
IIUUUUMW J tmmnnm rjcnnnnn. 

S 

Redaktör och utgifvare: 

Hip 9. F R A N S  J .  H U 8 S .  
Telefon: Brunkeberg 14 97. 

N O R D I S K T  M U S I K B L A D .  

Stockholm den 2 Maj 1907. 

Expedition: Kammakaregatan 6. 

Pris: Helår 5 kr. Lösnummer 25 öre. 
Annonspris 20 öre pr petitrad. 

27:e 

Johannes Brahms. 

Ho år ha förflutit sedan Jo
hannes Brahms' frånfälle, 
som egde rum den 3 april 
1897. Med anledning där-
af har minnet af den store 

tyska musikern frammanats i hans hem
lands musiktidningar och flerstädes med 
uppförande på konserter af hans verk. 
Äfven här i Stockholm har man så velat 
hedra hans minne i det Konsertförening
en på sina sista kammarmusikkonserter 
Sätt ett par af hans förnämsta arbeten i 
denna genre på programmen, och den 
svenska sångaren Nils Svanfeldt utför
de nyligen på sin konsert härstädes 
uteslutande sånger och visor af Brahms. 

Vår tid tycks förstå och njuta af 
Brahms' musik mer än fallet var för 
ett par decennier sedan. Om denna 
musikmästares betydelse i konstvärlden 
hade vi tillfälle att yttra oss kort efter 

hans bortgång och vi meddelade då en 
fullständig förteckning öfver hans kom
positioner, till opustalet utgörande 121 
verk. 

Till Johannes Brahms1 minne och 
om hans personlighet må några korta 
biografiska uppgifter och karaktäristi
ska skildringar här följa. 

Johannes Brahms föddes den 7 
maj 1833 i Hamburg. Hans far var 
kontrabasist vid Stadtteatern därstädes, 
och den lille Johannes lärde tidigt a tt 
blåsa horn och spela violoncell, men 
största framstegen gjorde han uti pia
nospelet, så att han redan vid fjorton 
års ålder kunde gifva sin första kon
sert som pianist. Äfven en hans egen 
komposition, variationer öfver en folk
visa, stod på programmet. Den i grann
staden Altona lefvande, duktige teore
tikern Eduard Marxen ledde sedan hans 
undervisning i kontrapunkt och det 
högre pianospelet. Med don några år 

äldre,' ungerske violinisten Remenyi 
företog Brahms 1853 sin första konst
resa genom Tyskland, då han blef be
kant med Liszt och g jorde sig bemärkt 
af Robert Schumann på ett sätt, som 
för honom skulle blifva af stor bety
delse. 

Nyssnämnda år blef Brahms kördi-
rigent och musiklärare hos fursten af 
Lippe-Detmold men lämnade denna 
plats snart, nog och lefde sedan i Ham
burg, i Schweiz etc., flitigt sysselsatt 
med studier och komposition. Ar 1862 
vände han sig till Wien, där han un
der ett år verkade som dirigent vid 
därvarande »Singakademi». Den of
fentliga verksamheten behagade honom 
dock ej, hvarför han lämnade Wien 
1864 och vistades sedan i Hamburg, 
Zürich, Baden-Baden etc. 

Till Wien längtade han emellertid 
åter och kom tillbaka dit 1869. Un
der åren 1873—75 tjänstgjorde han 
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nu som konsertdirigent för »Gesellschaft 
der Musikfreunde» men afsade sig där
efter en gång för alla hvarje beroende 
ställning. Däiemot uppträdde han ofta 
i Wien och flerstädes som pianist — 
såsom sådan var han mästare och sär
deles Öfverlägstn tolk af kammarmu
sikverk — samt uppträdde mången
städes som dirigent för egna komposi
tioner. 

Efter en ny frånvaro från Wien (i 
Heidelberg o. s. v.) slog han sig för 
alltid ned där 1878. Han betecknade 
sig också själf såsom en »inbiten wie
nare», och stor vän af naturen samt 
duktig fotgängare gjoide han sig väl 
förtrogen med den österrikiska hnfvud-
stadens vackra omgifningar och landets 
naturskönheter. Brahms' lefnadssätt var 
mycket enkelt och regelbundet. Tidigt 
på morgonen satt han vid sitt ai bets
bord eller var han under den vackla 
årstiden ute på vandring och tog på 
förmiddagen emot besök. Sitt middags
mål intog han som stamgäst på »Ro
the Igel», då han icke såsom vän af 
gladt-sällskapi-lif gästade hos familjer, 
som stodo honom peisonligen näraPå 
eftermiddagarne arbetade han till sent 
på aftonen, då han tillbragte återsto
den af dagen tillsammans med sina 
vänner. Sedan sjutton år tillbaka 
bodde han på samma ställe i en rätt 
anspråkslös lägenhet, där han såsom 
ogift hade en husförestånderska. 

I afseende på Brahms' musikaliska 
verksamhet som tonsättare är det be
kant att Robert Schumann först i »Neue 
Zeitschrift für Musik (1853) med en 
artikel, som h ade till öfverskrift »Ntue 
Bahnen» väckte uppmärksamheten på 
dtn uoge Brahms och emfatiskt prisa
de honom som en af konstens utvalda. 
Förläggare till hans verk saknades nu 
icke. Redan i dec. 1853 utgafs Sex 
Gesänge op. 6, hvarefter snart följde 
pianosonaten op. 5, p'anosonaterna i 
C-dur och Fiss moll (op. 1 och 2) 
tillegnade Josef Joachim och Clara Schu
mann, vidare Sex Gesänge, op. 3, och 
Scherzo, Ess moll, för piano. Dessa 
sex verk omtalas med förtjusning af 
L. Köhler i »Die Signale» 1854. 

Brahms' musik, långt ifrån att vara 
populär, röjde karaktär af reflex on m er 
än af omedelbar inspiration och föreföll 
oklar och toir. Först småningom klar
nade hans stil och vann hans storhet 
som tonsättare erkännande. Allmännare 
sådant framkallade ej ens hans piano
konsert i D moll, de stora pianokvar
tetterna i G moll och A dur, stråk
kvartetterna, pianosakerna, dät ibland 
Händelvariationerna och en del k örverk; 
först med sitt »Deutsches Requiem», 
vann han fullständig seger. Hans 
»Triumphlied», i Schicksalslied», kam
marmusik m. m. gjorde nu sin rond 
i konsertsalarne, och hans f}rra sj'm-
fonier, uvertyrer m. m. fclefvo erkända 
såsom det mest betydande som efter 
Beethoven framträdt af instrumental
musik. 

Hans sista tonsättningar torde ha 

varit de under hösten 1896 utkomna 
»Vier ernste Gesänge» för bas med 
orkesterackompanjemang, op. 121, en 
svanesång, i kvilken dödsaningar tyc
kas uttala sig. 

Brahms' högtidliga begrafning ägde 
rum den 6 april å Wiens Centralkyr
kogård, där han hvilar i en heders-
graf vid sidan af Beethoven och Schu
bert. 

En utförlig förteckning öfver Brahms' 
kompositioner finnes införd i årgången 
1897, n:r 19 af Svensk Musiktidning. 

¥ 
Alexandre Guilmant. 

Denne öfver hela den bildade värl
den kände och beiömde orgelvirtuos 
och komponist fyllde nyligen, dtn 
12 mars, i0 år. Denna omständighet 
torde gifva anledning att meddela 
några upplysningar om den åldrige 
konstnären, som ännu med oförmin
skad kraft verkar i konstens t.jenst 
som lärare, orgelvirtuos och tonsättare. 

Guilmant torde vara den »f nuti
dens orgelkomponitter, som är mest 
känd och spelad. Det finnes väl 
knappast någon mera kunnig orga
nist, som ej eger någi a af hans tal
rika orgelkompositioner eller åtminstone 
mycket väl känner hans namn. Denna 
popularitet får kanske i någon mån 
tillskrifvas en del at hans mera popu
lärt hållna kompositioner, men i stort 
sedt har Guilmant äfven tillfört orgel-
litteraturen ett betydande antal först-
klissiga arbtteD. I hans 18 stora 
häften »Pièces dans différents styles 
pour orgue» torde man finna mycket 
af bestående värde, däribland de äfven 
af lyska kritici så varmt erkända fu
gorna. Att G. är en utmärkt kontra-
punktiker märker man i dessa fugor, 
der han, utom pregnanta och espres-
siva temata, visar en ovanligt ledig 
polyfoni. 

