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Oscar Lejdström. 

Den nuvarande läraren i solosång 
vid vårt konservatorium Lar redan 
kunnat fira tioårsjubileum såsom sådan 
och nyligen, d. 19 dec., hade han upp
nått halfseklet af lafnadsår. Direktör 
Lejdström blef med anledning däraf 
festligt hyllad med besök af lyck
önskande vänner och läroverkskamra
ter, blommor och presenter. Från 18 
forna elever fick hr Lejdström mot
taga en större silfverpjes med blom
mor. Nuvarande elever vid konserva-
toriet uppvaktade med en vacker, af 
hvita syrener fylld blomvas. En mängd 
bref och telegram fick han naturligt
vis mottaga under dagens lopp. 

Johan Oscar Lejdström är född 
i Stockholm d. 19 dec. 1858. Vid 
16 års ålder antogs han till elev vid 
musikkonservatoriet härstädes, där han 
i dec. 1878 aflade organistexamen och 
i dec. 1881 musikdirektörsexamen. Oscar Lejdström. 

I sång hade han vid konservatoriet till 
lärare dir. Hj. Håkansson och prof J. 
Günther. Sedan han lämnat nämnda 
läroverk tog han under ett halft år 
undervisning af Fritz Arlberg. Ar 
1893 reste hr Lejdström med statsun
derstöd till Paris, där han studerade 
sång för St. Yves Bax och m:me R. 
Laborde samt af dåvarande direktören 
för Paris-konservatoriet, Ambroise Tho
mas, erhöll tillåtelse att närvara vid 
undervisningen i dettas alla åtta klas
ser. I Paris biträdde hr Lejdström 
vid flere konserter. Ar 1890 gjorde 
han åter en resa till Paris i och för 
sångstudier och har sedan nästan uteslu
tande ägnat sig åt sångundervisning. 
På hösten 1888 gjorde han emellertid 
debuter på k. operan som Escamillo 
i >Carmen» och Valentin i »Faust» 
med den framgång, att han erhöll loc
kande anbud till anställning vid denna 
scen, men han blef trogen sin upp
gift att ägna sig åt sånglärarkallet. 

Paul Juon. Carl Lundmark. 
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Af större sångpartier som hr Lejd
ström sjungit å konserter här och an
norstädes kunna nämnas Faust i Schu
manns »Scener ur Goethes Faust», 
Oluf i Gades »Elverskud», Kristus i 
C. Francks »Les beatitudes», Elias i 
Mendelssohns oratorium, Frithiof af 
M. Bruch m. m. 

Herr Lejdström blef 1883 organist 
i Kungsholms församliug och valdes 
1897 till ledamot af Musikaliska aka
demien. 

Nu mera är det sällan hr Lejdström 
uppträder offentligt som sångare men 
under flera år lät han på konserter i 
hufvudstaden höra sin mäktiga bary
ton och vann mycket bifall för sitt 
smakfulla sångföredrag. 

Bland sina elever har hr Lejdström 
under några år kunnat räkna vår nu
varande konung som kronprins. 

En broder till hr Lejdström är, som 
bekant, operasångaren Carl Lejdström. 

"t 
Carl Lundmark. 

Den 18 december afled härstädes å 
Serafimerlasarett operasångaren Carl 
Lundmark och hans jordfästning ägde 
rum den 22 dec. i Upsala, hans fö
delsestad, där han sörj es af nära an
höriga. Vid hans begrafning egnades 
honom en vacker minnesgärd af kam
rater vid operan i Stockholm, hvilka, 
sju till antalet, re.'t till LTpsa!a och 
utförde sånger i grafkapellet samt vid 
grafven. Kransar till hans kista hade 
sändts från direktör Ranft med fru, 
fru Carolina Östberg från sångare vid 
operan med inskription: »Ett tack från 
kamraterna vid Kungl. teatern», m. fl. 

På senaste decenniet har herr Lund
mark vid operan icke haft någon ny 
roll, och på senare år endast medver
kat i mindre roller samt tîîl förstärk
ning af kören. Så minnas vi honom 
förra våren som en af de brabantska 
ädlingarna i »Lohengrin» hvilka sluta 
sig kring den förvisade Telramund. 
Nya tenorkrafter vid operan trädde un
der senare tid framför honom såsom 
hrr Bratbost, Lemon och för tio år 
sedan hr Malm, hvilken i synnerhet 
blef hans efterträdare i flera tenor
partier. 

Carl Vilhelm Victor Lundmark 
föddes Upsala den 27 febr. 1859. 
Såsom bokhandelsbiträde i denna stad 
gjorde han sig bemärkt för sin höga 
och kraftiga samt rätt sympatiska te
norstämma och blef där en god ackvi-
sition för studentkvartttten oca kör
sången. Begåfvad med fördelaktigt 
utseende egde han sålunda utsikt att 
kunna vinna framgång på operascenen, 
och begaf sig därför till Stockholm 
att utveckla sig i sångkonsten och blef 
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efter en kortare studiekurs af d. v. 
operachefen Westin fästad vid operan 
1883. Denne efterträddes såsom så
dan samma år af Anders Willman, och 
det var under hans chefskap Lund
mark gjorde sin operadebut den 13 
dec. 1884 som Tamino i »Trollflöjten», 
en vanlig debutroll för unga tenorer. 
Kritiken lofordade då »den friska, 
vackra tenorrösten» och »den rena in-
tonationen». Emellertid vidhäftade rös
ten en guttural halsklang, som han 
aldrig lyckades bortarbeta. Lundmarks 
2:a debutroll var QuinanU i Herman 
Berens' sen. på Dramatiska teatern 
uppförda operett » L ull i och Quinault» 
den 28 jan. 1885 och efter att den 9 
påföljande februari ha gjort sin tredje 
roll som Antonio i »Vattendragai'en», 
blef han samma år 1885 genom kon
trakt fästad vid Kungl. operan, där 
han sedan verkat intill sista tiden med 
undantag af en vistelse utrikes 1886— 
1887 för sångstudier, hufvudsakligen 
i Wien. Efter debuterna uppträdde 
Lundmark 1 maj 1885 som Max i 
»Friskytten» och sjöng samma år Ly-
onel i »Martha» samt Erik i »Värm-
ländingarne». Följande år under vår
terminen hade han nya roller som 
Octavio i »Don Juan» och Wilhelm % 

