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Stockholm den 16 okt. 1907. 

hade Bin grund i hans äkta musika
liska känsla. 

Då Eeisenauer för fjorton år sedan 
konserterade i Köpenhamn blef publi
ken utom sig af förtjusning, särskildt 
efter hans utförande af tre Liszt'ska 
Schubert-transkriptioner, deribland se
renaden »Leise flehen meine Lieder». 
Musikanmälaren i Politiken, Ch. Kjer-
ulf, yttrade då om honom: »Serena
den» sjöng Eeisenauer så förunderligt 
intagande, att man hjälplöst famlar 
med så omöjliga ord som eolsharpa 
och eerafisk när man skall »berätta» 
hur han spelade. Med tillhjelp af ett 
öfvernaturligt pedalbruk med efterklin-
gande toner — han lät helt enkelt 
pianot spela vidare .. . ensamt — fram-
bragte han så fina och smekande eko
effekter, att man ej visste hur man 
hade det — och som kontrast härtill: 

en förr ej hörd väldighet — 
när han utvecklade sin styrka 
— utan spår af hamrande och 
än mindre tröskande.» 

Liknande sensation och för
tjusning väckte Eeisenauer 
hos oss, särskildt genom sitt 
sångbara spel och si n elastiska 
touche. Om hans konserterande 
här skall sedan nämnas. 

Alfred Eeisenauer föd
des d. 1 nov. 1863 i Königs
berg och erhöll sin första mu
sikundervisning af sin mor, 
som var framstående musik
älskarinna. Sedan fick han 
undervisning i pianospelet af 
professor Louis Köhler, hvil-
ken rekommenderade honom 
till Franz Liszt, som m ed stort 
intresse mottog den då blott 
elfvaårige eleven och vidare 
under några år ledde hans ut
bildning. 

Alfred Eeisenauers första 
offentliga uppträdande skedde i 
Eom på en konsert som Liszt 
gaf till förmån för innevånare 
i det öfversvämmade Murcia. 

Arthur de Greef 

Alfred Reisenauer. 

Alfred Reisenauer. 

en äfven i vår hufvudstad 
välbekante och vår musik
publik hänförande piano
konstnären Alfred Eeisen
auer har plötsligen d. 3 

oktober slutat sina dagar i Libau, der 
han samma dag på aftonen skulle kon
sertera. Då en af betjeningen kl. Vs 
12 kom upp på hans rum för att se 
till kaminelden, låg han död på golf-
vet. Tidigare på förmiddagen hade han 
haft besök af konsertarrangören, som 
tyckte sig finna något ovanligt i Eei
senauers utseende och rådde honom att 
taga sig ett par timmars hvila, 
men konstnären förklarade att 
han fann sig fullkomligt väl. I 
Eiga hade han emellertid sagt 
att han troligen gjort s in sista 
konsertresa dit, emedan han 
tröttnat på att resa omkring. 
Få sista tiden hade han lidit 
af stark nervositet. Han bru
kade ej vara så aktsam ifråga 
om helsa och lefnadssätt. 

Alfred Eeisenauer — säges 
det i en nekrolog öfver ho
nom — hörde till de få pia
nospelare, som förstodo att 
riktigt värma sina åhörares 
hjärtan, och när han var rik
tigt väl disponerad, så kunde 
såväl verkliga kännare lika
som den stora publiken tycka 
att de aldrig hört någon spela 
så »musikaliskt». Andra pia
nister kunde väl känna dju
pare, tolka snillrikare och rent 
tekniskt stå på en högre nivå 
af utbildning, men i afseende 
på åstadkommande af en klang
skön pianoton stod han i rang 
nästan öfver alla, och detta 
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Hans elev spelade då utom solosaker 
fyrhändigt sonater med mästaren och 
vann stor framgång. Liszt omfamnade 
honom i auditoriets åsyn och kritiken 
lofordade honom. När de Vandrade pä 
Roms gator, stannade folk och sade: 
»Se der gå den gamle och den unge 
Lisztl» En vacker konstnärsbana tyck
tes förestå den unge Reisenauer, då 
han helt tvärt begaf sig till Leipzig 
för att studera juiidik. Efter halft-
annat år vände han dock åter till sin 
rätta kallelse, konstnärskapet och piano
spelet. Från 1886 börjar han sin 
egentliga bana som konserterande pia
nist, åtföljande den berömde operasån
garen Heinrich Vogl, och skördade 
sedan stora framgångar i Ryssland, 
vidare i Tyskland och andra land, öf-
verallt erkänd såsom en af samtidens 
förnämsta pianovirtuoser. 

Reisenauer besökte Stockholm första 
gången 1886, då han som solist och 
ackompanjatör medföljde »violinelfvan» 
Teresina Tua, hvilken vid midten af 
november gjorde sitt andra konsertbe
sök här. Reisenauer gaf sedan med 
vår bekante bassångare Salomon Smith 
konsert i Musikal, akademien och med
verkade på Meissners 2 :a populära kon
sert i Berns' salong, hvarvid han bl. a. 
spelade Beethovens Ess dur-konsert 
och Webers Concertât ück. D. 5 dec. 
gaf han selan i sistnämnda lokal en 
afekedskonsert. 1887 i febr. biträdde 
Reisenauer ånyo på 6:e o. 7:e populära 
konserterna hos Berns', och då Wla
dimir Pachmann åter konserterade här 
(första gången våren 1885) i mars 
samma år, gåfvo båda pianisterna till
sammans ett par konserter i Musika
liska akademien, då de bl. a. tillsam
mans spelade Chopins Rondo för 2 pia
non. D. 27 mars gaf Reisenauer i 
Berns' salong en afskedskonserr, i för
ening med Tor Aulin m. fl., då han 
med denne utförde som inledningsnum
mer Griegs 1 :a violinsonat. Reisenauer 
återkom hit 1893 och gaf då i senare 
hälften af februari tre konserter i Mu
sikaliska akademien. Han gjorde då 
ej samma lycka här som förut; publi
ken var mindre tallik och kritiken här 
instämde icke med det öfversvallande 
beröm han nyss förut skördat i Köpen
hamn. Han har ock visat sig ganska 
ojemn i sitt spel, än för stark än för 
vek, och mot hans uppfattning af det 
han föredrog kunde man ock en och 
annan gång ha skäl till anmärkning. 
En betydande pianist var han dock i 
alla händelser. På senare år har Rei
senauer i Leipzig haft en mästarskola 
för utbildande af pianister. Såsom 
komponist har Reisenauer endast gjort 
sig känd genom några sånger, »Wan
derlieder». 

Arthur de Greef. 

På Konsertföreningens snart stun
dande konsert få vi tillfälle att göra 
bekantskap med en högt ansedd pia

nist, prof. de Greef från Bryssel, som 
då för första gången låter höra sig här. 
Det är dock ej första besöket i »ul
tima Thüle», ty för nitton år sedan 
konserterade prof. de Greef med sin 
berömda landsman, violinisten César 
Thomson i Kristiania. For elfva år 
sedan framträdde de Greef första gån
gen i München. E i korrespondent 
därifrån skrifver då till en tysk musik
tidning följande: »Sista Kaimkonserten 
gjorde oss bekanta med en utmärkt 
pianokonstnär, professor Arthur de 
Greef från B.üssel. De Greef har 
uppnått högsta mästerskap i sitt fack. 
Hau är mera konstnär än virtuos, hvad 
som i våra dagar ju vill mycket säga. 
Med Saint-Saëns' G-moll-konsert, hvil
ken ställer lika höga fordringar på 
teknik som rytmik, på temperament 
som intelligens, skördade prof. de Greef, 
särskildt efter det graciösa scherzot, 
orkanartadt bifall af den bortåt ett par 
tusental starka publiken». 

Till den främmande gästens porträtt 
på första sidan bifoga vi här några 
biografiska notiser. 

