

100 för violin och piano af Brahms, 
hvars begynnelse mycket påminner om 
Walters prissång i »Mästersångarne». 
Till slut bjöds på Schumanns allvar
ligt stämningsfulla och fängslande Piano
trio, D-moll op. (53. Det på alla hän
der förträffliga utförandet fick välför
tjänt bifall af de talrika åhörarne. 
Fortsättningen af dessa triokonserter 
motses med stort intresse. 

Musiknotiser från hutVud-
staden och landsorten 

Kgl. teatern. Måndagen den 20 i 
denna månad ha jemt hundra år för
flutit sedan Beethovens enda sceni
ska skapelse, *Fidelio», första gången 
framträdde inför allmänheten, då under 
namn af »Leonora» och å hofoperan i 
Wien. Med anledning häraf kommer 
operaverket att på denna dag uppfö
ras å de flesta större operascener i 
Europa. Operan i Stockholm har äf
ven förberedt ett sådant framförande 
genom ny p»rtibesättning och ny in-
studering af verket. Af rollinnehaf-
varna från operans senaste uppförande 
återstår endast titelpartiets innehaf-
varinna, fru Caroline Östberg. 

» Fidelio », med Sonnleithners af 
Treitschke ändrade text, öfversatt af 
Bernh. Crusell, uppfördes i Stockholm 
på k. operan första gången d. 14 april 
1832 och gick till 3 febr. 1833 öfver 
scenen 6 gånger. Operan har sedan 
mera sällan upptagits, men under Job. 
Elmblads regie vid k. teatern skedde 
det pietetsfullt vid midten af dece mber, 
till minne af Beethovens då timade 
födelsedag, årligen från 1897 till 1901. 
Då operan senast gafs här, d. 18 dec. 
1901, var det med följande rollbesätt
ning: Leonora, Marcellina: fru Östberg, 
frk. Karlsohn; Florestan, Don Fer
nando, Don Pizarro, Rocco, Jaequino: 
hrr Bratbost, Sellergren, Söderman, 
Elmblad, Max Strandberg. 

Musikhistoriska museet har såsom 
gåfva af fru Christina Nilsson, gref-
vinnan de Casa Miranda, fått mottaga 
en synnerligt vacker vielle (lira, något 
liknande vår svenska nyckelharpa), 
sign. J. N. Lambert, Paris 1774, samt 
åtskilliga fotografiporträtt, framställan
de den berömda kon6tnärinnan under 
olika tidsskeden. Grefvinnan de Casa 
Miranda har vid flere tillfällen förut 
genom värdefulla gåfvor visat sitt in
tresse för Musikhistoriska museet. 

Derjemte har museet från hofmusik-
handlaren Georg Lundquist mottagit 
som gåfva ett tiotal porträtt af beröm
da musici och o peraartister, en del med 
egenhändiga påskrifter och infattade i 

Kammarmusikaitnarne af frök. Mär
tha Ohlson samt hrr Runnqvist och 
Lindhe komma att blifva tre, hvaiaf 
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den andra, 18 jan. 1906, har följande 
program; Victor Vreuls: Sonat H-dur 
för violin och piano; C. Saint-Sacns : 
Sonat C-moll för violoncell och piano; 
Gabriel Fauié: Pianokvartett, C-moll. 
— Tredje aftonen utföras: Em. Sjö
gren : Sonat E-moll för violin och piano ; 
Ei Grieg: Sonat A-moll för violoncell 
och piano samt Pianotrio, Ess-dur, af 
Franz Schubert. 

Konserter. Fröken Astrid Ydén, den 
unga svenska harpisten, som i våras 
gjorde stor lycka i London med sitt 
artistiska spel cch der gaf en konseit 
under prinsessan Margaretas af Con-
naught beskydd, kommer att här ge 
en konsert i Musikal, akademien med 
biträde af sångerskan frk. Maja Köhler 
och hr W. Stenhammar. 

Hr Jackson Norris konsert är upp
skjuten till d. 29 nov. 

Fru Aino Ackté-Renvall, den fram
stående finska s ångerskan, anlände med 
ångaren Bore från Åbo d. 9 nov. till 
Stockholm och fortsatte resan söderut 
med snälltåget kl. 10,10. Fru Ren
vall kommer att i den nä)måste fram
tiden konsertera i Braunschweig, Kö
penhamn o^h Malmö. 