Bland Guilmants större verk må 
nämnas : 7 Sonater för orgel, Symfoni 
för orgel och orkester, Marche fantasie, 
Marche funèbre, Marche élégiaque, Me'-
dilation, Allegro samt slutligen Finale 
alla Schumann, alla dessa för orgel 
med stor orkester. 

Af hans öfiiga inånga arbeten upp
räkna vi här endast L'organiste prati
que (10 häften), The practical organist 
(endast till någon del innehållande 
samma stycken som föregående sam
ling), L'organiste liturgiste (10 häften), 
bearbetningar af gregorianska koral
melodier, samt en mångfald större och 
mindre vokalverk, deribland 3 Messor 
med orgel och orkester. 

Här må dessutom påpekas G:s 
stora, kultur- och musikbUtoriskt utom
ordentligt värdefulla verk Archives des 
Maîtres de l'Orgue, innehållande äldre 
mästares kompositioner jemte biogra
fiska uppgifter samt Ecole classique 
d'orgue (25 häften). 

Guilmant kan äfven sägas vara den 
af våra nutida orge'virtnoser, som 
mest bidragit till att väcka intresse 
för orgelmusiken och orgelspelet, dels 
genom sina många och stora konsert
resor, dels genom sina historiska kon
serter i Trocadéropalatset i Paris, där
vid de äldre mästarnes namn intaga 
en mycket dominerande plats å pro
grammen. 

Då dessa konserter gifvas hvar 
åttonde dag från april till in i juni 
eller juli, så kan man fatta, hvilkeu 
späcstighet och fysisk kraft den nu 
70-årige orgelspe'aren besitter. 

Som bekant är, har Guilmant äfven 
visat den svenska orgelmusiken upp
märksamheten att inöfva och utföra 
ett svenskt program å en af dessa 
Trocadérokonserter, hvilken konsert 
egde rum den 11 juni 1906, hvarvid 
följande svenska tonsättare voro repre
senterade: G. Maiikel), C. W. Ren
dahl, Emil Sjögren, Gustaf Hägg, 
Patrik Wretblad och Otto Olsson. 

Han gifver dessutom konserter i sin 
villa i Meudon utanför Paris, där 
han fger en utmärkt, af firman Ca-
vaillé-Coll bygd, större orgel. 

Alex. Guilmant föddes den 12 
mars 1837 i Boulogne sur Mer och 
gjorde sina för&ta s tudier hos sin fa
der (Jean Baptiste G., född 1793, 
död i maj 1890 i Boulogne sur Mer, 
hvarest han varit or gar ist i 50 åi), 
därefter hos Gustave Carulli och se
nare ho3 N. J. Lemmens i Brüssel 
och blef vid 16 års ålder organist i 
S:t Nicolas i Boulogne sur Mer. 

Sedan 18 <1 är Guilmant organist i 
kyrkan de la Trinité i Paris, samt 
sedan 1896 lärare i orgelspelning och 
improvisation vid konst r va toriet. 

Den som skrifver dessa rader hade 
under sin studieresa 1898 tillfälle att 
höra Guilmant vid en gudstjenst i de 
la Trinité impiovisera en imponerande 
fuga öfver ett från en strax förut ut
förd kör taget motiv, samt öfvervar 
en improvisationslektion i konserva-
toriet, dervid ett tiotal elever fingo 
täfla om att improvisera en fuga öfver 
ett gregorianskt tema, och rent förvå
nansvärd var den förmåga, som några 
af de unga konstadepterna visade sig 
ega för lösningen af denna svåra upp
gift. 

Detta torde vara bevis nog för att 
det finnes grundliga kunskaper hos 
många franska kyrkomusici. 

Guilmants personlighet är en den mest 
intagande och hanä vackra hvita huf-
vud med de ädla ansigtsdragen jemte 
hans stora älskvärdhet kan ej undgå 
att väcka den varmaste sympa'i. 

Många svenska musici torde finnas, 
som i likhet med undertecknad, under 
sin Parisvistelse rönt välvilja och älsk-
värdt tillmötesgående från den namn
kunnige konstnärens sida. 

G. II. 
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Ett oeh annat ur Johannes 
Brahms' lif. 

Johannes Brahms' lif under första 
ungdomstiden var ganska enformigt. 
I ytterst fattigt hem växte han upp 
tillsammans med en bror och en syster. 
Brodern Fritz blef pianolärare i fä
dernestaden Hamburg och systern Elise 
gift med en urmakare; båda länge se
dan, före Johannes, aflidna. Denne 
lär ej ha varit till sina egenskaper 
olik andra gossar och någon bättre 
skolbildning åtnjöt han ej, dertill för
slog ej faderns ringa aflöning såsom 
kontrabasist vid Schultze- och sedan 
vid Stadt-teatern. Tidigt måste Jo
hannes ejelf förtjena sitt bröd. Ofta 
satt han in på natten i tarfliga loka
ler och spelade dansmusik på p'ano. 
Han komponerade redan då och valde 
den tidigaste morgonstunden dertill. 
»De skönaste tankarne föllo mig in», 
berättar han, »när jag i dagningen bor
stade stöflarne.» Kosten i hemmet torde 
ofta ha varit klen, ty en gång bad 
han systern »hälla mindre vatten i 
soppan», han ville hellre ge henne 
litet pengar. 

Förhållandet mellan föräldrarna, af 
hvilka modern var 20 år äldre än fa
dern, var icke det bästa och sonen 
Johannes led deraf. Från 6:te till 
15:de året njöt han undervisning af 
den på sin tid mycket ansedde piano
läraren Otto Cassel, hvilken också in
förde honom i tonsättningens hemlig
heter. 

Ofta har Brahms sedan yttrat, att 
han hade denne man med det «intres
santa hufvudet», såsom han brukade 
säga, att tacka för sin utbildning i 
pianospelet. Vid 14 års ålder upp
trädde Brahms -— e huru mot sin lära
res vilja •—- offentligt som pianist och 
föredrog vid detta tillfälle äfven varia
tioner öfver en folkvisa, dem han sjelf 
komponerat. En spekulativ impres
sario ville redan då föra den unge 
konstnären ut på konsertresor, men 
Cassel protesterade deremot ganska 
energiskt och föranledde straxt derefter 
Marxsen, h v ars lärjnge han sjelf v arit, 
att öfvertaga den unge Brahms' fort
satta konstnärliga utbildning. 

v * 
* 

Om Brahms' öden sedan han lem-
nade hemmet känna vi af här medde
lade biografi. Han blef till slut och 
under hela senare hälften af sitt lif 
bo3att i den österrikiska hufvudstaden 
och en »riktigt inbiten» wienare. 
Hvartenda barn der kände honom — 
ja, barnen i synnerhet, ty för dem 
hade den annars rätt otillgänglige all
tid ett gladt skämtord på läpparna och 
några godbitar i fickorna. Han var 
en ifrig spatsergångare, gick gata upp 
och gata ned i hvad väder som helst 
— alltid i tankar. Hans själfulla ögon 
lyste och blixtrade. Ii Der jemte var han 
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en af dem, som fann särdeles bahag i 
folknöjen : karusell och rutschbana, 
»den tjockaste damen» eller »den 
minsta mannen i världen», allt hade 
han stort nöje af att beskåda 

Brahms var ifrig autografsamlare 
och efterlemnade ett stort antal myc
ket värdefulla musikaliska manuskript. 
»Jag samlar bara sådana saker, af 
hvilka jag har något att lära«, sade 
han. Bland sådana rariteter hade han 
det handskrifna partituret af Mozarts 
G-moll-symfoni och Schumanns i D-
moll. 