Arthur de Greef är född i Lou-
vain (Löwen), betydande stad i Bel
gien, den 10 okt. 1862. Hågen för 
musik framträdde tidigt hos honom och 
han erhöll den bästa konstnärliga och 
litterära uppfostran. Nio år gammal 
tillerkändes han första priset för piano-
spelning vid musikskolan i födelsesta
den, blef sedan elev vid konservatoriet 
i Bryssel, der han erhöll undervisning 
af Brassin i pianospel, af Dupont i 
harmonilära, af Kufferath i kontrapunkt 
och af anstaltens berömde direktör 
Gevaert i kompositionslära. Han gjorde 
så stora framsteg, att han vid 15 års 
ålder blef anstäld som lärare vid kon
servatoriet i pianospel ooh harmonilära. 
Sjutton år gammal eröfrade han guld
medaljen och »diplôme de capacité», 
som ingen före honom vunnit. Kort 
derefter gjorde han bekantskap med 
Liszt och fick flera gånger spela med 
honom, hvilken fann så stort behag i 
den unge pianistens spel, att han de
dicerade honom ett Piseludium och 
Fuga samt gaf honom i present flera 
manuskript. De Greef gjorde sedan 
flera turnéer i Belgien, Tyskland och 
Frankrike med stor framgång. 

Endast 23 år gammal blef han efter 
Zarembski8 död 1 885 professor vid kon
servatoriet i Bryssel och vid belgiska 
hofvet var han mycket omhuldad. 1887 
medverkade han vid två skandinaviska 
konserter, som Oscar Comettant föran
staltat i Parip, och året derpå upp
trädde han der på Colonnes konserter 
och spelade Griegs konsert, Mendels
sohns »Variations serieuses», saker af 
Bach, Moszkowski, Liszt etc., allt 
framkallande rikt bifall af åhö rarne och 
beröm af kritiken. Tidningen Le Siècle 
yttrade sig då om honom sålunda: 
»Herr de Greef är mera än en pia
nist med fulländad färdighet, mer än 
en af dessa tangenttämjare, som till-
tvinga sig bravorop genom att för

våna. Hvad som är verkligen förvå
nande hos honom är att han alldeles 
icke söker att förvåna, oaktadt jdet 
vore en lätt sak för honom att upp
träda med virtuoskonster. Hos honom 
finnes ej det minsta teatraliskt, men 
en naturlig och sympatisk enkelhet, 
grundad i den aktning han bär för 
sin konst och sig sjelf». — Detäross 
icke bekant om prof. de Greef utveck
lat någon kompositorisk verksamhet. 

& 
jài, 

Daria. 
Lyriskt drama i 2 akter af Ad. Aderer 

och Armand Ephraim. 
Musik af Georges Marly. 

Textinnehåll. 

törsta akten. En sal i ryska gods
herren B iris slott med glasdörrar i 
fonden, genom hvilka man ser ett 
landskap med en by på afstånd. Daria, 
en flicka som tillhör godset (handlin
gen tilldrager s g under lifegenskapens 
tid) har upptagits af B jris som älskar
inna. Denne är för tillfället bortrest. 
Daria sitter tankfull vid ett bord i 
salen. Ivan, en muschik (bonde) hos 
Boris står bakom henne. Han har från 
barndomen älskat Daria och ber henne 
nu bli hans hustru. Hon afslår förakt
ligt anbudet, tänkande att hennes 
herre skall taga henne till äkta. Man 
hör röster, som närma sig och Boris 
inträder, åtföljd af en mängd manliga 
och kvinliga underhafvande, hvilka 
betyga honom sin vördnad och fram
bära skänker af blommor och frukter. 
Daria skyndar glad emot Boris, som 
något kallt omfamnar henne. Godsets 
ungdom ställa nu till en nationaldans 
för att roa sin herre. När folket af-
lägsnat sig och Boris blifvit ensam 
med Daria, förklarar han att förhål
landet mellan dem måste upphöra; han 
vill och måste göra ett rikt parti. 
Daria är förtviflad, och då Boris slut
ligen såsom hennes herre befaller 
henne. lydnad, blir hon ursinnig, fattar 
ett på bordet liggande spö och slår ho
nom i ansiktet. Förgrymmad ropar han in 
sitt folk, som han bjudit på hemkomst-
kalas, och befaller att Daria skall af-
straffas med knutpiskan. Ivan träder 
då fram och förebrår sin herre att han 
vill låta slå en kvinna, och då Boris 
frågar hur han kan våga taga henne 
i försvar, bekänner han, att han länge 
älskat Daria. Boris säger sig då vilja 
visa barmhertighet och öfverlemnar 
Daria åt Ivan. En pop inkallas. Daria 
fogar sig stilla i sitt öde och viges 
vid Ivan. Boris ger dem sedan tillå
telse att bosätta sig i hans skogar i 
Ukraine. 

Andra akten. Scenen är i en dun
kel skog, mellan hvars stammar i bak
grunden man ser en klar aftonhimmel. 
Till venster är Ivans koja, öppen åt 
förgrunden, med fönster och dörr åt 
skogen. Framtill i stugan står ett 
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litet bord med en bänk, längst till 
vänster synes en bäddad säng till hälf
ten dold af ett förhänge. Daria sitter 
utanför stugan i enkel bonddräkt och 
vaggar sin nyfödde son, sjungande en 
vaggvisa. Röster förnimmas från sko
gen och Ivan framträder jemte andra 
timmermän till henne. När de aflägs-
nat sig bära Ivan och Daria in vaggan 
och den förre prisar sin lycka att ega 
henne och deras barn, med glädje motta
gande hennes ömhet och försäkran att 
hon glömt det förflutna och nu lefver 
endast för honom och deras barn. 
Plötsligen få de höra ett jakthorn i 
skogen. De gå ut ur stugan och Boris 
framträder med sitt jaktsällskap. Han 
säger sig ha gått vilse i skogen och 
ber att få tillbringa natten i Ivans 
stuga, hvilket denne vördnadsfullt bi
faller. Boris befaller en tjänare att 
taga in wodka i stugan, hvarpå denne 
ställer en butelj och glas på bordet. 
Boris sätter sig på bänken, nödgande 
Daria att taga plats vid hans sida. 
Glasen fyllas och Boris uppmanar 
gång på gång Ivan att tömma sitt 
glas. Daria har emellertid varnat 
Ivan för att dricka sig fall, hvilket 
hon misstänker vara Boris' afsikt. 
Denne visar sig nu mycket kärvänlig 
mot Daria, hvilket väcker Ivans svart
sjuka. Han låtsar sig nu rusig, höjer 
yxan mot Boris liksom på skämt, bör
jar sedan dansa och faller slutligen till 
golfvet, låtsande sig alldeles redlös. 
Boris börjar visa sin ömhet m ot Daria, 
beklagar att hans äktenskap är olyck
ligt och vill återknyta förbindelsen med 
henne. Då hon vägrar följa honom 
vill han tvinga henne dertill och hen
nes man ämnar han låta döda. Ivan, 
som förstulet hört allt, rusar nu upp, 
fattar Boris om strupen, släpar honom 
till sängen och kväfver honom, medan 
Daria står vid dörren förfärad och 
lyssnande. Hon och Ivan knäfalla 
sedan framför stugans helgonbild, hvarpå 
Ivan tager ned facklan, som upplyser 
stugan, och tänder eld på densamma 
i en skrubb nära sängen, der Boris 
ligger. Med barnet lemna de nu sin 
bostad, och då en af jaktföljet, som 
hvilar utanför stugan, frågar hvarför 
de ämna sig bort, svarar Ivan att de 
begifva sig in i skogen med barnet 
för att icke störa godsherrns hvila, 
hvarpå de aflägsna sig. 

Ludwig Wüllner. 
En återblick på hans gästuppträdande. 

I dessa dagar har tillfälle beredts 
Stockholms-publiken, att få stifta be
kantskap med den på Kontinenten högt 
uppburne sångkonstnären Ludwig Wiill-
ner. 

Bortser man från det rent vokala 
hos denna sångare, som dock är af 
betydligt större innebörd än hvad man 
vid ett första åhörande får klart för 

sig, så ha vi i honom lärt känna en 
högeligen intressaat personlighet. 

Hans prestationer böra hafva utöfvat 
ett ytterst väckaude och fruktbärande 
inflytande på våra egna sångutöfvare. 
Det omutliga och redbara i Wüllners 
konst med det egna modersmålet till 
grundval; denna frihet från »skola» 
och maner ock det anspråkslös i i man
nens uppträdande, allt bör hafva varit 
oändligt lärorikt för alla dem som rätt 
förstått honom. 