Sven Scho/ander i Berlin. Från Ber
lin skrefs den 6 dennes. Gårdagens 
första Scholander-soaré i Bechsteinsa-
len b'ef den faktiskt största succès 
sångaren, som var vid utmäiktaste 
di^prB'tion, hittills vunnit i Bärlin. Ett 
l&Dgt i förväg utsåldt hus mötte ho
nom vid framträdandet med långvarig 
och liflig väHomstapplåd och under af
tonens lopp tog bifallet karaktären bf 
rent af stormande ovationer i form af 
tolf inropningar, fem extranummer, 
blomster, jubel och näsduksvifiningar. 
Programmet, som upptog tyska, sven
ska och franska sånger i tre afdelnin-
gar, var till större delen alldeles ny-
nistuderadt, och rf dan dess andra num
mer, Liliencrons »Zwei Meilen Trabe», 
med musik af soil ègifvaren, bissera-
de*, något som sedan begärdes för yt
tet ligare två af programmets nummer. 
Scholander reser i morgon till Schweiz 
och Sydtyskland för att åter den 3 dec. 
sjuoga här. 

Kristina Nilsson, grefvinna Casa de 
M randa, befinner sig för närvar«nde 
å Grand Hôtel S iltsjöbaden, där hon 
kommer att vistes någon tid. 

Bröllop firades den 6 nov. å Salt
sjöbaden mel lau operasångerskan fru 
Malhilda Jungstedt och artisten Fritz 
Re liters värd. 

Stockholms Sångarförbund gaf den 5 
d:s konsert i Östermalms kyrka för er
hållande af grundplåt till ett blifvande 
sång- och musikpalats i hufvudstaden. 

f Axel Tamm. Med bruksegaren 
Axel Tamms frånfälle d. 8 nov. i en 

ålder af 49 l/z år förlorade hufvudsta
den en man, som på litteraturens och 
tonkonstens område egde grundlig bild
ning och som mecenat inlagt stora för-
tjenster. Särskildt ha offentliga bib
liotek, och specielt Musikaliska aka
demiens, af honom flerfaidiga gånger 
fått mottaga mycket värdefulla gåfvor. 
Skicklig piarist var det i synnerhet 
musiken, som han med stort intresse 
omhuldade och satte sin glädje i att 
befordra. Axel Evald Tamm var son 
till godsegareu K. A. Tamm på Tve-
taberg och hans maka, född Östberg. 

Från våra grannland. 

Helsingfors. Nov. 1—9 Under se
naste tidens oroliga tillståLd i vårt 
östra grannland ha kommunikationerna 
med Finland till en del varit afbruina 
och underrättelserna från dess hufvud-
stad knappa. Från sista oktober till 
5 nov. var generalstrejk der prokla
merad och tidningar derifrån uteblefvo. 
En ny tid af frihet hoppas man nu 
skall randas för det förtryckta landet, 
och glädjen häröfver har uttryckt sig 
i offentliga festföreställningar. En så
dan egde nyligen rum på Svenska 
teatern, med följande program: 1. Pro
log af Hjalmar Procopé; 2. uppförande 
af »Allt för fosterlandet»; 3. utförande 
af »Vårt land». — Vid Folkteaterns 
fest utfördes: 1. Björneborgarnesmarscb; 
2. Prolog af Jonatan Reuter; 3. »Lands
höf dingen», dramatiserad dikt i 1 akt 
af Rafael Herzberg; 4. Musik; 5. »Vårt 
land», dramatiserad dikt i 1 akt af R . 
Herzberg; 6. Tablå. Den 8 nov. gafs 
af Filharmoniska sällskapet festkonsert 
i Soc.etetshuset, som inleddes med af-
sjungandet af »Värt land», hvarefter 
dirigenten Rob. Kajanus utbringade 
ett »lefve för Finlands framtid», be-
svaradt med trefaldigt hurrarop. Pro
grammet var helt och hållet finskt. 
Vid tillfället var all servering i loka
len instäld. 

Den unge lofvande pianisten Elli 
Rängman gaf d. 10 en konsert i uni-
versitetssalen med ett program i stor 
stil, bl. a. innehållande Preludium och 
Fuga af Bach-Liszt, Beethovens sonat 
op. 110, Schumanns Etudts symfoni-
ques, Lii-zts Polonaise E-dur och Cho 
pn-nummer. 