Brahms epråkade gerna, med humor 
och kvickhet, när han var rätt upp
lagd derför, såsom i förtroligt um
gänge med män sådana som Strauss, 
Billroth, Brüll, Hanslick, Dumba, Man-
dyczewsky, Goldmark, en krets, der 
äfven behagliga och själfulla medlem
mar af det täcka könet försköüade 
samvaron. 

Valskonungen Johann Strauss skat
tade Brahms mycket högt. Till vän
nens fru skref han en gång på en 
solfjäder första takterna af valsen »An 
der schönen blauen Donau» och tillfo
gade; »J. Brahms skulle ha velat kom
ponera denna». 

Då han, den kärnfriske, som ej en 
dag varit sjuk till in på sextiotalet, 
nedlades på sjukbädden, blef det sorg
liga tider för honom och hans vänner. 
Tidningarna, som han till stort antal 
dagligen »slukade», fingo ej tala om 
hans tillstånd. När han första gån
gen rådfrågade en läkare, förbjöd ho
nom denne på grund af nödvändighe
ten att hålla diet, då han genomgick 
en Karlsbader-kur, att fortsätta med 
sitt sorglösa lefnadssätt. »Ja, hvad 
skall jag då göra I I dag skall jag till 
Strauss. Der bjuds på paprikastuf-
ning.» — »Den får ni under inga om
ständigheter äta af», svarade läkaren 
förargad. — »Nå, så tänk er då, 
doktor lille, att jag först i morgon 
har konsulterat er.» Emot sådan slags 
logik var det svårt att reda sig. 

Så gick det »litet sämre för livar 
dag», såsom den nu till sitt utseende 
mycket förändrade patienten resigne-
radt yttrade till besökande vänner, 
som frågade efter hans hälsotillstånd. 
»Lefverkräfta», lydde läkarens diagnos. 
»Gulsot, helt vanlig gulsot», lugnade 
man honom med, hvilken än längre 
velat gerna lefva och skapa, kännande 
sig ännu på höjden af skaparförmåga. 
Den 26 mars 1897 lade han sig ned 
för att icke mer stå upp: »Jag måste 
samla nya krafter för min sjukdom», 
sade han, »det är jag skyldig den
samma.» 

Brahms var, trots en sträf yta, af 
vekt, ömhjärtadt sinnelag och led hvar-
ken af fåfänga eller afund, vanliga 
egenskaper hos både små och slora 
konstnärer. En rätt ansenlig del af 
s na betydande inkomster använde han 
för att skydda uppåtsträfvande eller 
gamla förtjänstfulla tonkonstnärer för 
oförskyldt elände. Men i all hemlig
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het gaf hans milda hand. Förlägga
ren Simrock i Berlin hade emot edlig 
förpliktelse måst lofva honom att in
genting förråda i den vägen. Men 
man hade dock sina gisäningar. Så 
visade han mycken godhet mot »un
derbarnen», pianisten Paula Szalit och 
violinisten Bronislaw Hubermann. Denne 
lille virtuos bestälde. till och med en 
ny, riktigt svår violinkonsert af Brahms. 
»Dertill beliöfs fantasi», suckade Brahms, 
»och den låter icke befalla sig. Skall 
se till, hvad jag kan göra!» 

Då Alice Barbi, den utmärkta kon
sertsångerskan, gaf sin afskedskonsert 
i Wien, uppträdde till auditoriets an
genäma öfverraskning mäster Johannes 
som — ackompanjatör, och detta hela 
aftonen, ej blott för sina egna sånger. 

Brahms och Wagner! Dessa båda 
stora motsatser ha ofta spelats ut emot 
hvarandra. Man har också haft myc
ket att säga och skvallra om det per
sonliga förbållandet dem emellan. Emel
lertid berättar Gustav Schonaich så
som ögon- och öronvittne att Brahms 
den 6 febr. 1864 varit hos Wagner i 
Penzing (nära Wien) och först spelat 
för honom Bachs orgeltoccata i F-dur 
och sedan sina egna variationer öfver 
ett tema af Handel. Wagner var lika 
förljust öfver kompositionen som öfver 
spelet oeh sammanfattade sitt omdöme 
i de orden: »Man ser hvad man ännu 
kan göra af de gamla formerna, när 
det kommer någon, som förstår att 
behandla dem!» 

Pianospelets grundläg
gande metod. 

För ett tiotal år sedan utgafs med 
ofvanstående titel af läraren i piano
spel K. A. Norrman en »öfversättning 
och bearbetDing> af professor Emil 
Breslaurs »Methodik des Klavierunter
richts». Boken har för en tid sedan 
lemnata red. till genomläsande och 
eventuel anmälning, men omnämnandet 
deraf har kommit att länge uppskjutas. 
H varför det nu dock sker är med an
ledning af prof. Breslaus stora anse
ende som musikpedagog, och lians 
pianoskola torde flerstädes äfven hos 
oss vara använd. 

Först några ord om mannen sjelf. 
Emil Breslaur föddes den 29 maj 1886 
i Kotbus och afled i Berlin d. 26 juli 
1899, dit han flyttade 1863, sedan 
han från att ha varit prest uteslutande 
egnade åt sig åt musik. Efter studier 
vid Stern ska konservatoriet blef han 
lärare i pianospel och teori vid Kullaks 
musik-akademi (1868—79). Hans in
struktiva verk »Die teknische Grund
lage des Klavierspiels» förskaffade ho
nom professorstitel 1874. Han blef 
slutligen direktör för Berlin-konserva-
toriet. Sedan 1876 utgaf han den 
pedagogiska tidskriften »Der Klavier

1 
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lehrer». Af hans >»Klavierschule» i o 
band utgafs 18:de upplagan 1898. 
Äfven andra musikliterära verk än de 
nämnda har han utgifvit jemte andliga 
och världsliga körsaker, sånger och 
pianostycken. 

Den här ifråga varande boken om 
»pianospelets grundläggande metod» 
innehåller åtskilliga goda anvisningar 
jemte ett och annat, som kan vara 
omtvistadt. I afseende på grundele
menten för pianospelning, så har man 
ju dem i hvarje pianoskola mer eller 
mindre fullständigt e ller r ationelt fram-
stälda liksom i andra ämnet rörande 
»katecheser» eller läroböcker. Breslaurs 
»metod» synes oss alltför tyskt meto
disk och omständlig. Den första un
dervisningen — och det är denna det 
gäller — kan meddelas på ett mycket 
enklare sätt, och hvad beträffar han
dens och fingrarnes »skolning» med 
tal om öfver- och underarmsrörelser, 
de särskilda fingerlederna etc. torde 
hvarken läraren eller lärjungen ha stor 
nytta af teoretiserandet derom likasom 
detta i flere andra delar torde vara 
öfverflödigt. Den riktiga kropps-, arm-
och handställningen vid spelandet är 
så naturlig, att derom ej behöfver 
mycket resoneras, och hvarje piano
skola likasom hvarje insiktsfull lärare 
kan upplysa härom. Att tangenternas 
kännedom skall efter flere öfningar 
meddelas synes oss besynnerligt. Ge
nast då eleven sätter sig för första 
gången till pianot bör han väl få be
grepp om klaviaturen, och namnet på 
tangenterna är icke svårare att lära, 
än de sju bokstäfverna, hvarmed de 
benämnas. Vid tal om kunskap i not-
läsning rekommenderas inlärandet af 
minnesvers. Så skall inlärandet af 
noternas namn på de fem linierna i 
diskanten, e, g, h, d, f, underlättas 
genom minnesversen en f/od Ajälte f/yr
kar /'aran — en mycket onödig »me
tod». I fråga om »anslaget» finner 
man mycket minutiösa förordningar om 
styrkegraden »som skall ökas med 
största försiktighet». »Först sedan 
man en längre tid öfvat legatospelet » 
— heter det — »får man lyfta fing-
rarne högre». Ett distinkt anslag bör 
lärjungen genast lära sig, och dermed 
är väl ingen farlig ansträngning för
knippad. I fråga om skalorna säges 
att »eleven måste veta, hur skalan 
uppkommer» — oah det är riktigt, 
men att han skall kunna »sjunga» 
skalorna också är väl mycket begärdt. 
I afseende härpå vilja vi taga i be
traktande Breslaurs pianoskola, det 
band som innehåller »Begynnelse- och 
första mellangraden», och hvilka gra
der just afse »den grundläggande me
toden». 