Med detta uppträdande i friskt minne 
kan jag icke underlåta att, för jämfö
relsens skull, erinra om en annan son 
af das grosse Vaterland som den 11 
mars 189(5 för första och s ista gången 
uppenbarade sig för Stockholms-publi
ken nämligen Paul Buls?, k. kammer-
sänger. 

Lokalen var k. Musikaliska akade
miens stora sal. 

Herr Bulss kom inte in utan han 
höll sitt intåg på estraden. Da voro 
visserligen blott tre: sångaren, ackom-
paojatören och notvändaren, men det 
hela veikade Aufmarschieren af en li
ten krigshär. 

I spetsen gick herr Bulss i egen 
hög person. På hans frackuppslag 
dinglade en kedja med miniatyrordnar 
och på det oklanderliga skjortbröstet 
glänste, hängande i eldiödt band, en 
större guldpenning. 

Mustascherna uppvridna, hållningen 
stram, militärisk och i den själfkära 
uppsynen tyckte man sig läsa: »pass 
på, här kommer jag, nu ska' ni få 
höra något noch nie dagewesenes!» 

Oaktadt aktningsvärda och delvis 
glänsande röstmedel voro till finnandes, 
blef dock prestationen ganska medel
måttig och skulle lämpligast kunna hän
föras uuder rubriken: Viel Geschrei 
und wenig Wolle. — 

Hvilken himmelsvid skillnad mellan 
denna, af den kejserliga nådens sol 
omstrålade, ordensutspökade kammer-
eänger och den anspråkslösa, lekamli
gen något otympliga, Wüllner i sin 
enkla dress som därtill var långt ifrån 
»chic». 

Se honom strax innan han börjar 
sjunga, hur det stora intressanta huf-
vudet sjunker ned mot bröstet; ögon
locken slutas till hälften, hvarvid han 
tyckes liksom ransaka hela sitt inre 
för att finna den rätta stämningen och 
värdigt kunna lösa det värf som före
står. 

Ett djupt andetag fyller hans bröst 
för att omedelbart därefter lämna det
samma liksom en befrielsens suck. Huf-
vudet lyftes åter, vrides åt sidan, en 
nick åt pianisten och så börjar han. 

Den af naturen något sträfva stäm
man, hvilken under åratal af arbete 
gjorts underdånig, lyder villigt sin be-
herskares minsta vink och får, när 
denne fordrar det, en betvingande styrka 
och en bedårande glans. — 

Hur denna sångare sedan gestaltar, 
skildrar en stämning eller en drama
tisk period; hur han med den kristall

klaraste prononciation och de finaste 
skiftningar i föredraget formligen etsar 
in innehållet af sina sånger i åhörar
nes medvetande, det måste höras; ty 
tal och skrift kunna icke skildra detta. 

Många af de stycken som Wüllner 
föredragit, och vilka förut varit hörda 
här, tyckte man att de först nu genom 
hans tolkning funno sin rätta klarhet. 

Exempelvis de fruktansvärdt bana
liserade 'Grenadiererna' blef genom 
sångarens gestaltningsförmåga en full
komlig novität. Likaså »Erlkönig». 

I Schumanns »Der soldat» var ef
fekten af slutfrasen: »Ich aber, ich 
traf ihn mitten in das Herz» storar
tad. Detta »traf» utslungades med så
dan krafs att man i den omedelbart 
följande fermaten tyckte sig höra lik
som ett bortdöende eko af skottet, och 
hvilken fö krjssande sm irta därefter i 
det klagande: »Ich traf ihn mitten in 
das Herz;» 1 

I sådana ögonblick har Wüllner 
sina åhörare fullkomligt i sitt våld och 
ri8tar obarmhärtigt i deras hjärterötter. 

På andra och fjärde konserten före
drog Wüllner balladen »Archibald 
Douglas» af den här obetydligt kände, 
sedan 1869 aflidue, Carl Löwe. 

Af Löwes rika och högeligen intres
santa produktion af »Lieder und Balla
den» intar denna höjdpunkten. 

Att denna balladernas ballad, till 
hvilken ett motstycke svårligen torde 
kunna uppletas inom något annat lands 
musiklitteratur, skulle bli ett glans
nummer för W. det var ju att förutse. 

De dramatiska poäoger hvaraf detta 
stycke från början till slut är fylldt, 
lämnade sångaren rika tillfällen att an
vända sin stora gestaltningsförmåga. 

Hur mycket man än må beundra de 
mångskiftande egenskaperna i Wüll
ners konstnärsäkap: passionen i kär
leksvisorna, realismen i »Das Lied des 
Steinklopfers», humorn i Gjthe-Wolfs 
skojfriska »Epiphanias»; så når han 
dock högst i allvaret. Därför torde 
andra konsertens slatnummer Brahms' 
»Vier ernste Gesänge» kunna betecknas 
som höjdpunkten af allt h val Wüllner 
gifvit oss. 

Sällan, om ens någonsin, har audito
riet i konsttemplet å Btasieholmen ge
nomströmmats af en sådan andakt som 
vid åhörandet af dessa sånger. Wüll
ners atämma, uppsjungen som den var 
efter det långa programmet, fick här 
en glans och en bredd, som tillika med 
den allvarliga innebörden i bibeltext
orden var af en alldeles oförliknelig 
verkan. 

Ahörarne voro efter det sista för
klingande: »Die Liebe ist die grosseste 
unter ihnen» formligen bedöfvade, och 
säkerligen skola många af dem, som 
varit nog lyckliga att få bevista denna 
konsert, behålla ett minne för hela lif-
vet af denna unika prestation. 

Att vidare inlåta sig på en analys 
af Wüllners konst skulle föra oss vida 
öfver de gränser som äro tillmätta för 
cn tidningsuppsats. 
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Jag vill därför blott till slut erinra 
om hans stora sångarbragd, på fjärde 
konserten, då han sjöng Schümanns 
hela sångcykel »Dichterliebe», icke 
allenast så, att åhörarnes intresse icke 
ett ögonblick slappades; utan han öf-
verraskade i hvar och en af dess 1(5 
nummer med nya synpunkter i sitt 
sätt att tolka dessa sånger, så att de 
framstodo i hittills oanad skönhet, och 
klarhet. — 

När Ludwig Wüllner konserterar 
borde operan stängas och hela dess 
personal från den första till den sista 
bevista hans sångafton för att se, höra 
och — lära hur denne ensamme man, 
utan scenens attribut och bakgrund, 
endast och allenast med sin eminenta 
föredragskonst kan väcka sitt auditori
ums löjen eller tårar och hålla dess 
intresse vaket under mer än två tim
mar. 

Plocka fram våra högröstade och 
högbröstade operasångare och ställ upp 
dem bredvid denna Wüllner. Ack, hur 
mången gloria skulle inte förblekna när 
denne mästare börjar spela på s in, med 
all säkerhet odödliga, själs alla strän-

. gar! 
De stora och berättigade framgångar 

W. vunnit äro så mycket lärorikare 
som han icke äger någon så kallad 
grannlåtsröst, och icke något spår af 
virtuoselement hvarmed massan så lätt 
knipes. 

Den andliga ådran hos Wüllner är 
däremot så gifvande, att de vokala 
pund vår Herre gifvit honom, och som 
han på ett så utmärkt sätt förvaltat, 
äro mer än nog för hans behof, ja, 
han skulle säkerligen kunna reda sig 
med mindre. Hade han däremot fått 
mer än han nu äger, vore han helt 
visst icke den han är. — Och hvem 
skulle vilja byta bort honom mot en 
aldrig så stämbegåfvad sångare, som 
hvarken vet eller känner hvad han 
sjunger och ännu mindre kan öfvertyga 
sina åhörare därom? Hvem vill byta 
bort en sol på sångkonstens himmel 
mot en af dess dankar? Och Wüll
ner är en sol af hvilken drabanterna 
kunna låna både ljus och värme utan 
att man behöfver frukta att urkällan 
skall sina. — 

Allt i hans konst är enkelt, flärd-
löst och bottenärligt. Språket är hans 
medel, och hans mål är att rätt tolka 
de innersta tankar som tänkts och dik
tats på detta språk. 