Kristiania. Nov. 1 —14. National
teatern, som under månaden haft dra
matiskt program, gaf d. 8 en symfoni-
konsert under medverkan af v.oloncell-
virtuosen prof. HUJO Becker och pia
nisten frök Johanne Stockmarr. Pro
grammet var följande: 1. Weber: Uver
tyr till »Friskytten»; 2. Tschaikowsky: 
pianokonsert, G-dur, m. ork ; 3. Haydn: 
violoncellkonsert ; 4 a) Ag. Backer-
Gröndahl: Konsertetude, A-moll, b) 
Sapellnikoff: Elfentanz (frk. Stockmarr); 
5. a) Tartini: Adagio, b) Popper: Ta
rantella. — Fahlström8 teater har upp
fört »Den förlorade sonen» med fru 
Weihe-Berény som gäst. Den 6 gafs 
en konsert af en ung violoncellist hr 

Herman Sandby med biträde af hr J. 
Backer-Lnnde. Programmet upptog bl. a. 
Haydn s violoncellkonsert ochTschaikow-
skys Rococo-Variationer. Dagen derpå 
konsei terade sångerskan Asta Pera, äf
ven biträdd af h r B.-Lunde. En sång
afton för barn har gifvits af fru Oally 
Monrad. 

Köpenhamn. Nov. 1—14. Kgl. tea
tern har fortfarande haft till gäst hr 
Herold, som nu äfven uppträdt som 
Turiddo i »På Sicilien» och Alfred i 
»Traviata». För öfrigt ha af musik-
pjeser stått på spellistan »Carmen», 
»Elverhöj», »Orfeus och Eurydice» 
saint »Guldhornene», »Et Folksagn» 
och »Brudefperden». Fortfarande gif-
ves på Dagmarteatern »Flickan från Ar-
le » och på Fredriksbergsteatern » Ma
dame Sherry». Norrebroteatern har 
bjudit på »Cornevilles klockor», att nu 
endast nämna defisa teatra rs pjeser med 
musik. 

D. 3 nov. gafs här en populär kon
sert af lady Hallé och pianovirtuosen 
Dohnanyi. Första Palä-konserten egde 
rum d. 5 nov. med biträde af pianis
ten Anton Förster (fr. Berlin), som 
spelade konsert, A-dur, och Ungersk 
Rhapsodie af Liszt jemte andra saker 
af Liszt och Chopin. Programmet 
upptog äfven Haydns »Militärsymfoni» 
och en orkesterkomposition af Lange-
Miiller: Ny festmarsch vid rådhusets 
invigning d. 12 sept. 1905. — D. 
7 o. 13. gaf Leonard Borwick piano
aftnar och d. 4 o. 9 fru Ida Ekman 
populära konserter för utsåldt hus. En 
annan finsk sångerska, Sigrid Wester
land, gaf d. 10 konsert med sånger af 
Hugo Wolf och Schumann, biträdd af 
pianisten Hugo Kroemer från Leipzig 
D. 14 gaf Dansk konsertförening sin 
l:a säsongkonsert, h varvid utfördes: 1. 
A. Winding: Nordisk ouverture; 2. 
A. Eggers: »Kong Volmer», för solo, 
kör och ork. (ny); 3. Axel Schioler: 
Symfoni N:o 2 (ny); 4 Lange-Miiller: 
H. C. Andersen-kantat för solo, kör 
och ork. (ny) D. 11 gafs af hr Carl 
Nielsen en kör- och orkesterkonsert 
med biträde af operasångerskan Thyra 
Larsen och operasångaren Herold. »Frbg. 
kammermu8ikforening» har gif vit sin 
2:a säsong-konsert, hvarvid utfördes: 
Beethoven: Stråktrio, D-dur, op. 8; 
Schubert: Sånger; Mendelssohn: Piano-
trio, D-moll o p. 49. Biträdande voro 
fru El. Anker-Heegaard, hr Fini H9n-
riques m. fl. Pianisten Dohnanyi an
nonserar om 3 abonnemangskonserter 
här i dec. och nästk. jan. och febr. 
Den första har Beethoven — Schubert, 
den andra Schumann — Brahms och 
den tredje Chopin — Liszt på pro
grammet. 

Från andra land. 
Paris. Stora operan har åter upp

tagit Webers »Friskytten» med rik 
uppsättning. 

Lamoureux-konserternas 25-års jubi
leum har firats nyligen med en stor
artad konsert. 



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

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

utgifves 1905 efter samma plan som förut, innehållande pojmlttr lits-
ninff i Musikaliska ttmnen, porträtter med biografier etc. Tidnin
gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug.). Pris 5 kro
nor pr år, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker hiir å Expedi
tionen, Kam m aka reg at an (i, l tr. ö/v. (färden, i bok- och musik-
handeln, å posten och tidningskontor. / landsorten bäst « posten. 