Prof. Braslaur tycks rörande ska
lorna instämma med Kullak i att ska
lorna icke skola spelas efter noter, 
utan att de särskilda skalorna skola 
bildas efter stam- eller modellskalor, 
dur och moll. (Durskalan först efter 
C-dur som modell ; mollskalan efter 

C-moll; bådadera enligt ordningsföljden 
af hel- och halftoner.) Pedagogiskt 
riktigt finner Kullak detta förfarande 
äfven från synpiinkten af att detta 
lätta tankearbete roar eleven. Likaså 
med utförande af treklang och inter
valler. Det är därför ock af så stor 
vikt att lärjungen genast gör bekant
skap med klaviaturens hela och halfva 
tonsteg. Inlärandet af skalorna på 
första undcrvisningsstadiet kan och bör 
lätt ske. I Breslaurs pianoskola sak
nas egentlig anvisning dertill. I denna 
skola är äfven sången förbanden med 
pianospelet; en idé, som Aug. Raiss-
mann vidhåller i sin »Klavier- und 
GesaDgschule». Sångundervisningen, 
som ju bedrifves i lärdomsskolorna, 
anse vi emellertid obehöflig, snarare 
störande och tidsödande vid pianoun
dervisningen. Breslaurs pianoskola upp
tager mycket af onödiga öfningar med 
»stödfingrar» i alla tonarter äfvensom 
med »accentöfningar och treklangsbryt
ningar» i olika lägen (sextackord och 
kvartsextackord), hvilka bäst kunna 
öfvas i samband med skalorna. An
visningarna om fingersättning kunna be
tydligt förenklas och tabellerna härtill 
äro ett obehöfligt och litet tillkrång-
ladt studium. Det rent tekniska skulle 
sålunda kunna i flera fall kunna er
sättas af mera instruktiva och eleven 
intresserande pianostycken af omvexlan-
de och smak bildande na'ur. Angående 
de rationella grunderna för pianospel-
ningen har Svensk Musiktidning (1885 
n:o ,5—8, 11, 12 och 1892 1,2,4,6) 
i artikelserier och äfven i mindre upp
satser (1898 n:o 16, 1905 n:o 5) 
yttrat sig med påvisande af enkla me
toder för pianospelets säkra inlärande 
under första elevstadiet. 

F. II. 

Litteratur. 

Finsk Musikrevy. Andra aprilhäftet. 
Detta utgör ett »specialnummer» hand
lande om: Ungerska konserten i Hel
singfors d. 21 april. Programanalys 
af Andor Cserna. 7 porträtt af kom
positörerna och notskrift i texten illu
strera häftet. 

Vereinigte musikalische Wochenschrift
en innehåller i n:o 16 E. Schmitz: 
Unsere Musikrenaissance und ihre pä
dagogische Bedeutung (slut). — Wichti
gere Neuheiten: B. Sternfeld: Wagner-
Literatur III. — Feuilleton: Noch ein 
Wort über Aufführungen der Bach'schen 
»Matthäus-Passion»; n:o 17: Angelo 
Neumann: Erinnerungen an Richard 
Wagner von E. Rychnovsky — Tages
geschichtliches, etc. 

Die Stimme Heft. 6. D:r von Grutz-
ner: Über die Genauigkeit der men
schlichen Stimme — E. O. Nodnagel: 
Theori und Methodik der Stimmbildung 
im 19 Jahrhundert etc (forts.) G. Vo

gel: Ansatz und Windrohr etc. (forts.) 
— C. Kiinhold: Das phonetische Prinzip 
im Schulgesanganterricht der Elementar
klassen, etc. 

Dödsfall inom musik- oeh 
operavärlden 1906.® 

Arensky, Anton, Stepanowitsch, ansedd 
rysk komponist, konservatorielärare, f. 
30 juli 1861 i Nowgorod, f i Terri-
joki (Finland) i början af året. 

Doppler, Adolf, musikdirektör, kom
ponist, musikskriftställare, f. 1 maj 
1850 i Graz, f derst. d. 30 december. 

Dreyschock, Felix, pianist och kom
ponist, f. 27 dec. 1860 i Leipzig, f 
under sommaren i Berlin. 

Duvernoy, Henri Louis Charles, sång
professor vid Paris-konservatoriet, kom
ponist, f. 16 nov. 1820 i Paris, f 
derst. i början af året. 

Fahlstedt, Jenny, Oscaria, Amanda, 
född Fridoiff, operettsångerska, sång
komponist och sånglärarinna, f. 27 ang. 
1853 i Stockholm, f härst. 8 okt. 

Garcia, Manuel, berömd sånglärare, 
f. 17 mars 1805 i Zafra (Katalonien), 
f 1 juni i London. 

Giovacchini, Giovacchino, violinvirtuos, 
f 8 jan. i Florens, 81 år. 

Goldschmidt, Adalbert, von t kompo
nist, f. 5 maj 1853 i Wien, "j derst. 
21 dec. på ett sanatorium. 

Gura, Eugen, berömd tysk opera- och 
balladsångare, f. 8 nov. 1842 i byn 
Pressern (Böhmen), f under sommaren 
i sin villa vid Starnbergersjön. 

Hornemann, Christian, Fredrik, Emil, 
dansk komponist, f. 17 sept 1841 i 
Köpenhamn, t derst. i början af juni. 

Jacobi, Georg, violinist, balettkompo
nist och dirigent, f. i Berlin, f i Lon
don 13 sept., 67 år. 

Kr au ss, Gabriel le, berömd operasån
gerska, f. 24 mars 1842 i Wien, f 
under januari i Paris. 

Lautenschläger, Karl, berömd maschin-
instruktör vid Miinchen-operan, f under 
sommaren 63 år. 

Lewandowsky, Max, ung lofvande kom
positör af orkester- och kammarmusik, 
sånger m. m., efter klassiska förebilder, 
f 19 sept, i Hamburg. 

Luigini, Aexandre, kapellmästare vid 
Opéra Comique i Paris och komponist, 
f. 9 mars 1850 i Lyon, f i Paris vid 
slutet af sommaren. 

* Utförligare nekrologer i föregående och 
början af denna årgå ng. 
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Lund, Sigurd, Harald, mångårig dan
sör och balettmästare vid Stockholms
operan, f. 16 jan. 1823 i Köpenhamn, 
f härst. 21 juli. 

Milde, Rosa, von, född Agthe, utmärkt 
operasångerska, f. 25 juni 1827 i Wei
mar, hvars hofteater hon tillhörde 1845 
—1867, t derst. i början af året. 

Nordal-Brun, dansk operasångare, f. 
11 jan. 1857 i Odensee, t 22 sept, i 
Köpenhamn. 

Rauchenecker, Georg, Wilhelm, kom
ponist och kapellmästare, f. 8 mars 
1844 i München, f under sommaren i 
Elberfeld, der lian verkat i 20 år, 

Reimann, Heinrich, professor, organist 
och musikskriftställare, f. 14 mars 18oO 
i Rengersdorf (Schlesien), T i Berlin 
under våren. 

Schelper, Otto, utmärkt operasångare 
(baryton), f. i Rostock 10 april 1844, 
f d. 10 jan. i Leipzig, hvars stadt-
teater han tillhörde från 18 <7. 

Simonsen, Niels, Juel, betydande dansk 
operasångare (baryton), f. 16 maj 1846 
i Köpenhamn, f derst. 25 maj. 

Stockhausen, Julius, professor, förr 
ansedd operasångare (baryton), sedan 
berömd sånglärare, f. 22 juli 1826 i 
Paris, t 22 sept, i Frankfurt a. M., 
der han verkat sedan 18/8. 