Stauff i »Diamantkorset.» Återkom
men efter den nämnda studieresan på 
hösten 1887 uppträdde han först som 
Lohengrin — Arvid Ödmann var då en
gagerad i Köpenhamn och efterträddes 
här af den danske tenoren Fredrik 
Brun i jan. 1888. Hr Lundmark fick 
sedan en rätt stor repertoar, och det 
kan ju vara intressant nog att se hvilka 
roller som tillhört, denna, likasom där
med ett litet blad ur vår operahistoria 
kan meddelas. Vi uppräkna således i 
kronologisk ordning de nya roller hr 
Lundmark uppburit, under de följande 
åren. Sålunda 1888: Wilhelm Meister 
i »Mignon», Zephoris i »Konung för 
en dag», Huon. i »Oberon», titelrollen 
i Faust, Don Sandoval i »Kronjuvelerna» 
Tybalt i »Romeo och Julia»; 1889: 
Georges i » H vita frun», Hoffmann i 
» H-offmanns-sagor»; 1890: Robert i »Ro
bert af Normandie», Cassio i »Otello; 
1891: Peter Ivanow i »Tsar och Tim
merman», Stefano i »I Firenze», Ruodi 
i »Vilhelm Teil»; 1892: Clement Marot 
i »Skrifvarkungen», José i »Granadas 
dotter», Manrico i »Trubaduren», 1893: 
Hans i »Per Svinaherde», Lorenzo i 
»Fra Diavolo», Horace Massarenas i 
»Den svarta dominon», Rafaël d'Estu-
niga i »Hälften hvar»; 1S94: Chariot 
i »Advokaten Pathelin», Walter i 
»Tannhäuser», Bois Rosé i »Hugenot
terna»; 1895: Schultz i »Vännen Fritz» 
af Mascagni, Horatio i Gounods »Syl
via», Ramon i »Navarresiskon». Från 
1896—1898 finna vi Honom ej i nå
gon roll, men 1899 sjöng han Juda i 
»Josef i Egypten och Vogelgesang i 
» Mästersångarne». 

Herr Lundmarks verksamhet vid 
Kungl. operan har, såsom denna re
pertoar uppvisar, icke varit ringa, och 

under mer än ett decennium omfattade 
denna rätt betydande tenorpartier af 
hvilka flera af honom här kreerades. 

Paul Juon. 

Om den framstäende pianisten och 
komponisten Paul Juon, som för första 
gången gästar vårt land såsom med
verkande vid Aulinkvartettens 3:e kam
marmusik-konsert kunna vi jämte med
delande af hans porträtt lämna föl
jande biografiska notiser. 

Paul Juon är född den 8 mars 
1872 .i Moskva, son af en högre äm
betsman därstädes. Han studerade vid 
konservatoriet i fädernestaden violin
spelet för Job. Rhimaly och kompo
sition för Anton Stepanowitsch Arensky 
samt Sergei Tanéiew, vidare 1894 un
der Woldemar Bargiel i Berlin, 1896 
blef han lärare i teori vid konserva
toriet i Baku men dröjde ej länge kvar 
i petroleumstaden vid Kaspiska haf-
vet utan vände 1897 åter till Berlin, 
där han sedan tagit sin bostad. Ar 
1906 blef Juon utnämnd till lärare vid 
Berlins högskola för musik i Charlot-
tenburg. 