När Wüllner sjunger väga klang och 
språk fullkomlig jämnt med hvarandra. 
Intetdera af dessa element inkräktar 
på det andras område. Däraf denna 
plastiska klarhet som vidlåder allt hvad 
denna artist ger oss. Metoden är öf-
verraskande enkel, men den enda sa
liggörande. 

För att rätt uppfatta denna sånga
res intentioner och kunna följa honom 
på hans andliga gebit, måste man där
för fullkomligt beherrska det språk på 
hvilket han producerar sig. 

Den som kommer till en Wtillner-

afton för att få höra en röst, och äger 
den vanföreställningen att rösten en
sam skapar sångaren, den blir betyd
ligt desillusionerad. 

För finsmakarne har denna oförgät
liga wüllnersejour varit ett sannskyl
digt frcsseri från början till slut, och 
de som ännu icke hunnit med att bli 
finsmakare, hafva kommit betydligt när
mare målet efter bekantskapen med 
denna alltigenom gedigna konstnärs
personlighet. Och hur högt än vår 
så kallade fina och konstförståndiga 
publik står öfver allt variété- och revy
elände i vår goda stad, så behöfver 
den nog då och då få höra en sådan 
missionär som Wüllner predika — det 
gör så innerligt godt i kroppen. — 

I sitt hemland har Wüllner fått till
namnet: Det tyska folkets kammar
sångare, en utmärkelse som kan ställa 
alla kejserliga nådevedermälen i skug
gan. 

Det är också oändligt rörande att 
förnimma med hvilken innerlig kärlek 
han går att fylla sin mission och hur 
allt hvad han föredrager genomgår en 
pånyttfödelse för att framstå i ovansk
lig klarhet och verka med hela den 
öfvertygelsens styrka hvaraf denna im
ponerande konstnär är mäktig. 

Wüllners namn lefver i dessa dagar på 
alla våra musikvänners läppar och kom
mer antagligen att lefva en lång tid 
framåt. De bifallsåskor som efter af-
skedskonserten skakade musikaliska 
akademiens murar, och hvartill man 
endast kan erinra sig hafva hört ett 
motstycke vid Rubinsteins besök här 
på 80-talet, vittnade nogsamt om hur 
djupt intryck den celebra gästen gjort 
på vår publik. 

Det hänryckta auditoriets ovationer 
inneburo icke allenast ett hjärtligt tack 
för hvad han gifvit oss, utan säkerli
gen äfven ett lika hjärtligt menadt — 
auf Wiedersehen. — 

Man har bjudit oss Ludwig Wüllner 
i säsongens första timma; hvad skall 
komma efter detta? 

Hvarmed skola vi hädanefter låta oss 
nöja? 

Hvilka vokalprestationer skola nu 
locka oss till konsertsalen? 

Hvilka fordringar hafva vi icke fått, 
sedan denne oförliknelige konstnär lärt 
oss höra med andra öron än förut! 

Det är synd om hans efterföljare! 
Det är synd om 0S3 alla! 

F. S. 

Från Danmark och Tyskland 

7io 1907. 

följa härnedan några kortfattade notiser 
om de mera märkligt musikföreteelser, 
hvilka stodo oss till buds på återväg 
från Sverige till Italien. I Köpenhamn 
öppnades balen, om vi så må uttrycka 
oss, med Hakon Schmedes' nya ope
rett Dronningen af Montmartre på Ca-

sino-teatcrn. Densamma har en skäli-
gen obetydlig handling, men inne
håller en hel del »flott» skrifna, om-
vexlande blaeeradt sentimentala och 
burleskt komiska nummer. Af senare 
slaget märkas i främsta rummet en 
ung amerikansk millionärsons »nigger»-
visor med dans, öfverdådigt interpre-
terade af hr Reenberg, om ock ej ens 
denne ypperlige buffa-artists virtuositet 
fullt föreslog för att riktigt få fram 
texten genom en dylik »steeplechase» 
af noter och stafvelser. Till fram
gången bidrog i väsentlig mån den å 
Casino efter vanligheten briljanta fram
ställningen och uppsättningen. Af so
listerna må ytterligare blott anföras, 
Poul Schmedes, en redan från konsert-
tribunen välkänd tenorbaryton och i 
likhet med kompositören sjelf en frände 
till den framstående danske hjeitete-
noren vid hofoperan i Wien Erik S. ; 
den stelhet, som vidlådde hans första 
sceniska debut, uppvägdes af ett sär
deles tilltalande sångföredrag. »Poli
tikens» musikanmälare Ch. Kierulf an
märker med rätta vanskligheten, att 
förutsäga, hur lång »Dronningens» re
geringstid blir i hennes eget hemland, 
och ifall hon har chanser till eröfringar 
utom dess gränser, men att hon vid 
premiären, då munterheten stod högt 
i tak — och likafullt sedermera — 
hyllades med alla möjliga ynnestbevis. 

* 

I Berlin och kort därpå i Dresden 
fingo vi göra bekantskap med Richard 
Strauss' sista, alltsedan sin första 
apparition stort uppseende, ja till och 
med anstöt väckande opera Salome . . . 
en långt ifrån oblandad njutning! Den 
icke versifierade libretton, hvars ovan
liga form jemväl bör ha försvårat den 
musikaliska behandlingen af det vid
underligt hiskliga ämnet och en så per
vers karaktär som »hjeltinnans», an
sluter sig nästan ord för ord till Oscar 
Wildes kuriösa bibeldrama. Den onek
ligen stämningsfulla och färgrika samt, 
såsom var af dess upphofsman att för
vänta, högst »avancerade» och sär
skildt för en syperb instrumentation 
utmärkta musiken når sin klimax i 
Salomes slöjdans, en äkta orientalisk 
tonmålniug. Det torde vara svårt att 
afgöra, åt hvilkenderas af de ofvan-
nämnd» metropolerna kungliga scen 
man bör skänka priset för den ej 
mindre vanskliga, än å dem begge 
ypperliga tolkningen, å den förra med 
frkna Pose och Hiedler samt hrr Som
mer och Berger, å den senare fru 
Knill, frkn v. ('havanne, hrr Burrian 
och Perron i titelpartiet samt Herodias', 
Herôdes' och Jochanaans. 

500:de uppförandet i Berlins Opern
haus af Wagners Tannhäuser var 
dessvärre å »spinnsidan» ej fullt vär
digt en dylik »événement», i det vår 
landsmaninna Maria Ekeblad-Elisa
beth hvarken i dramatiskt eller musi
kaliskt hänseende visade sig infria de 
vackra löften, hon presterat med sin 
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Elsa i »Lohengrin», och Anna Plai-
chinger-Venus föreföll mindre dis
ponerad än eljest för sin uppgift. För
träffliga voro deremot Baptist Hoffmann-
Wolfram och framför allt Wilhelm 
Griining i titelrollen, som icke minst i 
fråga om fraseringen ställer så stor ford
ran på sin innehafvare. — Neues Kgl. 
Operntheater har under sommaren upp
tagits af den präktiga i^mic^y-operett-
ensemblen, hvilken jemväl förtjenar 
erkännande för sin valda reportoar: 
idel mästerstycken inom genren. Ater-
gifvandet af Offenbachs »Orpheus in 
der Unterwelt» hör tili de mest lyckade 
undert. någonsin bevittnat. 

Till sist hafva vi att notera ett par 
utomordentligt anslående representa
tioner. Webers klassiskt sköna Ole
ron kräfver oundgängligen, för a tt den 
högpoetiska texten, der det älskande 
paret allenast utgör en lekboll i elf-
kungens händer, ej skall verka alltför 
naiv å våra dagars publik, en så vac
ker »mise en scène» som i Dresdens 
Hofoper, hvarest äfven isynnerhet frkn 
Abendroth i Rezias svåra parti utmärkte 
sig i egenskap af koloratursångerska. 
I Götterdämmerung, den enda af årets 
sannskyldiga mönsterföreställningar af 
Wagnermusikdramer å Prinzregenten
theater i München, hvilken vi hade 
tillfälle att öfvervara, framstod Ernst 
Kraus såsom en väl f. n. oöf verträffs d, 
snart sagdt idealisk Siegfried. 