Ullstedt, John, mångårig dirigent för 
Kvatettsångareförbundet i Stockholm, i 

derst. 9 juli, 50 år. 

Waldersee, Paul, grefve, först officer, 
sedan egnande 6ig åt musik. Musik
litteratör, f. 3 sept. 1831 i Potsdam, 
"j" i Königsberg under sommaren. 

Weber, Miroslav*, konsertmästare vid 
hofoperan i München, violinvirtuos och 
komponist af operor m. m., f. 9 nov. 
1854 i Prag, t i München 51 år. 

Wegelius, Martin, kompositör, musik
teoretiker, direktör för musikinstitutet 
i Helsingfors, f. i Helsingfors d. 10 
nov. 1846, f derst. 22 mars. 

Från scenen oeh konsert
salen. 

Kungl. teatern. 

April 17. Tschaiko wsky : JolanthalJo-
lantha: fru Svärdström-Wer-
beck, gäst); Maecagni: På 
Sicilien. 

18. Filharmoniska sällska
pets 2:a abonnemangskon
sert. Edgar Tinel: »Franci-
cus», oratorium. S olister: frk. 
N. L arsén, hrr M. Menzinsky. 
G. Sjöberg. Dirigent: hr A. 
Järnefelt. 

19. R. Wagnner: Ragnarök 
(Brynhilda : fru Gulbranson, 
gäst). 

2<>. Gounod: Romeo och Julia'. 
(Julia: fru Svärdström-Wer-
beck, gäs t; Stefano: frk Lin
degren, Capulet: lir Söder
man). 

2). R. Wagner: Valkyrian (Biyn-
hilda: fru Guldbranson, gäst.) 

23. R. Wagner: Lohengrin (Kisa: 
fru S värdström-Werbeck, gäst: 
Ortrud: fru Claussen; Lohen
grin, Telramund, härroparen: 
hrr Menzinsky, Forsell, Oscàr). 

24. Puccini: Tosca. 
25. Rossini: Barberaren i Se

villa. 
26. Bizet: Carmen. 
27. Rossini: Wilhelm Tell. 
28. Tachai k o w s k v : Eugen One-

gin. 
29. Tschaiko wsky: Jolantha 

(Jolantha : fru Svärdström-
Werbeck. gäst); Leonca
vallo: Pujazzo. 

Oscarsteatern. 

April 16—30. Léhar: Den glada änkan. 
21, 28. Vermliindingarne (Mâtiné). 

Östermalmsteatern. 

April 16—24, 28. På hafvets botten. 
21, 25— 30. Lycko-Pers resa (21 o. 28 

mâtiné). 

Musikal, akademien. 

April 23. Konsertföreningens 3:dje 
Kammarmusiksoaré. Biträ
dande: prof. Fr. Neruda, hrr 
Ad. Wiklund, Axel Runnquist, 
Anlin-kvartetten. 1. Brahms' 
Stråksextett, n:o 1 B-dur, op, 
18; 2. Ad. Wiklund: Sonat, 
A-moll, för violin och piano; 
3. Haydn: Stråkkvartett, C-
dnr, Ed. Peters n:o 28. 

Vetenskapsakademien. 

April 24. Konsert af operasångaren 
Nils S v a n f el d t. Biträdande: 
frk Martha Ohlson (ackomp.). 

29. Elevuppvisning i säng af dr. 
G. B ratts elever. 

Från operan har man ingenting nytt 
att förmäla endast fortsatt gästspel af 
fru Gulbranson i »Ragnarök» och »Val
kyrian», af fru Svärdström-Werbeck 
i »Jolantha», »Romeo och Julia» samt 
»Lohengrin». »Tosca» har en gång 
gifvits med hr Lang som dirigent. 
En märkligare föreställning på kgl. 
teatern var Filharmoniska sällskapets 
konsert under hr Järnefelts ledning. 
Vi redogjorde i förra numret för in
nehållet af texten till Tmels oratorium 
»Franciscus», som stod på programmet, 
äfven framhållande märkligare delar af 
musiken. Vid utförandet gjordes emeller
tid flere uteslutningar såsom i första 
afdelningen en del af ynglingarnes och 
jungfrurnas partier samt danser; i an
dra afdelningen kvartetten mellan af-
grundsandarne, kärlekens, fridens och 
krigets andar samt' i tredje af några 
stycken före slutkören. Om man ej 
kan förneka en viss monotoni i orato
riet på grund af innehållet, så finnas 
dock många skönheter i detsamma, så
som första början, dansen, »Armodets 
ballad», himlarösterna, armodssången, 
solsången och kärlekssången i andra 
afdelningen, i tredje requiem, sorg

marschen och slutkören. Det svåra 
verket fick med några få undantag ett 
godt utförande. Af solisterna utmärkte 
sig fröken Larsén med kraftigt och 
vackert utförande af sopranstämman, 
hr Menzinsky särdeles med ypperlig 
deklamation af sitt sångparti. Herr 
Sjöbergs föredrag var något tungt och 
inbundet. Salongen var nästan fullsatt 
och det rika bifallet intygade att ny
heten åhördes med stort intresse. 

Östermalmsteatern slutade med april 
månad sina föreställningar. 3:dje kam
marmusikkonserten af Mus ikföreningen, 
som gafs i Musikal, akademiens orgel
sal hade ett intressant program, bör
jande med Brahms' B-dur-sextett, hvil
ken karakteriserats såsom den klaraste 
och gladaste af hans kompositioner. 
Andantet är emellertid hållet i allvar
lig stil. Derefter följde Ad. Wiklunds 
sonat för violin och piano, ett rätt in
tressant verk, som vi för ett par år 
sedan hade tillfälle att omnämna så
som utkommet på Wdh. Hansens för
lag. Det verkar dock mindre friskt i 
uppfinningen och är modulatoriskt oroligt 
efter nutidens stil. En Haydn-kvartett, 
dock ej af de mest intagande, afsluta-
de soarén. — Hr Svanfeldt bjöd i sin 
sångsoaré på ett Brahms-program af 18 
sånger, deribland dennes an angerade 
folkvisor särskildt anslogo. Hans sång 
utmärkte sig för uttrycksfullhet och 
smak, men de i mera komisk stil fram
fördes allt för svagt. Vi ha ej ut
rymme för detaljeradt omnämnande af 
konsertens nummer. 

Doktor G. Bratts elevuppvisning i 
Vetenskapsakademien blef en verklig 
konsert visande såväl vackra som till en 
del stora röster och e tt vårdadt föredrag. 
Man kunde endast hos en och annan 
ha önskat ett mera tydligt textuttal. 
Soarén började med en melodisk blandad 
kör »Hvile i ekoven» af Peterson-Ber-
ger (manuskript 1894). De uppträdande 
solisterna voro 6 unga damer och 5 
herrar. Af dessa komma fröken Elin 
Linnander (sopran) och hr Torsten Len
nartson (tenor) troligen att snart Dog 
debutera på operan. Båda utförde nu 
tillsammans särdeles klangskönt träd
gårdsduett ur »Faust», h var jemte frö
ken Linnander sjöng aria ur »Aida» 
och hr Lennartson aria ur »Eugen 
Onegin». Fröken Blyberg (norska) har 
förut uppträdt offentligt och eger en 
vacker mezzosopran. Af herrarne fram
stod särskildt en tenorbaryton, med 
präktig, stor och vacker röst, i utföran
de af vårsången ur » Valkyrian», och 
en i musikaliska kretsar för sin stor
slagna och härliga tenor känd läkare, 
som till slut sjöng (Rodolphes) aria ur 
»Bohème» på italienska med ett konst
närligt föredrag. Den distinguerade 
publikens bifall var ofta entusiastiskt, 
särdeles efter sista numret och »Faust-
duetten». Efter soaréns slut blef d:r 
Bratt sjelf inropad och hyllad. 
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Musiknotiser Iran hufvud-
staden oeh landsorten. 

Kgl. teatern. Under inöfning äro för 
närvarande Verdis »Otello» och säson
gens sista nyhet Wolf-Ferraris »De 
Dyfikna fruarna». 