Obs.! Nyttan af en musiktidning för musikbildningen i hemmet torde ej 
kunna beslridas-. Framfor dagliga tidningar eger en sådan fördelen att den förva
ras och bildar, så att säga, en viusikhistorisk uppslagsbok. Rätta platsen för ut-
gifvandcl af en musiktidning är hufvudstadm, där musiklifcet är högst och rikast 
ulveekladt. bvensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu-
s i k l i f v e l  i  r å 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  N o r g e s ,  F i n l a n d s  o c h  D a n m a r k s  h u f -
vudstäder etc., biografier med fina poi trätt, instruktiva artiklar, följetonger m. m. 

OBS. Porträtier med biografier i N:o 1: Adolf Lindgren. — Fr. Wult 
von Steijern. — Georges Beer; N:o 2: With. Kienzl. — Mischa El man ; N:o 3: 
Ellen Beck — Agga Fritsche; N:o 4: Christian Sinding; N:o 5: Märtha Ohlson. 
— Valborg Svärdström (som Joiantha); N:o 6: Hugo Alfvén, — Lola Ariåt de Padilla; 
N:o 7: Manuel Garcia. — Joseph Czapek; N:o 8: H. C. Andersen. — Helge 
Nissen; — N:o 9: Bruno Aspelin; — N:o 10: Henry Wood — Clara Hultgren; 

N:o 11: Josef Dente; — N:o 12: Gustave Thalberg ; — N:o 13: Francesco 
Tamagno; - N:o 14: Sigrid Arnoldson; — N:o 15: Art. Hartmann — E. Consolo. 
— N:o 16: Tor Aulin. 

Å Svensk Musiktidnings Expedition, 
Kammakaregatan 6, samt i bok- och 
musikhandeln finnes till salu 

4 Pianostycken — Barcarole, Ma
zurka, Ganzonetta, Neriia — af Frans 
J. Buss. Pris 1 kr. 

O B S .  O B S .  

Musik-lärare 
ocll 

-lärarinnor 
kunna annonsera billigt i 
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m oWKM j0 m 
efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och ve rkligt musikalisk u tbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3 — 4 e. m. Tel. Bruokeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6, I tr öfv. gården. 

Frans J . Huss. 

OBS. Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan musikbi
laga, erhållas till nedsatt pris endast kon
tant â exneditionen. 

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK 

Begagnade 
instrument ta
gas i  u tbyte. 

Bekväma afbe-
talningsvilkor. 

Kongl. Hofleverantör 
GÖTEBORG 

Et ab kr ad 1843 

Den enda svenska Planofabrik, som vid| 
mångfaldiga täflingar alltid erhållit hög

sta priset. 

I Talrika intyg från 

framstående 

musici och 

konstnärer. 

OTJLD^TEXD^LJ" 
Göteborg iSgi Malmö iSc/6 »Ä 

Stockholm ISgi /A 

I— 

Festmarsch 
tör piano ai 

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

finnes nu att tillgä i godtköpsupp-
laga à 

SO öre. 
Svensk Musiktidnings förlag. 

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

Inalles 21 första pris 

Ludwig ïan Beethoven, 
vackert porträtt à kartong, finnes i 

bok- och musikhandeln à 50 öre. 

Svensk Musiktidnings Expedition. 

I Musik- och Bokhandeln: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny lättfattlig undervisningsmetod for 
barn, öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 
Hilft. 3 kr., i pappband 3:50, eloth-

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 förmätt göra 
det så alltigenom svenskt som det värk-
ligen är». 

(Gotlands Allehanda) 

Elkan & Schildknecbts M nsikhandel 
28 Drottninggatan 28. 

I J. LUDV. OHLS SON 
tö 

STOCKHOLM 
&  H a m n g a t a n  1 8  B.  
in 
à Flyglar, Pianinos och Orgelhar-

monier af de bästa svenska och ut-
Ö ländska fabr iker i största lager till 
iij billigaste priser under fullkomligt 
JU a nsvar för instrumentens bestånd. 

g Obs.! Hufvuddepôt för Blûthners 
och Rônischs världsberömda Ö 
Flyglar och Pianinos. gj 

» 

Sleganta 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  b ok 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 A L L :  

Camille Saint Saëns (med poi trätt och 
afbildning af Musikaliska Akademiens 
adress till honom på hans 70 årtdag). — 
Ett teatermuseum i St ockholm. Upprop, 
— Om musiken som uttrycksmedel. Ett 
litet bidrag till tonkonstens eBtetik, af 
C IL. — Musikpressen. — Litteratur. — 
Följetong: Schiller eller Fahlcrantz. En 
Schiller-anekdot, öfverflyttad till Upp* 
sala?, af F. H. — Från scenen och kon
sertsalen. — Musiknotiser från hufvudsta-
den och landsorten, från våra grannland 
och andra land. — Annonser. 

G. C. G ustafsuns Boktryckeri, Stockholm, 1905. 