* * 
* 

P. S. Till fullständigande af vår se
naste Paris-»krönika» må omnämnas 
den mondäna tidningen Figaros allt 
emellanåt isynnerhet under vinter- och 
vårsäsongen förekommande »5 o clock» 
matinéer, hvarvid inför en inbjuden, 
fashionabel publik, som till och med 
haft att uppvisa Edward VII, Oskar II 
och andra »krönta hufvud», bjudes på 
musikaliska och deklamatoriska före
drag af celebra storheter eller lofvande 
debutanter inom konstens verld. Det 
må anmärkas, att åtminstone vid det 
tillfälle, då undert. var närvarande och 
för öfrigt inga artister af det förra 
slaget uppträdde, för såvidt ej dit må 
räknas den utmärkte tenorsångaren vid 
»Opèra-Comique» Edmond Elément, 
oaktadt benämningen å dessa tillställ
ningar väl kunde gifva orsak till att 
vänta åtminstone en kopp té, all sorts 
»materiell välfägnad» lyste med sin 
frånvaro ! Anter os. 

Musikpressen. 

På Elkan S. Schildknechts förlag har 
utkommit: 

för piano, 2 händer: 

Älfsborgslåtar, visor och danser, upp
tecknade från Knallebygden och arrang. 
af Albert Löfgren. Pr. kr. 1,25. 

Gottschalksen, Carl: Tivolis Ka-
nariefngle Idyl. Pr. 50 öre. 

för manskvartett: 

A. M. Myrberg; In memoriam. 
Utförd af Kvartettsångareförbundet vid 
aftäckandet af minnesvården öfver John 
Ullstedt d. 9 juli 1907. Pr. 1 kr. 

I dessa dagar, då allmogemusiken 
så mycket omhuldas, är upptecknandet 
af »Älfsborgslåtarne» genom dir. Löf
gren ett godt bidrag till kännedom om 
vår folkmusik. I fråga varande arran
gement upptages 8, flera rätt intres
santa, »låtar» och detsamma väckte 
äfven stort bifall, då det i somras ut
fördes af Älfsborgarne under dir. Löf-
grens direktion i Blanchs kafé. — 
»Kanariefugle-idyllen» är ett stycke i 
polkatakt med näpet lustig dansk text 
af fyra verser. Stycket måtte ha blif-
vit mycket populärt, ty den danska för
läggaren har utgifvit 10:de upplagan 
af detsamma. — Myrbergs kvartett tor 
mansröster är en stämningsfull hymn 
till minne af Kvartettsångareförbundets 
mångårige dirigent, hvars porträtt pry
der musikhäftet. 

På Abr. Lundquists förlag har ut
kommit: 

för piano 2 händer: 

Becker, Otto: Från ungdomstiden. 
5 melodiska och instruktiva tonstycken. 
Op. 24. Pris kr. 1,50. 

Cederschiöld, Adéle: Sex små 
karaktärsstycken. Pr. kr. 1,50. 

Hallström, Ivar.- Variationer if-
ver Liten Kar in. Tillegn. Hugo Beer och 
Jakob Hägg. Pr. 1 kr. 

Krentzlin, Richard: Fyra ung
domsstycken. Op. 15. Pr. 1 kr. 

Uhrbom, (i us ta f: Svenska bond-
polskor i potpourri. Pr. kr. 1,50. 

för en röst med piano: 

Nyblom, C. G.: Höstvisa (e—fiss). 
Tillegn. frk. A nna Stawe. Pr. 1 kr. 

för fyra mansröster: 

Nya i Amatörkvartetten ». Ilätt. II. 
Pr. kr. 1,50. 

De ofvan nämnda pianostyckenena 
äro, som man ser, ämnade för elever. 
Lättast bland dem äro Beckers, hvilka 
tituleras »Ut till landet», »Första ba
len», »Lawn-tennis», »I circus», »Jagt-
glädje». Ad. Cederschölds häfte inne
håller: »Novellette», »Sondagsmorgon», 
»Vals», »Sk}'mning», »Historiette», 
» Gam meldans » ; Krentzliu s: » Pol on aise », 
»Hök och dufva», »Tomtegubbarnes 
dans», »Skördefest». Alla häftena äro 
försedda med fingersättning och lämp
liga för unga pianospelare. Uhrboms 
potpourri innehåller ett tiotal af våra 
mest kända polskor, omedelbart följande 
efter hvarandra. Ivar Hallströms »Va
riationer» öfver den bekanta folkvisan 
fordra en mera öfvad pianist men torde, 
såsom försedda med fingersättning, äf
ven ha instruktivt ändamål. Sånghäf
tet för mansröster innehåller 40 be
kanta kvartetter af Beethoven, G*****, 

Geijer, Lagercrantz, Norman, Pacius, 
Söderman, Weber, Wennerberg in. fl. 
samt 8 Bellmanianer och 11 folkvisor. 
Solosången af C. G. Nyblom är en
kelt melodisk med arpeggieradt ackom
panjemang. Orden äro af Olof Thun-
man. 

På Friedr. Hofmeisters förlag, Leip
zig, har utkommit: 

för violin och piano: 

Gustaf Hägg: Ciebeslied. Op .  27 
Pr. 2 Mk. 

Denna duett af vår  bekante tonsättare 
är ett vackert stycke med rik omvex-
ling i harmoniskt och modulatoriskt 
hänseende i likhet med andra hans 
kompositioner. Egenskapen att icke 
vara svårspelt gör det äfven värdt 
stor spridning bland våra violinister 
och musikvänner. 

Literatur. 

Finsk Musikrevy n:o 11 o. 12 har 
utkommit med följande innehåll: G. 
Wahlström: Den naturliga klavertek-
nikens grundprinciper, faststälda med 
afseende å den moderna stilens for
dringar II — O. Andersson: Sångens 
och musikens betydelse i kulturutveck
lingen — Edvard Grieg död (med por-
träti) — Bach och hans förhållande 
till operan. — 

I s'utet af häftet förekommer afdel-
ningen »Brage» (om folkmusik etc.) 
med en folkdikt» Herr Peders sjöresa» 
jemte melodi. 

Finsk musikrevy upphör med detta 
häfte, antagligen af bristande uppmunt
ran från de finska musikvännernas 
sida. 

Vereinigte musikaliche Wochenschrif
ten innehålla i n:o 35 o. 36: Max Chop: 
Frederick Delius (med bildbilaga) 
Elf Briefe von Richard Wagner an 
Georg Unger, den ersten Bayreuther 
Siegfried; — n:o 37: Franz Dubitzky: 
Eine neue Notenschrift. Für und Wie
der; — M. Chop: Frederick Delius 
(slut); —R. Sternfeld: Ehrt eure deut
schen Meister; Tagesgeschichtliches, 
etc. — N:o 38: H. Riemann: Die Me
lodik und Rhytmik der Minnessänger 
— A. N. Harzen-Müller: Wilh. Frie
demann Bach nicht Komponist von 
»Kein Hälmlein wächst auf Erden» — 
n:o 39: H. Graf: Schematismus in der 
zeitgenössischen operaproduktion. — 
Aus dem Jahresbericht der königl. 
Bibliothek zu Berlin; — n:o 40; Rieh. 
Sternfeld: Zu C. F. Glasenapps sech
zigstem Geburstag; — O. E. Deutsch-
Graz: Schumanns erfolglose Bewerbun
gen in Wien; — n:o 41: E. Schmitz: 
Zwischen »Monismus» und »Dualis
mus»; vidare i alla häften! Tagesge
schichtliches etc. 
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Från scenen oeh konsert
salen. 

Kungl. teatern 

Okt. 3 Bo'i'to: Mefistofeles 
(Margareta, Helena: frk 
Larsèn. fru Lizell; Fä
llst, Mefistofeles.- hrr 
Ödraann, Wallgren). 