Som tonsättare har Paul Juon gjort 
sig ansedd genom flera verk, och så
som sådan har han blifvit karaktärise
rad såsom gående i Bralims fotspår. 
Af hans kompositioner ha vi oss be
kanta följande verk: en Stråkkvartett 
(op. 5), Violinsonat (op. 7), Altviolin-
sonat (op. 15), Pianotrio (op. 17), Pi
anosextett (op. 22), Stycke för Stråk
orkester (op. 16), Pianostycken (op. 1, 
9, 12, 14, 18 »Satyrn und Nymphen» 
och 20), Lieder (op. 21) samt af hans 
senaste verk en Kvintett för piano, 
violin, 2 altvioliner och violoncell (op. 
33) hvilken säges ha gjort ett myc
ket sympatiskt intryck, uppförd såsom 
nyhet på en musikfest i Essen 1906. 
Ett ännu nyare verk af honom är den 
Rhapsodie (op. 37) »efter Selma La
gerlöfs Gösta Berlings saga» som 
hörde till Aulinkvartettens senaste 
program, såsom vi förut nämnt. En 
Pianotrio op. 39, äfven »efter Gösta 
Berling», uppfördes förra somma
ren på den stora musikfesten i Mün
chen och räknades till dess bästa num
mer. En kritiker yttrade då om denna: 
»Trio-Caprice», hvilken utfördes af 
hans landsmän, den utmärkta ryska 
trion Vera Maurina, Michael och Jo
seph Press, att det var »ett verk af 
musikaliska kvaliteter, som tager sig 
väg utan möda öfverallt till konsert
salarna. Det är inte 'programmusik' 
endast tonen, den egenartade noten är 
gifven. Det är musik som man föl
jer med glädje». En annan nyhet af 
honom är »Ein Tanzpoem» Psyche, 
h vars första uppförande vi ännu ej 
sett omnämnas. I manuskript lära fö
refinnas af honom en symfoni, uver
tyrer och andra orkestersaker. Som 
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skriftställare har Paul Juan uppträdtmed 
en Praktisk harmonitlära och en lyc
kad öfversättning af Modest Tschai-
kowskys biografi öfver sin ryktbare 
broder Peter 11 j it sch Tschaikowsky, 
hvilken biografi sedan 1900 utkommit 
häftevis. 

En pianokvintett af Juon utfördes i 
maj förra året på en Konsertförening-
ens kammarmusiksoaré. 

Prenumerationsanraälan. 

Svensk Musiktidning 

upplefver sin 29:de årgång 1909. 

och anbefaller sig i våra musikvänners 
åtanke. Undertecknad kan ock nästa 
år fira 25 års-jubileum som ensam ut-
gifvare och redaktör för tidningen. 
Behofvet äfven i vårt land af en mu
siktidning, tillgodoseende den allmänna 
musikbildningen — ej endast fackmu-
sici af lägre eller högre ordning — 
är oomtvistligt, och att den plan, ef 
ter hvilken Svensk Musiktidning är 
redigerad, tillgodoser detta behof — 
nämligen af en populär-instruktiv mu
siktidning för derr musikaliska allmän
heten — tycks bevisas däraf, att ingen 
annan tidning för musik sä länge 
existerat i vårt land eller ens i 
den skandinaviska norden. Svensk 
Musiktidning har gjort till sin uppgift 
att tillgodose så väl vår konsthistoria 
genom kontinuerliga uppgifter om 
operaverksamheten och konserlvä-
seildet i hufvudstaden samt genom ut
förliga biografiska uppsatser, som 
ock i det allmänna musikvetandets in
tresse meddela notiser om musik
världens viktigaste tilldragelser i 
in- och utlandet, särskildt i Finlands, 
Norges och Danmarks hufvudstäder. 
instruktiva uppsatser, blandade med 
följetongsartiklar, musikpressens 
alster, musiklitteratur etc., livarige-
nom både lärorikt och omväxlande 
innehåll erbjudea. Fina porträtt 
till biografierna illustrera hvarje num
mer. Svensk Musiktidning är den enda 
verkliga sådan här, hvilken ock, under 
sin långa tillvaro, i utlandet gjort sig 
bekant såsom svenskt musikaliskt fack
organ och der varit uppmärksammad. 

I det vi frambära vårt tack till dem, 
som hittills gynnat Svensk Musiktid
ning med prenumeration, hoppas vi på 
deras fortfarande intres e för densamma 
och att de äfven skola rekommendera 
den åt andra musikvänner. 

Svensk Musiktidning ut giftes 1!><)9, 
såsom förut, två gånger i månadtn (utom 
juli—augusti, »den döda säsongen >) till 
ett pris af .)  kr. per år. Musikbilaga 
tillfaller endast helå rs-prenumeran-
ter. Mindre än hel årgång beräknas 
efter lösnummer (25 öre). 

På tidningen prenumereras här å 
Expeditionen, Kammakaregatan Ii, 
en trappa öfver gården, samt i bok-
och musikhandeln, å poslen och 
tidningskontor. I landsorlen pre
numereras bäst å poslen, då tidningen 
fortast kommer prenumeranterna till
handa. 

Presentkort för år spremimeration 
finnas att köpa å Expeditionen, i bok-
och musikhandeln. 

Vördsamt anhådles alt prenumera
tion må ske så snart som möjligt; 
vid direkt pren umeration å Svensk 
Musiktidnings Expedition, Stock
holm, tillsändes tidningen prenumeran
ten kostnadsfritt genast den utkom
mit. 

För att spara våra förra prenume
ranter besvär vid prenumerations förny
else, sända vi dem, som förut, årgångens 
första nummer, med anhållan att de, 
som icke vidare önska erhålla tidningen, 
tillkännagifva detta åt budet eller tidnings
expeditionen före andra numrets utsän
dande. Senast när budet kommer med 
andra numret torde det första återläm
nas af dem som ej förnya prenumera
tionen; af dem, som därmed fortsätta, 
torde då till budet prenumerations-
afgiften mot kvitto erläggas. Dem, 
som behålla första numret utan att af-
säga sig tidningen, anse vi oss alltså få 
fortfarande räkna som prenumeranter å 
densamma. 

Vördsamt 

Redaktionen. 
Frans J. Muss. 

Från Romas horizont. 