Hofkapellmästaren Richard Henne
berg har inlämnat afskedsansökan till 
styrelsen för k. teaterns aktiebolag och 
fått derna beviljad. Han blef 1885, 
efter att förut ha varit kapellmästare 
vid Mindre och Nya teatrarna anstäld 
som sådan vid Kgl. teatern och ut
nämndes 1804 till hofkapellmä8tare. 

Musikaliska akademien ' höll den 25 
april ordinarie månadssammanträde. 
Från k. ungerska musikakademien hade 
ingått inbjudan till akademien att låta 
sig representeras vid festlig b etern a i 
Budapest, med anledning af invignin
gen af ungerska akademiens nya bygg
nad. Vidare anmäldes en gåfva till 
akademien, beståendo af ett i olja ut-
fördt porträtt af f. d. lärarinnan vid 
musikkonservatoriet fröken Eugenie 
(Jlaeson, måladt och skänkt af fröken 
Gerda Höglund. 

Belöningar åt inhemska tonsättare. 
Regeringen har af anslaget till stipen
dier åt yngre svenska musikidkare och 
till belöning åt inhemska tonsättare 
tilldelat m usikdirektören Otto Olsson ett 
stipendium å 1,000 kr. samt tonsättar
na Hugo Alfvén, Andreas Hallt-n, Emil 
Sjögren och Vilhelm Stenhammar be
löningar af 1,000 kr. hvar. 

Musikföreningens sista konsert för sä
songen äger rum den 7 maj i musi
kaliska akademien. Denna konsert, som 
är den 75:o i ordningen från början 
af föreningens verksamhet, kommer att 
högtidlighållas med framförandet af ett 
härstädes aldrig utfördt oratorium af 
Handel, »Belsazsr». 

Konsertföreningens 2:a folkkonsert 
1907 med orkester eger rum den 5 
maj kl. 8 e. m. i Katarina kyrka. 

Fru Cally Monrad ger konsert d. 8. 
maj i Musikaliska akademien med bi
träde af pianisten Rolf Brandt-Rantzau. 

Elevuppvisning med lärjungar i fröken 
Carlheim-Gyllenskölds välkända Musik 
institut egde rum i Vetenskapsakade
mien d. 16 april. Sju elever, deraf 
sex kvinnliga, utförde dervid ett tiotal 
stycken, hvaribland Griegs pianokon
sert (orkesterpartiet för ett andra pia
no) saker af Chopin, sonatsats af Beet
hoven m. m. 

Alma Sahlbergs Vega marsch. På Ve-
gadagen i år den 24 april har på El
kan & Schildknechts förlag utkommit 
7:e upplagan (l:a utgafs 1880) af 
denna marsch, komponerad af den år 
1888 bortgångna tonsilttarinnan Alma 
Sahlberg. 
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Vilhelm Stenhammar kommer a tt flytta 
till Göteborg. Sedan Göteborgs orke
sterförenings ledare, direktör Ham
mar afgått som ledare och lemnat lan
det, har föreningens styrelse engagerat 
Wilhelm Stenhammar som orkesterns 
ledare från och med nästa arbetsår. 

Musikalisk soaré gifves d. 9 maj (Kri-
stihimmelsfärdsdag) å Ostermalm?teatern 
till förmån för teaterns kapellmästare, 
hr Per Lindberg, hvilken till följd af 
en svår sjukdom en längre tid varit 
urståndsatt att tjänstgöra. Biträde har 
utlofvats af fröknarna Rosa Gninberg, 
Zelma Wall, Nanny Larsén m. fl. samt 
af hrr Carl Durell, Torsten Lennartson, 
Göran Lindstedt, Gustaf Sjöberg, och 
Bellmanskören under anförande af di
rektör Erik Åkerberg, samt teaterns 
orketer, anförd af direktör Gösta Odén. 

Peterson-Bergers »Arnljot» upplästes 
ånyo d. 24 april i samma lokal som för
ut af fröken Maria Schildknecht, hvarvid 
musik till dramat utfördes äfven nu af 
komponisten. 

Pianoafton gafs af hr Richard An
dersson d. 24 april i Musikaliska aka
demien, då 4 af hans mest framstå
ende elever läto höra sig, nämligen 
frökn. Beiwald, Bunbäck, Taube och 
Lindmark. Programmet upptog: Sonat, 
D-dur, af Rich. Andersson, Variationer 
och fuga af M. Reger öfver ett tema af 
Seb. Bach, tre Chopin-etyder, Giss-moll, 
Dess-dur, Gess-dur, Tema med variatio
ner, B moll, af Knut Bäck, Prelude, 
koral och fuga af Cesar Franck, Drei 
deutsche Tänze af Beethoven. 

Operasångaren Carl Axel Holmqvist 
har blifvit fast engagerad vid kgl. tea
tern i Köpenhamn för spelåret 1907 
-08. 

Anna Lundberg, vår bekanta vissån-
gerska, firar såsom sådan stora trium
fer i Amerika. 

Göteborg. Af konserter under april 
har man först att anteckna den, som 
den 2 april gafs af systrarna Svärd
ström med biträde af fröken Tönning 
som ackompanjatris. Dagen derpå gaf 
Orkesterföreningen symfonikonsert med 
hr Hugo Alfvéa som dirigent för sin 
D-dur-symfoni och sitt orkesteretycke, 
»En skärgårdssägen», h varefter följde 
Emil Sjögrens »På vandring», suite 
för orkester. Filharmoniska sällskapet 
har på tre konserter, den 15 —17, 
uppfört Berlioz' »Faust» under hr Tor 
Aulins ledning med biträde af Orkester
föreningen och solister från Stockholm, 
nämligen fröken Zelma Wall och opera-
sångarne Arvid Ödmann, John Forsell 
och Helmer Nygren. Den 24 gafs 
ånyo konsert af Orkesterföreningen, 
då programmet upptog: 1. L Norman: 
Konsertouvertyr, Ess-dur, op 21; 2. 
W. Stenhammar: 2 visor ur «Idyll 
och Epigram» för mezzo-sopran (fru 

Clary Morales) och orkester ; B. Beetho
ven : Symfoni, Ess-dur, op. 55. En 
körkonsert gafs vid slutet på månaden af 
Chalmers allmänna sångförening under 
dir. Fredr. Hjorts ledning. 

Malmö. Ett musikkonservatorium 
kommer att öppnas här den 1 okt. i 
Odd-Fellows palats af Giovanni Tronchi, 
som tillbragt sju år i Sverige och sä
ger sig ha stora sympatier för vårt 
land samt »till fullo lärt sig inse, hvad 
som här torde behöfvas på musikens om
råde». Han hoppas på, att »de få, som 
ännu äro emot honom, skola bli öfver-
tygade om nyttan af att Malmö och 
det öfriga Skåne framdeles ej behöfver 
vända sig med stora utgifter och liten 
bekvämlighet till Köpenhamn». Kurserna 
i hans konservatorium utgöras af sång, 
violin, violoncall, kontrabas, piano, orgel, 
flöjt, oboe eller fagott. Af lärare nämnas 
herr Giovanni Tuticchio, »som har 
magisterdiplom från konservatoriet i 
Bologna», (violin), ka mmarsångaren Jo
hannes Elmblad (sång och dramatik), 
organisten Christian Nilsson i Malmö 
(musikens historia). Upplysningar lem-
nas och anteckning till kurserna kunna 
göras från d. 20 april med hänvän-
dande till hr Tronchi, Malmö. 

B 
Från våra grannland. 