4 Mozart: Fiqaros bröl
lop. 

5 Donizetti: Regemen
tets dotter-, Balett: Sal-
tarello. 

6 R. AVagner: Den fly
gande Holländaren. 

7, 10 Mozart: Bastien och 
Bastienne; Georges 
Marty: Daria. Lyrisk 
drama i 2 akter, af 
Adolphe Aderer och 
Armand Ephraim (Da
ria: frk. AValleni: Boris: 
hrr Nyblom o. Ödmann; 
Iwan, Popen: hrr For
sell, Svedeliu»; en jakt-
betjent, en vakt: hrr 
Ericson, Schweback.) 

9 Gounod: Romeo och 
Julia. 

11 Puccini.- Bolieme. 
12 A über: Era Diavolo. 
13 Tschaikowsky: Eu

gen Onegi n. 
15 l:a symfonikonserten 1. 

Tschaikowsky: Sym
phonie pathétique, n:o 
6; 2. Franz Berwald: 
Elfenspiel. 3. Joh. 
Svendsen: Norsk konst-
närskarnaval; 4. W. 
Stenhammar: »Itha-
ka», dikt af O. Lever-
tin för baryton o ork. 
5. Peterson-Berger: 
»Florez och Blanzeflor», 
dikt af O. Levertin för 
baryton och ork.; 6. 
Rimsky-Korsakow: Ca
priccio espagnol. 

Oscarsteatern. 

Okt. 3—15 Léhar: Den glada än
kan. 

13 Nerkingarne (mâtiné). 

Musikal, akademien. 

Okt. 4, 5, 7 Konserter af dr Ludw. 
Wüllner. Bitr. pianist: 
hr Coenraad van Bos. 

Vetenskapsakademien. 

Okt. 7, 11 Svensk Folkviseafton af 
Elsa Stenhammar. 

10 l:a Kammarmusikafton 
af frök. Märtha Ohl
son, hrr Ax. Runn-
qvist och Carl Lin-
dhe. 1. César Franck: 
Sonat, A dur, för violin 
och piano; ii. Beetho
ven: Sonat för violon-
cell och piano, G m., 
op. 5 n.'o 2; J . Brahms: 
Trio för piano, violon-
cell och violin, H d, 
op. 8. 

Brist på intreäse hos vår operapu
blik att bevittna en premiär visade sig 
äfven vid första uppförandet af nyhe
ten »Daria», som gafs för långt ifrån 
fylld salong. Bifall och framropningar 
saknades emellertid icke, hufvudsakli-

gen gällande de utförande, främst hr 
Forsell, som har ett mycket tacksamt 
parti som Ivan. För operans hand
ling redogöres på ett annat ställe här 
i dagens nummer. Någon succés kan 
för öfrigt ej konstateras. Musiken, i 
nyare deklamatorisk stil, är föga originell 
utom i den nationelt ryska folktonen, 
hvilken ingår i balettmusiken. Vällju
dande vokalpartier förekomma emeller
tid i båda akterna, såsom Ivans kär
leksförklaring till Daria och dennas 
vaggvisa. Äfven kören i första akten 
låter höra sig, och Ivans sång under 
dansen och det låtsade ruset är, äfven 
till ackompangemanget, af kraftig ver
kan. Instrumenteringen röjer för öfrigt 
talang i orkesterbehandling. Fröken 
Walleni återgaf titelrollen förtjenstfullt 
och behagligt, men i första akten lät 
sången ansträngd i höjdtonerna. Bo
ris' roll utfördes först af hr Nyblom, 
sedan af hr Ödmann. Vi hade icke 
tillfälle att höra den senare. Partiet 
är vokalt mindre hetydanda än Ivans 
och Darias. 

Operans första symfonikonsert för 
säsongen gafs under hr Järnefelts ut
märkta ledning för fulltalig publik och 
med omvexlande nordiskt program, hvil
ket inleddes med Tschaikowskys s'sta 
symfoni, den »patetiska», förut . gifven 
på operan å en symfonikonsert 1899, 
och den af hans symfonier som mest 
gifves i utlandet. Hans G moll-sym
foni fick man på operan höra 1890. 
»Pathétique» innehåller åtskilligt stor-
tänkt och vackert, alltifrån den något 
dystra inledningen till finalen, som med 
sitt gripande mollmotiv tycks utgöra 
tonsättarens svanesång. Första satsen 
har vackra melodiska partier, och den 
andra är med sin femfjerdedels takt 
rätt originell och underhållande. Af 
öfriga instrumentalnummer framstod 
mest Svendsen muntra, klangfullt in-
strumenterade »Karneval». Berwalds 
»Elfenspiel» hör icke till hans mera 
originella tonsättningar och musiken är 
något för tung för ämnet. Rimsky-
Korsakows »Capriccio» fängslar med 
sin brokiga och kraftiga instrumentala 
behandling af spanska motiv. Af de 
två vokalnumren, båda till dikter af O. 
Levertin, gaf Peterson-Bergers »Fjorez 
och Blanzoflor» den bästa musikaliska 
behållningen; W. Stenhammars »Ithaka» 
gjorde ej fullt klart intryck, helst som 
text saknades i programmet. Herr 
Forsell utförde båda sångerna med van
lig uttrycksfullhet och framgång. 

Ludwig Wüllner gaf äfven sina tre 
sista konserter för fullsatt salong och 
entusiastiskt bifall, som särskildt kul
minerade vid afskedskonserten, då han 
derjemte blef firad med kransar och 
buketter. Om den utmärkte konstnä
rens prestationer hänvisu vi till en upp
sats af en insändare i dagens nummer. 
Programmet upptog på 4:e konserten, 
sånger af Fr. Schubert: Totengräbers 
Heimweh, Vor meine Wiege, Die Stadt, 
Der Atlas, Erlkönig; R. Schumann: 
Dichterliebe (16 sånger); H. Wolf: 

Fussreise, Der Freund, Der Gärtner, 
Liebesglück; C. Löwe: Archibald Doug
las; på 5:e Brahms: Mit vieizig Jahre, 
Ruhe süss Liebchen, So willst du des 
Armen, Erinnerung, Kein Haus, Keine 
Heimat, Salamander, Von ewiger Liebe; 
Fr. Schubert: Sei mir gegrüsst, Ge
heimnis, Fischerweise, An die Laute, 
Eifersucht und Stoltz, Das Lied im 
grünen, Der Musensohn; C. Löwe: Die 
Lauer, Der getreue Eckart, Hochzeits
lied; Weingartner: Liebe in Schnee, 
Rubinstein: Der Asra, A. Mendelssohn: 
Aus den Nachtliedern Zarathustras; 
Schumann: Die beiden Grenadiere; 6:te 
konserten: Beethoven: An die ferne 
geliebte. Liedercyklus; Schumann: Bel-
sazar, Der Saldat, Der Spielmann, Wal-
desgespräcb, Der Hidalgo; Wolf: Auf 
einer Wanderung, Auf ein altes Bild, 
Lied vom Winde, Epiphanias, Zur War
nung, Der Abschied; M. Schillings: Das 
Hexenlied. — Vi ha velat anföra pro
grammen till bevis på konstnärens 
mångsidighet och stora repertoar af 
sånger, alla sjungna ur minnet 

Triosoarén gafs för talrika åhörare, 
som skänkte de utförande varmt bifall. 
Fiöken Ohlson skötte mästerligt piano
partiet och hrr Runnquist och Lindhe 
bidrogo till en utmärkt ensemble. De
ras konserter omfatta nu endast tre 
tonsättare: C. Franck, Brahms och Beet
hoven. Den förres nu gifna violin-so
nat är en gammal bekant och ovanligt 
lättfattlig att vara af denne komponist; 
mellannumret var Beethovens vackra 
och intressanta G mollduo för violon-
cell och piano, hörande till hans tidi, 
gare verk, likasom Brahms' H dur-trio-
slutnumret, äfven hör till hans först
lingsarbeten, ehuru han sedan omarbe
tade trion, hvilken i sin helhet är 
ganska underhållande. 

Fröken Elsa Stenhammars visaftnar 
få vi först i nästa nummer utrymme 
att närmare omnämna. 

-0S!-

Musiknotiser från hufVud-
staden oeh landsorten. 