Af den efter vanligheten mindre be
tydande och i fråga om konserter föga 
gifvande höstsäsongen torde en kort 
resumé va'a tillfyllest. Torino, hva 
rest jämväl — ej mindre än orkesterns 
dirigent Vittôrio Gul* — Mattia Bal-
tistini* firat sannskyldiga triumfer i 
ett par af dennes gamla favoritstycken, 
Verdis »Ernåni» och Donizettis »Maria 
de Bozan», samt Milano hafva haft 
företrädet att få prestera de senaste, 
samtliga med varmt erkännande mot
tagna operanyheterna, Cuiieos Serafina 
d' Albania och Zandonàis II grillo 
del focolåre (med text efter Dickens' 
»The cricket on the hearth», i den förra 
samt i den senare staden Frédéric d' 
Erlangers — af tysk extraktion, men 
född i Paris —• T e s s med Pietro Schia-
vtizzi* i älskarpartiet och La Rotellas 
Fasma ined Emma Carelli* såsom pro
tagonist. 

Giordiinos å »La Scala» dersamma-
städes i vintras för allra första gång
en exekverade »moderna musikidyll» 
M ar eel la** har nu gjort sin apparition 
å » Adriåno» i Italiens hufvudstad sam

*Se undert:s föregående korrespondenser. 
**Se Sv. Musikt. 1908, n:r 1. . 

trots den nästan uteslutande af kärt 
leksduetter uppfyllda librettons rent 
af oerhörda enformighet slagit lifligt 
an, tack vare sitt af öronsmekande 
melodier mättade partitur och ett för
träffligt återgifvande, särskildt af det 
»älskande paret», representeradt af 
Adelie d' Albert och FerrAndo de Lucia, 
alternerande med en yngre tenor, Emilio 
Peréa, hvilken, ehuru han i fråga om 
perfektionerad sångkonst ej kunde täfla 
med sin celebre, härutinnan väl oöfver-
träfflige kollega, hade förmånen af en 
mera tilltalande apparition och en sär
deles välljudande stämma; öfriga rol
ler äro af ringa vikt. Â samma teater 
ha Amfca och Mils che re:s-repriserna, 
den senare anförd af kompositören per
sonligen, bekräftat den romerska publi
kens och kritikens gynsamrna intryck 
af dessa båda Mascagni-skapelser, om 
ock handlingen i »Le Maschere» ver
kar alltför obetydlig .för dess — vid 
uppförandet visligen uteslutna — pro
log och tre akter, hvarföre ifrågava
rande försök att väcka till lif 1700-
talets »commédia dell arte» oaktadt en 
verkligt ypperlig »opéra comique-musik, 
torde få anses om ej förfeladt, åtmin
stone såsom en allenast efemär åter-
uppståndelse. Däremot gjorde Carmen 
nu här föga lycka i saknad af en lämp
lig tolk för det i Biztts »chef d'oeuvre» 
ej mindre svåra än tacksamma titel
partiet. 

Af »Quirinos» rätt rikhaltiga, huf
vudsakligen af äldre och nyare italien
ska verk samt ganska erkännansvärdt 
interpreterade operarepertoar rönte Le-
oncavAlios af undert. i Sv. Musikt. 1902 
omskrifna Bohême, komponerad redan 
fem år förut, men i Roma hittills gif-
ven allenast några få gånger, ett myc
ket sympatiskt mottagande. En an
nan nämnvärd framgång för den lilla 
teatern har varit reprisen af Giordiinos 
effektfulla musikdrama Fedora, för 
hvars premiär i Firenze 1899 vi då 
redogjorde i dessa spalter. 

Den i ordets fulla bemärkelse glän
sande operettsäsongen å «Teàtro Costân-
zi» som nu f. f. g. ockuperats af ett 
nybildadt »compagnia di ôpere corniche 
Città di Milano», i hvilken stad det
samma har sin hufvudsakliga hemvist, 
skulle med sina ovanligt bra artistför
mågor och utomordentligt präktiga 
»mise en-scene r»*"1 äfven från ren es
tetisk synpunkt rättfärdiga bemälda 
sällskaps renommé att i sin bransch 
vara hela Italiens allra förnämsta, dä
rest ej repertoaren vore af så ytterst 
blandad art. Förutom åtskilliga, mer 
eller mindre gamla och välkända pje-
ser, såsom »Donna Juanita», »Tam
burmajorens dotter» och den här rent 
af oundvikliga »Geishan», kan af no-
viteter på dess kreditkonto sättas Lé-
hars Védova allegra (»Glada än-

*Se de nna tidning 1905, n:r 13, 1906 n:r 1 
'•Härför borgar det i italienska teatervärl

den illustra namnet Carämba alias »Sapelti» 
en af triumvirerna i direktionen och speci
ellt en makalös kostymtecknare . 
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kan»), Reinhardts' Dolce Lola (»Das 
süsse Mädel»), af hvilka emellertid 
romerska kritiken funnit den förra med 
all sin »indsmigrende» schwung äga 
en temligen godtköpsmässig och af 
andra tonsättare, däribland själfva Puc
cini, väl mycket inspirerad musik, samt 
Gannes Hans il suonatôre di fläuto») 
b vars fabel är mera pueril än verk
ligt komisk, men hvars partitur, om 
än ej förrådande vidare originalitet, 
har att uppvisa den franska » opéra-
comique ens» bästa egenskaper; härtill 
kommer en sypfrb tolkning med i huf-
vudrollerna Emma lecla — förut 
operasångerska, har denna till börden 
franska konstnärinna jämväl triumfe
rat i sistnämnda båda operetters titel
partier -— och Edoârdo Ferrari, hvil
ken gör en sannskyldig kreaktion af 
den magiske vagabonden, som satt 
till sin uppgift att för de däraf glöm
ska människorna vara en idealets 
apcstel. 