Helsingfors. Mars 23 —april 21. 
Svenska teatern har under denna tid 
haft dramatiskt program. Folkteaterns 
personal en gång mot slutet af mars 
uppfört »Stockflötarne» i Studenthuset. 
På Alexanderteatern har 24 mars — 9 
april ett ryskt operasällskap gästat med 
den framstående tenoren Klementieff 
främst bland sujetterna. Programmen 
för dessa föreställningar ha upptagit: 
Tschaikowsky: »Pique dame», »Eugen 
Onegin»; Glinka; »Lifvet för Tsaren»; 
Rubinstein: »Dämonen»; Meyerbeer: 
»Hugenotterna»; Lortzing: »Tsar och 
timmerman»; Halévy: »Judinnan». 
Påskdagen, 31 mars, gaf bassångaren 
Ojanperä sin sedvanliga kyrkokonsert. 
D. 5 april gafs en kompositionskonsert 
af Erkki Melartin, hvarvid utfördes: 
1 Symfoni n:o 3, F dur; 2 »Lyrisk 
Suite»; 3 Suite ur »Hiiden Miekka». 
Pianisten Selim Palmgren konserterade 
d. 10 med följande program: 1 Liszt: 
Variationer »Wiener Klagen»; 2 Cho-
pin-nummer; 3 Palmgren: Aria etyde, 
Menuett i folkton, Barcarolle; 4 Liszt: 
Eglogue, Consolations, Rhapsodie n:o 
12. Filharmoniska sällskapet u ppförde 
d. 15 april Enrico Bossis »Canticum 
canticorum» under hr Kajanus' direk
tion. Som solister medverkade fräul. 
Eva Lessman och hr Eino Raatavaara, 
derjemte biträdde M. M -kören och säll
skapets symfoniköl' samt orkester. Da
gen förut, gaf Filh. sällskapet sin 12:e 
folkkonsert. I universitetssalen gafs 
d. 21 april en »ungersk konsert» un
der ledning af kapellmästare Nitndor 
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(Ferdinand) Rékai. Konserten var ar
rangerad af denne, som är en framstå
ende komponist, samt hr Andor G'serna, 
musiker och skriftställare, mycket in
tresserad af Finland. Programmet upp
tog endast ungerska tonsättares verk, 
nämligen: Imre Kàlmào: »Endre och 
Johanna», symfonisk dikt; 2 Ödön von 
Mihalovich: uvertyr till »Toldis kärlek», 
3 Jenö von Hubay (den bekante vio
linvirtuosen): Scherzo: 4 Ernö von 
Dohmlnyi (den berömde pianisten): 
Adagio; 5 Akos von Buttykay: »Sab-
batsbrytarne», symfonisk dik< ; (5 L eo 
Weiner: Ungersk serenad; 7 Nândor 
Rékai: Ungersk dans. 

Helsingfors' Musikinstitut gaf d. 12 
april på sin 5:te abonnemangsafton: 1 
Schubert: Trio; 2 Haydn: Sonat för 
violoEcel!; 3 Rich. Strauss: Pianokvar-
tett. Fru Sclineevoigt samt hrr Nova-
cek och Bror Pettersson medverkade. 
Biljettpriset på dessa konserter är 3 
mark men blott 1 mark för studenter 
och skolungdom. 

Kristiania. Mars 21 —april 23. Na
tionalteatern har af pjeser med musik 
under denna tid jemte »Peer Gynt» 
och »Fossegrimen» uppfört, fortfarande, 
»Den glada änkan», som blifvit för 
teatern en guldgrufv», hvarmed dess 
dåliga finanser upphjelpte; ett vägande 
skäl emot dem som klandrat operettens 
upptagande på denna teater. Af sta
dens öfriga bar Centralteatern uppfört 
»Lyckepigen» oeh »Eventyr paa Fod-
reisen», Folkteatern »Niniche», att en
dast nämna pjeser med musik. Natio
nalteatern gaf d. 27 mars till förmån 
för kapellmästaren Halvorsen (25 års-
jubileum) en konsert med hr Thor v. 
Lammers som solist, hvarvid uppfördes: 
1 Tschaikowsky: symfoni pathétique, 
D:O 6; Halvorsen; Inledning till »Gurre», 
Dannebrogssang» af Tordensköld, För
spel till 2:a akten af »Kongen», Baja-
derernas dans ur »Vasantasena», Olavs 
Salme och Osterdalsmarsch (hr Lam
mers), uvertyr till »Fossegrimen» och 
»Fanifull». I april gafs åter der 
en symfonikonsert med biträde af d an
ska artisterna frkn Ellen Beck och Jc-
hanne Stockmarr. Efter uvertyren till 
Nicolais »Muntra fruarne» spelade frk 
Stockmarr Saint-Saëns' pianokonsert, C 
moll, och Liszts Rhapsodie n:o 10, dess
utom saker af Chopin etc., och frk 
Beck sjöng arior af Gluck och Händel 
samt sånger af H. Wolf, R. Sirauss, 
Schubert och Brahms. D. 9 gåfvo de 
båda danska fröknarne en egen »folk
konsert». Musikföreningen gaf d. 22 
mars konsert med biträde af sångerskan 
miss Inga Orner från Metropolitan-ope-
ran i Newyork. Programmet upptog: 
1. Tschaikowsky: »Manfred»-uvertyr; 2. 
Weber: aria ur »Friskytten», 3. sånger 
af Grieg; 4. Rosenfeld: »Mod n attetid» 
för solo, kör och orkester. Ett par 
dagar senare gaf miss Orner egen kon
sert, biträdd af hr Backer-Lunde. Un
der mars konserterades för öfrigt af 
fruar Bergliot Ibsen (kyrkokonsert) 

och Cally Monrad, i april af fru Bok-
ken-Lasson, sångerskan Gerda Danielson 
och fru Oselio Björnso n i förening med 
hr Backer-Lunde och studentsångföre
ningen. D. 13 april gafs konsert af 
pianisten Frantz Kjser med biträdande 
af Nationalteaterns orkester. Hans pro
gram upptog; 1 Beethoven: Pianokon
sert, C moll, op. 37; 2 Weber: Konsert, 
F moll, op. 79; Rubinstein: Konsert, 
D moll, op. 70. Holters körförening 
gaf d. 11 april en kyrkokonsert. 

Köpenhamn. Mars 8—april 15. Kungl. 
teaterns spellista har under denna tid 
af pjeser med musik upptagit »Romeo 
och Julia», »Mästersångarne», »Lohen
grin», »Maskerade», »Orfeus och Euri-
dike», »Elverhöj», »Bajadser», »Der 
var en gang...» samt »Trubaduren» 
med hr C. A. Holmquist debuterande 
som grefve Luna samt hr Kjerulf som 
Manrico, fru Brun som Leonora. Der-
jemte baletterna »Napoli» och »Torea-
doren» — Konserter ha under mars 
gifvits af fröken Stockmarr jemte hr 
Hugo Bccker, Willy Rurmester, Thi-
baud-Wurmser. D. 11 mars gaf Eugen 
d'Albert en sista konsert, Miscba El-
man 4 konserter 13—22 mais. D. 21 
gafs konsert af Edv. Grieg med or
kester, biträdd af fröken Ellen Beck 
och frk. Joh. Stockmarr samt fru 
Augusta Blad. Den 16 gafs mâtiné 
af miss Tracey och Emil Sjögren med 
biträde af violinisten Hakon Schmedes. 
Victor Bendix gaf 13 mars åter en 
Beethoven-afion, då programmet upp
tog sonater, variationerna i Ess dur 
och kvintett för piano, cboe, klarinett, 
horn och fagott, op. 16. Vid Frbg:s 
kammarmusikkonsert d. 21 mars gafs 
en ny sonat för piano cch violin af 
Fritz Crome. Samma dag konserterade 
Privat kammarmusikförening, bjudande 
på pianotrio af Beethoven, Giga con 
variationi af Raff och sånger. 

I början af april gaf Dresdener Ge-
werbehaus-orkestern två konserter, d. 
7 Ceeciliaföreningen a Capella-konsert, 
hvarvid medverkade madrigal-kören, 
stora kören och 12 gitarrspelare. I 
midten af månaden gafs en konsert 
med orkester under hr Joachim Ander
sens ledning af pianisten M. Holbseck 
©cil sångerskan frk Rigmor Parsbjerg, 
bekant i Stockholm från hösten 1890, 
då den unga sångerskan, här elev af 
Ivar Hallström, debuterade som Papa-
gena och Bertha i »Niirnbergerdockan». 

? 
Från andra land. 