Kgl. teatern. Verdis »Rigoletto» 
har upptagits med delvis ny rollbe
sättning. Operan gafs senast i slutet 
af mars 1901 med fröken Gurli Carl-
ström (l:a debut) som Gilda, hvilken 
roll nu innehafves af fröken Hesse. 
Af hufvudpartierna utföras, likasom då, 
Rigoletto af hr Forsell, Maddalena af 
fröken Edström. Hr Svedelius har 
efterträdt hr Sellergren som Sparafu-
cile, hr Wallgren hr Lundqvist sjm 
grefve Monterone. B >rsas, Cepranos 
och Marullos partier utföras nu af hrr 
O. Strandberg, Stiebel och Mandahl, 
hvilken förut innehade grefve Cepranos 
parti. 

Peterson Bergers »Ran» håller på att 
inöfvas under författaren-kompositörens 
ledning. Rans parti kommer att efter 
fru Jungstedt utföras af fröken Ed
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ström, Valdemars af hr Stockman. 
Äfven ett par andra roller bli ny be
satta. 

Ernst Dohnanyis första konsert eger 
îum d. 30 i denna månad i Musikal, 
akademiens stora sal. 

Första kammarmusikkonserten af A u-
lin-kvartetten och prof. Fr. Neruda 
eger rum d. 29 d:s, då programmet 
upptager: Beethoven: Stråkkvartett, 
F-moll; Pianotrio, D-dur; Septett med 
blåsinstrument. Fiöken Martha Ohlson 
kommer att medverka som pianist i 
st. f. fröken Stockmarr, som först vid 
tredje konserten kan biträda. 

Wennerbergskonserten på cirkus. Den 
stora kören, som medverkar vid denna 
konsert, 27 okt., till förmån för etatyfon-
den, har redan börjat repetera under dir. 
Åkerbergs ledning. 

Musikaliska akademien har kostnads
fritt upplåtit repetitionslokal, hr Ernst 
Davidson upplåter likaledes kostnads
fritt cirkuslokalen, alla Stockholmstid
ningarna lsmna 50 proc. på all annon
sering, solisterna fruar Dagmar-Möller 
och Davida Afzelius-Bohlin, hrr C. F. 
Lundqvist, Gustaf Sjöberg, Otto Ed
berg och Gustaf Wennman samt en 
musikälskare biträda utan särskildt 
gage, och hr Otto Hirsch, scm dess
utom lemnat en större summa till fon
den, har skänkt alla musikalier. 

Efterfrågan på biljetter är redan 
mycket stor. Försäljningen af dem 
eger rum i Elkan & Schildknechts 
musikhandel, Drottningg. 28. 

Mina Gelhaar-Wallensteen, den förr 
så firade, behagliga operasångerskan, 
fyllde d. 8 okt. 70 år. Från 1858 
var hon engagerad vid vår k. opera, 
som hon tillhörde till 1866, då hon 
afgick och ingick äktenskap med f. d. 
direktören vid operan, envoyén frih. 
Eugen von Stedingk. 

Fröken Signe Rappe, den svenska 
sångerskan, som med kreerande af titel
rollen i »Salome» på Mannheimsoperan 
vann så stor succés, har nu firat en 
ny triumf derstädes som Sulamith i 
Goldmarks »Drottningen af Saba». 
Enligt nu hitkomna tyska tidningar 
var fröken Rappes prestation af det 
högsta konstnärliga värde både i vo
kalt och dramatiskt afseendo, ja, den
samma var — för att används en kri
tikers ord — af en så »konstnärlig 
impulsivitet», att den obetingadt kunde 
anses som aftonens höjdpunkt. Publi
ken hälsade med stormande applåder 
den unga svenska divan, och kri
tiken konstaterar enhälligt att här fö
religger en succés af högst ovanlig art. 

* 

Från våra grannland. 

Helsingfors. Okt. 1—12. Af pjeser 
med musik på teatrarna denna tid har 
man endast att nämna en representa
tion af »Stockflötarne» på Svenska 
teatern och »Nerkingarne» på Lilla 
teatern. D. 2 okt. gafs på Finska tea
tern en föreställning till hedrande af 
Kaarlo Bergboms minne — teatorns 
grundläggare —, hvara grafvård dagen 
derpå afcäcktes. Jemte en dramatisk 
pjes utfördes då under dir. Kajanus' 
ledning med biträde af Filharmoniska 
orkestern Beethovens »Fidelio»-uver-
tyr, Webers »Oberon»-uvertyr: »Alla 
marcia» af Sibelius och körsång af 
sällskapet Yliopilaskunnan Laulajat. 
D. 29 sept, gaf hr Sven Scholander 
sin 3:e och sista visafton. 

Filharmoniska orkestern firade den 
3 okt. sitt 25-årsjubileum med en fest
konsert på Finska teatern under med
verkan af fruar Ida Ekman och Irene 
Renvall, frk. Gerda Lund, hrr Tandi 
Hurru och Ojanperä samt den förstärkta 
symfonikören. Lokalen var blomster-
smyckad liksom dirigentens, Rob. Ka
janus' not8tällare. Då han inträdde 
mottogs han med stora ovationer af 
publiken och orkesterfanfar, hvarpå 
praktfulla kransar öfverlemnades till 
honom från Filh. sällskapet, från or
kestern från Åbo etc. Festkonserten 
hade följande program: 1. Sibelius: 
»Pobjolas dotter», 2. A. Jarnefelt: 
Preludium ; 8. Rob- Kajanus: »Aino», 
symfonisk dikt; 4. Beethoven: 9:e 
symfonien. — D. 7 okt. gaf Filharm. 
sällskapet sin första symfonikonsert 
för säsongen i universitetssalen med 
pianisten frk. Elli Rängman som solist 
och fortfarande med hr Kajanus 6om 
dirigent. Programmet upptog: Fr. Schu-
beits uvertyr till »Alfoneo och Estrel-
la» samt H-dur-symfoni, hvarjämte 
frk. Rängman spelade Brahms' Varia
tioner öfver tema af Handel och kon
sert, A-dur, af Liszt. Till Griegs minne 
gaf sällskapet d. 10 konsert med bi
träde af paret Ekman; dervid utfördes 
af hans kompositioner: Sorgmarsch, 
l:a Peer Gynt-suiten, »Det förste möde» 
och »Vaaren» för stråkorkester samt 
sånger. D. 8 började de »populära» 
konserterna i Societetshuset. 

Kristiania. Okt. 1 —13. På National
teatern har af pjeser med musik un
der månaden endast uppförts Glucks 
»Orfevs», från 8 okt., med fru Math. 
Jungstedt som gäst i titelrollen och 
fru Cally Monrad som Eurydike. Den 
svenska sångerskan har blifvit mycket 
firad och lofordad af kritiken. Central
teatern har af musikpjfser fortfarit 
med »Muhameds paradis» och »Sur
coût». D. 3 okt. konserterade eu pia
nist Mary Bratt med biträde af violi
nisten Haaland, då bl. a. utfördes So
nat, E-dur, för violin och piano af 
Sinding, Beethoven-sonat, D-dur, och 
Pièces lyriques af Sgambati. D. 5 gaf 
Musikforeningen konsert till minne af 

Grieg under Ivar Holters direktion med 
biträde af fru Cally Monrad, Björn 
Björnson och Lange-kvartetten. Dea 
inleddes med »Brudefolget drager förbi», 
minnesdikt af Th. Caspari (framsagd 
af Björn Björnson), hvarefter program
met upptog af Grieg-kompositioner 
stråkkvartett, orkesterverk och sånger. 
Den 4 och 10 okt. gafs af Brandt-
Rantzau Agate Backer Gröndahls-afton 
med biträde af fru Clara Hultgreen; 
d. 9 gaf violinisten Elsa Wagner kon
sert med biträde af violinisten Leif 
Halvorsen och pianistan Backer-Lunde. 
Programmet upptog bl. a. Serenad för 
2 violiner af S inding och Tartinis sonat 
»Le trille du diable». 