Största hedern har »Milano »-säll
skapet haft af att rikta sin spellista 
med Donizettis alltjämt ungdomsfriska 
Don Pasquale* och L'elixird'amore. 
Tolkningen var ock i d et hela utmärkt, 
med artistveteranen Pietro Césari så
som protagonist i den förra och Dul
camara i »Kärleksdrycken» samt den 
unge, högst lofvande tenoristen Gui-
Seppe Paganelli såsom Ernesto och Ne-
morino, ett för hans apparition och 
konstnärstemperament särdeles lämpadt 
parti, hvars glansnummer, romansen 
»lina furtiva låcrima» han föredrog 
med sällsynt sentiment och charm. 
»Costånzis» senaste operettsäsong, allt
igenom berömvärd, ifall den ej upp
tagit några rent miserabla engelsk
franska nyheter, icke ens räddade från 
absolut fiasko genom medverkan af 
Italiens väl f. n. mest intagande och 
talangfulla operettdiva Gea Garisenda, 
afslutas i dagarne med Costas utsökta 
pantomim L'histoire dun pierrot. 

För fullständighetens skull må jäm
väl anföras f. n. i Manzrini-teatem — 
ett af den eviga stadens mera anspråks
lösa konsttempel — agerande, sekund-
klassiga operettruppen. Efter att i 
åratal stått obegagnad, och sedan den 
i en vacker trädgård belägna, prydliga 
byggnaden undergått en smakfull re
staurering, har »Aquårio Romano» i 
höst ånyo öppnats, men ej längre så
som hemvist för vattendjur, utan för 
af enakts-operetter och kinematograf-
produktioner sammansatta föreställning
ar, hvilka genom sin i betraktande af 
de högst moderata biljettprisen rätt 
goda beskaffenhet blifvit till den grad 
populära, att de i regeln flera gånger 
dagligen draga fulla hus. 

Anteros. 

-m 

*Det förtjänar anmärkas, att maëstron 
komponerade denna på allenast åtta da
gar vid uppnådda sextiotre års ålder. 

Meddelanden från Moskva. 

En ny faktor i fråga om den mu
sikaliska kulturen i Moskva har under 
denna vinter uppstått med konsert
sångerskan fr. Maria Olenin d' Al
heims uppträdande och verksamhet. 
Hennes hem, benämndt »La maisou 
du Lied» har till ändamål att bringa 
sången till mångsidigare utveckling och 
utbildning i Ryssland. Konsthistoriska 
psykologiska studier och forskningar 
med bistånd af inhemska konstfilosofer, 
skriftställare och kritiker skola anstäl
las; kulturella uppgifter ställas, stun
dom i sammanhang med sångens od
ling. För öfversättning af Schubert3 
»Die schöne Müllerin» har fr. Olenin 
d'Alheim utsatt ett pris af 400 rubel. 
Öfversättningar ha i stor mängd in-
sändts men i sin helhet ej kunnat upp
fylla fordringarna. Juryn har i följd 
däraf företagit ett urval af de bäst 
lyckade och för hvarje sång utbetalt 
20 rubel i pris. Hela cykeln »Die 
schöne Müllerin» blef på en konsert 
af fr. Olenin d' Alheim på ryska före
dragen med bästa framgång. 

Nu kommer i ordningen ett täflings-
pris af 400 rubel för öfversättning 
af de värdefullaste Göthe-Lieder. All
männa sammankomster anordnas, å 
hvilka diskussioner föras. Den se
naste af dessa hade till ämne »Sym
bolen inom konsten.» — I sitt sång
föredrag uppnår fr. Olenin d' Alheim 
höjdpunkten af konstnärlighet. På ett 
fulländadt sätt återger hon stilen 
och egenarten ho« hvarje sång. Hon 
vänder ock sin uppmärksamhet åt; den 
nationella sången (en rik blomsterskörd 
i Ryssland), hvilken hon uppletat hos 
det ryska folket och förstår att åter-
gifva med djup känsla af dess natio
nella urkr&fttag. 

Ett Glinka-pris har för några år 
sedan stiftats af en befordrare af den 
ryska musiken, förläggaren M. P. Be-
laief i Leipzig. Ryssland har denne 
man att tacka för mycket, ty han har 
väsentligt bidragit till att bringa rysk 
musik till uppblomstring och spridning. 
Under detta år (i nov. 1908) har ju-
ryn af sakkunniga musiker för pris
bestämningen på följande sätt fördelat 
prisen : 

Första priset 1000 rubel har tillde
lats för en Symfoni af Serg. Rachmani
noff. Andra priset 700 rubel tillföll 
N. Skrjabin för poemet »Extase». 
Tredje priset 500 rubel erhöll A. Spen-
dianow för den Symfoniska dikten »Drei 
Palmen». Fjärde priset 500 rubel vann 
Serg. Iw. Tanéiéw för en Trio (piano, 
violin, violoncell). 

Denna trio uppfördes första gången 
med största framgång under januari 
1908 i Moskva. Pianopartiet utfördes 
af kompositören själf, och återgifvan-
det var af den bästa verkan. Den 

Symfoniska dikten »Drei Palmen» 
har likaledes först blifvit uppförd i 
Moskva under Glazounows ledning och 
utvisade en mästerlig behandling af 
orkestern i afseende på orientalisk 
kolorit*. 