D-esden. I Musiksalong Bertrand Roth 
har under flera år gifvits söndags ma-
tinéer med program af »samtida ton
verk». Kl '/s 12 f. m. ha deesa kon
serter börjat. Programmet för den 7 
april upptog 1. Cbr. Sinding: Sere
nade för 2 violiner och piano, op. 56, 

G-dur; 2 Bertr. Roth; sånger op. 12, 
med piano; 3 Claude Debussy: Kla
vierstücke; 14 Rich. Hering: »Die 
Hexe vom Drudenstein», melodram. 
Konserten för 14 april innehöll »Stäm
ningsbilder» (9 n:r) för piano af W. 
Rébikoff, utförda af komponisten. Kon
serten, d. 94:de, 21 april upptog ute
slutande kompositioner af Eug. d'Al
bert: 1. Suite för piano, op. 1; 2 
Sånger; 3 konsert n:o 2, C-dur, för 
piano och ork. i en sats (utf. af Fräu
lein Thamm och hr Roth); 4 Sånger. 

Bertrand Roth, f. 1855, är pianist, 
elev af Leipzigkonservatoriet och Liszt. 
Han öppnade 1890 en pianoskola i 
Dresden efter att han förut varit kon-
servatorielärare derstädes och dessför
innan i Frankfurt a. M. 

Wien. Bå Theater an der Wien upp-
lefde »Den glada änkan» d. 24 april 
sin 400:de föreställning. 

A 

Dödsfall. 

Art åt de Padilla, Desirée, den be
römda sångerskan och sånglärarinnan, 
afled för en månad sedan af bli ndtarms
inflammation i Berlin, dit hon flyttat 
sedan hennes dotter Lola för två år 
sedan fick engagement der vid Komi
sche Oper. I böljan af året afled, så
som här förut nämnts, hennes man Pa
dilla y Ramos. 

Marguerite, Josephine Dé-irée Mon-
tagney, dotter af Jean Désiré Montag
ney, hornist-professor, föddes d. 21 
juli 1835 i Paris. Hon fick sin för
sta sångundervisning af sin far, som 
var professor vid Briisselkonservatoriet, 
och efter honom af madame ViarJot-
Garcia i Paris. 1857 debuterade hon 
som konsertsångerska i Brüssel, men 
blef redan nästa år, på föranstaltande 
af Meyerbeer, engagerad vid Siora ope
ran i Paris. Det var som mezzosopran 
hon började sia långa, lysande scen
bana, men efter nya studier i Italien 
öfvergick hon till de högsta sopranpar
tier. Från 1860 antog hon inte län
gre något fast engagemaat, utan in
skränkte sig till gästspel. I sitt yttre 
hade hon inte egentligen något tjusan
de, men hennes härliga stämmaterial, 
stora sångkonst och ovanliga dramati
ska begåfning drogo den stora publi
kens beundran till henne. 

Hon lemnade scenen 1884 och eg-
nade sig i likhet med sin man åt sång
undervisning först i Berlin och sedan 
i Paris. 33 år gammal hade hon för-
lofvat sig med kompositören Tschai
kowsky, men förbindelsen upplöstes och 
1869 gifte hon sig med den spanske 
barytonen Padilla y Ramos. Med ho
nom uppträdde hon här i Stockholm 
på konserter 1877 och 1883. 

A 
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Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. — 27:de årgången, — för hvarje musikaliskt hem — 

utgifves 1907 efter samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin

gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug.). Pris 5 kro
nor pr år, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å lïjcpedi 
tionen, Kammakaregatan (i, ltr. ö/v. gården, i bok- och musik, 
handeln, å posten och tidningskontor. I landsorten biist å posten. 

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

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

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

gifvandcl af en musiktidning är hufvudsladen, där musiklifcel är högst och rikasi 

uiveckladt. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mW 

siklifvel i vår liufvudstad, i landsorten samt i Finlands, Norges och Danmarks huf-

vudsläder etc., biografier med fina porträtt instruktiva artiklar, följetonger m. m. 

OBS. Porträtt med biografier i N:o 1: Anton Andersen — Mark Hambourg 

Dettmar Dresse!; N:o 2: Minnie Tracey — Mary Olson; M:o 3: Lady Hallé; 

— N:o 4: Eugen d'Albert; N:o 5; Jacquet Thibaud — Lucien Wurmser; N o 6: 

C. Joh. Lindberg — Julius Ruthström; N:o 7: Sigrid Lindberg — Systrarne 

Svärdström; N:o 8; Ellen Gulbranson (Brynhilda) — Jeanette Jacobsson. 

OBS. Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan musikbi

laga, erhållas till nedsatt pris endast kon

tant â expeditionen. 

tonminnen. 
Melodiska Pianostycken. 
Jubelpolonäs, Canzonetta, Gamla 

tider, Valse mignonne, God natt! af , 

Fr. J. Huss. Pris 1 kr. 

Säljes och rekvireras hos SvenskMusik
tidnings Expedition, Kammakaregatan 6. 

För Porträttsamlare! 
Fina Sköntrycks-exemplar af S vensk 

Musiktidning, flera årgångar, säljas billigt 
å tidningens expedition. 

r Festmarsch 
för piano af 

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

kan köpas eller rekvireras å Svensk 
Musiktidnings Expedition, Kammaka
regatan t>. 

Pris SO öre. 
eeëiieëeieëeëeeeeeeeeeeeee 

PIANINON 
FLYGLAR 

P  r A  N 0 T L  E  K T T a  0  

efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och verkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3 — 4 e. m. Tel. Brunkeberg 14 97-

Kammakaregatan6, ltr öfv. gården. 

F r a n s  J .  H u s s .  

Svensk Musiktidning 
inbindes i starka klotband . med guld
pressning för 1: 50 pr årg. om man 
hänvänder sig till A. F. Högbergs 
Bokbinderi, 22—24 David Bagares
gata. 

zurka, Canzonetta, Nenia 

J. Huss. Pris 1 kr. 

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

I v) ^ ca i u r . ii ri i q ,rj 

4 Pianostycken — Barcarole, Ma-

af Frans 

Musikinstrument 
och S trängar 

erhåller man bäst och bill igast endast di
rekt frän F abriken 

Alfred Schlosser, 
Markneukirchen Sa. 

Svensk m usiktidnings 
M U S I K B I L A G A  
- =  1 9 0 4  = -

linnes att köpa, pris 1 1er., och inne
håller vackra Pianostycken af Gustaf 
Hägg. Theodor Kirchner, Ignotus samt 
en sång af A. M. Myrberg. 

I bok- och musikhandeln finnes 
att tillgå 

Scfiumann-
Sll6um 

med porträtt af 

Robert Schumann. 

Pris kr. 1: 25. 

Innehåll: 

Pianostycken: Inträde i skogen — 

Jägaren på lur — Fughetta — Sma-

stycke — Fantasi-Dans samt Sång: 

Folkvisa med svensk och tysk text 

g33333333333333aaa3303SSeij 

J. LUD V. OHLSSON | 
STOCKHOLM |Jj 

i H a m n g a t a n  18 B. 
B) 
$ Flyglar, Pianinos och Orgelhar-

monier af de bästa svenska och ut-
ßj ländska fabriker i största lager till 
& 

j|j ansvar för 

Obs. 

$ billigaste priser under fullkomligt 
nstrumentens bestånd. 

Hufvuddepôt för Blüthners ^ 
och Rön isehs världsberömda 
Flyglar och Pianinos. 

82333333333333333333333338 

I N N E H A L L :  

Johannes Brahms (med porträtt). — Alex
ander Guilmant (med porträtt), af G. H.— 
Ett och annat ur Johannes Brahms' lif. — 
Pianospelets grundläggande metod af F. H. 
— Litteratur. — Dödsfall inom musik- och 
operavärlden 1906. — Från scenen och 
konsertsalen. — Musiknotiser från huf-
vudstaden och landsorten, från våra grann
land och andra land. — Dödsfall . — An
nonser. 

Gustafson ic 1'ålilsons Boktryckeri. Stockholm 1907. 