Köpenhamn. Okt. 1—-12. Kungl. 
teatern har af pjeser med musik denna 
tid uppfört »Regementets dotter», 
»Werther», »Eventyr på fotresan», 
»Faust», »Orfeus och Eurydike», »Mig
non», »Aida» och baletten »La Ven-
tana». Fredriksbergsteatern har hållit 
i med »Mikadon». Den 1 och 9 okt. 
gafs konserter af en rysk violinist A!-
joscha Schkolnik. En annan violinist 
Max Schlüter har äfven upptiädt här. 
Sångaftnar ha gifvits af frk. Gerda 
Marg. Jensen och fru Marta Sandal. 
D. 5 gafs en kompositionskonsert af 
hr O. Brieghel-Müller, organist i Aal-
borg, biträdd af frk. Ellen Beck, Ax. 
Gade och Mary Boye Jensen. Pro
grammet upptog en violinsonat och 
sånger. D. 7 gafs »Visafton» af fru 
Norrie med bl. a. sånger af Söderman 
och Peterson-Berger. D. 10 konserte
rade pianisten Julius Röntgen och Vio

loncellisten Casals. Fini Henriques 
gaf d. 12 konsert med egna komposi
tioner: Fantasie för piano, »Fra bör-
nenes verden» (fru Oda Nielsen, hr Fini 
Henriques och Johan Fini Henriques) 
samt Improvisationer öfver uppgifna 
tema. Privat kammarmusikförening gaf 
d. 12 Grieg-afton med stråkkvartett, 
violoncell-sonat och sånger på pro
grammet. 

Rättelser. 

I Anteros' musikbref förra numret före
komma ett par tryckfel, som härmed 
rättas. Sid. 108, sp. 2, r. 38 uppfr. står: 
Sandnini, läs: Öandrini ; sid. 109, sp. 2, 
r. 16 uppf. skall stå ett komma framför 
»Mikadon». 

Tillkfinnagifvande 
Af förekommen anledning lemnas 

den upplysning rörande våra tidnings
nummers datering, att denna gäller 
den dag, intill hvilken i tidningen re-
d o g ö r e s  f ö r  m u s i k t i l l d r a g e l s e r n a ,  i c k e  
dagen för tryckningen eller utsänd
ningen, hvilken kan efter omständig
heterna ske några dagar senare. 

Redaktionen. 
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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-
niii(/ 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 Kxpedi-
tionen, Kammakaregatan (i, ltr. öfv. gården, i bok- och musik" 
handeln, å posten och tidningskontor. 1 landsorten biist å posten. 

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

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

ras och bildar, så att säga, en musikhistorisk uppslagsbok, liätta platsen för ut-

gifvandct af en musiktidning är hufvudstaden, där musiklifvet är högst och rikast 

utveckladt. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu

siklifvet i vår hufvudstad, i landsorten samt i Finlands, Norges och Danmarks huf. 

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

OBS. Porträtt med biografier i N:o f: 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 — -Systrame 

Svärjström; N:o 8: Ellen Gulbranson (Brynhilda) — Jeanette Jacobsson; N:o 9. 

Joh. Brahms — Alex. GuUmant; N:o 10: Em. Wolf-Ferrari — Cally Monrad; 

N e 11: R. Coward — Anna Pettersson-Norrie; N:o 12; Jos, Joachim; N:o 13; 

Ludw. Wüllner — Edv. Grieg; N:o 14: P. /. Tschaikowsky. 

Kin's i plastik samt 

PIAN! NON 
FLYG LÄR 

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. BruDkeberg 14 97-

Kammakaregatan 6, I tr öfv. gården. 

Frans J . H uss. 

Resp. Prenumeranter 
â Sv. Musiktidning, hvilka vid flytt
ningstid byta om bostad, anmodas 
att med fö rsta uppgifva nya adressen, 
pr brefkort eller telefon. 

Högaktningsfullt 

Redaktionen. 

undervisning i sång 
efter den italienska sångmetoden i för
ening med instuderande af roler, 
med särskildt afseende fast vid frasering 
och diktion, meddelas af 

S I G N E  H E B B E ,  
Linnégatan 78, St ockholm 

2 s t. Musik-vicekonstapels-
beställningar 

vid Kungl. Norrlands Artilleriregemente 
kungöras härmed till ansökan lediga. 

Reflekterande, som bör vara försigkom
men antingen på B-cornett eller B trumpet, 
insänder sin till regementschefen ställda 
ansökan löre den 15 nästkommande De
cember under adress Östersund. 

Ansökan skall vara åtföljd af vitsord 
om godt uppförande samt präst- och läka
rebetyg, för sökanden möjligen utfärdade 
afgångsbetyg eller arbetsbetyg och, i hän
delse sökanden ej är myndig, af målsmans 
skriftliga medgifvande, äfvensom, därest 
den sökande undergått ingkrifning filer 
förut var it anställd i statens tjänst, inskrif-
ningsbok (inskrifningssedel) samt i sena re 
fallet behöriga afskedshandlingar. 

(S. T. A. 1947É3.) 

OBS. Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan musik bi

laga, erhållas till nedsatt pris endast kon

tant & expeditionen. 

Pristäflan. 
Sällskapet för Svenska 

kvartettsångens befrämjande 
inbjuder svenska tonsättare till täflan om 
pr s för flerstämmiga kompositioner för 
mansröster. 

Kompositionerna skola vara skrifna till 
svensk text efter fritt val och utan ac-
kompagnement, förbehållande sig sällska
pet ägande- och förlagsrätt till de arbeten, 
som blifva prisbelönade. Täflingsprisen 
äro 1,000, 500 och 200 kronor. Icke pris
belönad, men lämplig komposition kan efter 
öfverenskommelse inköpas, hvarvid rätt att 
bryta medföljande namnsedel förbebålles. 

Prisdomare äro Herrar Förste Hofka-
pellmä8taren C. Nordqvist, Statskommisa-
rien P. G. Södermark och Musikdirektören 
Aug. Körling. 

Kompositionerna skola före den 1 dec. 
19'7 insändas till Carl Johnn's musikhan
del, Järntorget 78, Stockholm 2, och skola 
desamma vara försedda med tydligt skrifvet 
motto, däraf aiskrift skall finnas å ett 
med.öljande, försegladt kuvert, innehål
lande kompositörens namn och fullständiga 
adress. 

Stockholm i juni 1907. 
STYRELSEN. 

(S. T. A. 195217.) 

Ludwig van Beethoven 
vackert porträtt à kartong, finnes i 

bok- och musikhandeln à 50 Öre. 

Svensk Musiktidnings Expedition. 

©333333333233333333333330^ 

I J. LUDV. OHL SSON f 
STOCKHOLM 

ra  Hamngatan 18  B.  fp  
$  »  
[r) Flyglar, Pianinos och Orgelhar- f|j 
© monier af de bästa svenska o ch ut- S 
ä ländslca fabriker i största lager till ö 
çq billigaste priser under fullkomligt 0) 

ansvar för instrumentens bestånd. Î3 

^ Obs. ! Hufvuddepôt för Bliithners {§ 
och Rönisehs världsberömda fjj 

ra Flyglar och Pianinos. gj 
é " rå 
ÎJ333333333333333333332333SS 

Fröken Hedvig Svenson 
återtager sina lektioner i Piano och Har
monilära från månd. den <1G September. 
Billigare pris för mindre försigkomna. 
Tiäffas tillsvidare ons I. oc h lörd. kl. 2 — 
3 e. m. 
Sturegatan 50, 3 tr. Allm. Tel. 204 4«. 

I N N E H Å L L :  

Alfred Reisenauer f (med porträtt). — 
Arthur de Greef (med porträtt). — Daria. 
Lyrisk dram, 2 akter, af Ad. Aderer och 
Armand Ephraim. Musik af Geor ges Mar
ty. Textinnehåll. — Ludwig Wüllner. En 
återblick på hans gästuppträdande, af F. 
S. — Från Danmark och Tyskland, af An-
teros. — Musikpressen. — Litteratur. — 
Från scenen oeti konsertsalen. — Musik
notiser från hufvudstaden och landsorten, 
samt från våra grannland. — Rättelser. 
— Tillkännagifvande. — Annonser. 

Gustafson &Påhlsons Boktryckeri, Stockholm 1907. 