Ellen von Tideböhl. 

II * II— 

En musiktidnings rätta 
uppgift. 

Själfva ordet tidning innefattar be
greppet literärt organ för meddelande 
af tidens händelser, bufvudsakligen den 
närvarande tidens, så att läsaren kan 
följa med händelserna för dagen och 
samtiden. Sådan är i första rummet 
den dagliga tidningens uppgift, som 
sammanfattar allt möjligt som tilldra
ger sig och utgör s. k. »färska ny
heter». I motsats mot »tidskrifter», 
hvilka ha att meddela utförligare upp
satser äro »tidningarnes» af mindre 
omfång och mera växlande innehåll. 
Af tidskrifter som af tidningar finnes 
emellertid ett slag som har till ända
mål att meddela en särskild branche 
af vetande och sådana benämnas »facks
tidningar eller -tidskrifter. Sådana 
behandla specielt särskild vetenskap, 
konst, industri, sport etc. Ett lite
rärt fackorgan kan för öfrigt vara af 
olika natur, afpassadt efter olika lä
sares behof af vetande, således t. ex. 
ämnadt för lärda och vetenskapsmän 
eller för en större allmänhet, då af 
mera »populär» beskaffenhet. 

Fästa vi oss nu vid begreppet »mu
siktidning», så angifver namnet att 
en sådan är ett litterärt fackorgan, 
som handlar om musik. Vi vilja då 
skilja på ett »musikblad», som egent
ligen är namn på ett »blad» med mu
sik icke om musik ; ett sådant, som i 
hufvudsak innehåller musikalier. En 
egentlig musiktidning, som innehåller 
litteratur om musik, kan, utom det att 
dess omfång samt tiden för dess ut-
gifvande är olika, behandla olika 
sidor af den musikaliska konsten, så
ledes vara fackorgan t. ex. för dju
pare teoretiskt vetande, för organister, 
pianister etc., eller ha ett allmännare 
musikbildningssyfte. De flesta mu
siktidningar äro af det sistnämnda sla
get, nu mera vanligen illustrerade med 
porträtt, musiknoter etc. och »musik
bilagor» till lockelse för dem som fästa 
sig mer vid musik än musikvetande. 

En musiktidning af mera omfattande 
innehåll och större omfång kan jämte 
mera vetenskapliga, teoretiska uppsat
ser äfven meddela sådana af allmän
bildande natur. En mindre omfångs-

•I förra årgångens sista nummer om
nämnde vi i redogörelsen för musiklifvet i 
Helsingfors att detta verk gifvits d är på en 
symfonikonsert af Filharmoniska sällskapet. 

Red. 
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rik och djupgående sådan har till sin 
kulturella uppgift att mera populärt 
verka i konsthistoriskt intresse och 
tillgodose en större allmänhets musik
vetande, särskildt i hvad som rör na
tionellt musiklif. Innehållet i en så
dan tidning bör därför omfatta: musik-
historiskt biografiska uppsatser, sär
skildt beträffande det nutida musiklif-
vet, lärorika, instruktiva artiklar, re
dogörelser för musiktilldragelser af 
vikt i hem- och utlandet under när
maste tiden, musikkritiker i koncen
trerad form, öfversikt af musikpressens 
alster och nyare musiklitteratur, f rämst 
inom hemlandet, kortare nekrologer 
öfver under året bortgångna musiker, 
musiknotiser beträffande dagens eller 
den närmaste tidens tilldragelser, 
konsertväsendet och den mera bety
dande musikaliska teaterverksamheten 
samt till omväxling »lättare gods» så
som följetonger och hvarjehanda som 
rör musikpersoner eller musikförhål
landen. En sådan musiktidning med 
samlade musikredogörelser, bildar mer 
än hvad en daglig tidning kan göra, 
ett arkiv för musikvetände, som eger 
ett bestående värde för konsthistorien 
och kunskap om hvad som rör musik. 

Det är en sådan uppgift som Svensk 
Musiktidning sökt fylla. Också blir 
den ganska ofta efterfrågad, särskildt 
af författare till musikbiografiska upp
satser. Begäret efter musikvetande 
är emellertid hos oss klent nog, och 
okunnigheten om märkliga musikkonst
närer påfallande stor hos vår musika
liska allmänhet. Man sätser hos oss 
ingen ära uti att ha någon kunskap 
om musikvärldens stormän. Ett exem
pel härpå. Då för några år sedan 
denna tidning, första gången i vårt 
land meddelade porträtt af Anton 
Bruckner, såldes intet enda lösnummer 
af tidningen med den biografiska upp
satsen om honom. Utförligare biogra
fier öfver här gästande konstnärer, äf
ven sådana med världsrykte, eller öf
ver aflidna sådana, hvilkas lif och 
verksamhet vi utförligt söka skildra, 
väcka här ej det intresse, som borde 
finnas hos en livar som vill kallas 
musikbildad. 

Musikpressen. 

På Abr. Lundquists förlag har ut
kommit 

för en röst med piano : *) 

Alfvén Hugo: Dikter af Ernest 
Thiel. 1. Djupt hos friborna menniskor 
bor . . . (d—g); 2. En enda vardt mitt 
hjärta gifvet. . . (ciss—f); 3. Jag 
kysser din hvita hand (ostr. g—tvåstr. 
g); 4. Du är stilla ro (d—f); 5. Jag 

*) I dessa så nger angifvas, såsom vi förut 
brukat, deras röstomfång (inom klammer) 
från lägsta (ettstr. c eller några toner ned
om) till högsta tonen (upp åt trestr. c). 

längtar dig (fiss—g); 6. Skogen sofver 
(ess—f); 7. Se du kommer med jubel 
ooh sång i hågen . . . (d fiss elle r giss) 
Pris kr. 2,50. 

På Wilh. Hansens förlag, Köpen
hamn, har utkommit 

för en röst med piano: 

Rangström Ture: Lyrik. Digte 
af Vilhelm Krag og Karl Aug. Tavast-
stjärna. 1. Det spoger (c—g); 2. Det 
staar en sorg (ess—gess); 3. Lång
samt som kvällskyn mister sin purpur 
(ciss—e); — Drei Gedichte von O. J. 
Bierbaum. 1. Des Narren Nachtlied 
(ostr. giss—tvåstr. fiss); 2. Lied in 
der Nacht (h—diss); Des Narren Re
genlied (ciss—d). 

A. V. Carlsons Bok förlagsaktiebo
lag har utgifvit 

Kyrkliga Högtidssånger., samlade och 
i sättning för Sopran. Alt och Bariton 
utgifven af Christian Nilsson, organist 
i S t. Johannes församling, Malmö. Pris 
kart. 60 öre. 

Skolkören. Två och trestämmiga 
sånger, samlade och arrangerade af 
Axel Wahlgren, Sam. Ryberg, lärare 
vid Malmö folkskolor, Christian Nils
son, organist i S:t Johannes, Malmö. 
Pris häft. 60 öre, kart. 70 öre, klotb. 
1 kr. 

Sångerna af Alfvén äro förträffliga 
med ett intressant utarbetadt ackom
panjemang hvilket här och där med 
all sin klangfullhet ock har för örat 
stötande harmonier såsom t. ex. in-
ledningstakterna i N:o 1, hvilka äfven 
återkomma i själfva sången, somligt i 
N:o o och i N:o 6 vid ordet »skratt»; 
N:o 2 är i en enkel stil som påmin
ner om A. F. Lindblad. Början af 
N:o 4 erinrar om en af Zephoris' arior i 
»Konung för en dag. I N:o 5 kan 
man anmärka att orden »Jag längtar 
dig», »Jag längtar ditt rike» är en 
något underlig svenska. — Rangström 
är antagligen svensk komponist efter 
den danske förläggaren hitsändt dem 
till anmälning. »Lyrik» har äfven 
tysk text. Sången »Det staar en sorg» 
har god stämning. De öfriga ha ett 
högst sökt och harmoniskt missljudande 
ackompanjemang. Priset på häftena ej 
utsatt. 

Kyrkliga högtidssånger säger utgif-
varen vara »i främsta rummet tilläg
nade ärade kolleger i landsbygden ». 
De utgöra 21 sånger däribland af 
Handel, Vogle, [Haydn, Homilius etc. 
och folkmelodier. »Skolkören», som 
»i första hand är afsedd för folksko
lans högre af delning» innehåller 39 
nummer mest folkvisor, några till sin 
text för ungdomen lämpliga Bellmans-
sånger och några sånger af Crusell, 
Geijer, Söderman, Wibergh, Wenner-
berg, F. Poise och Karl Karlberg. 

Musikaliska underbarn i 
äldre tider. 

Man säger, att vår tid är »underbar-
barnens tid» i musikaliskt hänseende. 
Att sådana äfven funnits i äldre tider 
ha flera exempel på. Någon af dem 
må till bevis därpå här uppräknas; an
talet skall kunna betydligt ökas. 

Bland alla fallenheter fi nnes ingen so m 
uppenbarar sig så tidigt och på så oför-
tydbart sätt som musikerns. »Den musi
kaliska talangen,» säger Göthe, »bör na
turligtvis vara den första soin visar sig, 
emedan musik är någonting helt och hål
let me dfödt, ett inre som ej har behof af 
någon i lifvet förvärfvad erfarenhet». 

R o l a n d  d e  L a s s u s  ( O r l a n d o  
La s o), född i Möns år 1520, död 1594. 
hade före tolf års ålder genom sin stäm
mas skönhet gjort sig så ryktbar i kyr
kan St. Nicolas i Möns, att han flera 
gånger var utsatt för att bli bortförd af 
Ferdinand Qonzago, vicekonung af Si
cilien. Denne passionerade musikälskare 
lyckades omsider öfvertala den unge sån
garens föräldrar att låta honom komma 
till Italien. 

L u l l y ,  f ö d d  i Florenz är 1633, död 
1687, spe lade som barn utmärkt väl g ui-
tarr, och han var ännu endast en af m :lle 
de Montpensier's kockspojkar, då han kom
ponerade flera vackra melodier, bland an
d r a ,  s ä g e r  m a n ,  s å n g e n  A u  c l a i r  d e  
la lune. Men denna härrör dock från 
en senare dato. Han inträdde helt ung 
i  k o n u n g e n s  s t o r a  v i o l i n f ö r 
e n i n g .  

R a m e a u ,  f ö d d  i Dijon år 1683, död 
1744, kunde vid sju års ålder å kla-
vecin spela alla partiturer vid första på
seendet. 

H ä n d e l ,  f ö d d  i Halle år 1685, död 
1759, hade, då han ännu var helt litet 
barn oc hman sökt beröfva honom instru
ment, om nätterna ensam lärt sig traktera 
spinett. Vid åtta år kom han att uti ett 
af slottsrummen hos hertigen af Sachsen-
Weissenfels, dit hans fader fört honom, 
under det han trodde sig obemärkt, för 
den förstnämnde förråda sin talang ge
nom att spela pä clavecin. Hertigen ville 
att han skulle få lära musik. Vid tio 
år komponerade han inotetter för mo
derkyrkan i Halle. 

J o h a n  S e b a s t i a n  B a c h ,  f ö d d  i 
Eisenach, år 1685, död 1750, spelade än
da från barndomen å klavecin de största 
mästares kompositioner. För att kom
ma i besittning af dessa, frän hvilkas 
studium hans äldre bror ville hindra ho
nom, afskref han i månljusa nätter un
der nära sex månaders tid en volym, 
som innehöll en mängd dylika. 

M a r c e l l o ,  f ö d d  i Venedig år 1686, 
död 1739, var till den grad passionerad 
för musik, att han därigenom oroade sin 
far, hvilken skickade honom till landet 
och fråntog honom alla instrument och 
musikkompositioner. Men den unge man
nen komponerade i denna enslighet en 
messa, hvars musikaliska skönheter be
segrade det faderliga motståndet. 



6 SVENSK MUSIKTIDNING. 

P e r g o 1 e s o, född i Resi i Kyrko
staten är 1710, död år 1736, spelade vid 
tretton är stycken å violin, hvilka han 
själf, utan all handledning, hade kom
ponerat, och hvaruti förekommo svårig
heter, som förvånade lärarna vid neapo-
l i t a n e r - k o n s e r v a t o r i e t  d e i  P o v e r i  d i  
üesu Christo. Man lät honom in
träda i denna lärda skola. Vid tjuguett 
år hade han komponerat det vackra par
t i t u r e t  t i l l  d e n  r e l i g i ö s a  d r a m e n :  S a n  
O u g 1 i e 1 m o d'A q u i t a n a. 

J o s .  H a y d n ,  född år 1732, i Roh-
rau, (Österrike), död 1809, son af en 
vagnmakare och en kokerska, för rådde sin 
kallelse från femte lefnadsåret. Tretton 
ar gammal skref han en messa. Man 
visade honom felen däri. Han köpte »den 
Fulländade kapellmästaren» af Mattheson, 
och studerade ensam kompositionsreglor-
ne. 

G r é  t r y ,  f ö d d  i Liége år 1741, död 
år 1813, började likaledes som barn att 
skrifva en motett och en fuga innan han 
ännu hade studerat harmoni. En messa 
som han skref, och som utfördes i ka
tedralen, förskaffade honom en friplats 
vid en af Roms musikskolor. 

C l e m e n  t  i, född i Rom år 1752, 
död år 1832, sjöng noter vid sex års ål
der. Vid nio ar profvade han till en 
organistplats och vann den från sina m ed-
täflare. 

M o z a r t ,  f ö d d  i  S a l z b u r g ,  å r  1 7 5 6 ,  
död år 1791, uppletade vid tre års ålder 
ackorder på klaveret; vid fyra ar utförde 
han redan svåra stycken med smak och 
komponerade menuetter. Vid sex år ap
plåderades han i München och i Wien. 

C h e r u b i n i ,  född i Toscana år 1760, 
död 1842, studerade harmoni och kon
trapunkt vid nio års ålder. Tretton år 
gammal skref han en messa samt ett in
termezzo för en sällskapsteater. 

M éh u 1, son af en kock, född i Gi
vet år 1763, död år 1817, var vid tio 
ar en mycket beundrad organist i kyr
kan les Récollets i Givet. 

K r e u t z e r ,  f ö d d  i  V e r s a i l l e s  å r  1 7 6 6 ,  
död år 1831, var redan vid fem år musi
ker. En koncert, som han komponerade 
vid tretton års ålder, hade en utomor
dentlig framgång. 

B e e t h o v e n ,  f ö d d  i  B o n n  år 1770, 
död år 1827, var skicklig violinspelare 
vid åtta års ålder. Han läste med för
vånande fulländning vid tolf ar »das 
wohltemperirte clavier» af Seb. Bach. Vid 
tretton år komponerade han tre kvartet
ter, utgifna af Artaria. Vid sjutton år 
improviserade han öfver ett tema i Mo
zarts närvaro, som yttrade till sina vän
ner: »gifven akt på denne unge man. 
I skolen en dag få höra talas om honom.» 

P a e r  f ö d d  i  P a r m a  år 1771, d öd år 
1839, komponerade vid sexton ar la L o-
canda de vagabon di, och vid sjut
ton år i Pre tendant i burlat i, ko
miska o peror, som gjorde honom ryktbar 
i hela Italien. 

H u m m e l ,  f ö d d  i  P r c s s b u r g  å r  1 7 7 8 ,  
död år 1837, var ända från sitt sjunde 
år skicklig pianovirtuos. Mozart upp
märksammade hans talang och gaf ho

nom lektioner. Vid nio år spe lade hån of
fentligt på en konsert i Dresden, och 
hans anseende utbredde sig öfver hela 
Tyskland. 

P a g a n  i n  i ,  född i Genua år 1784, 
död år 1849, var en god violinist vid sex 
ar, vid s ju ar komponerade han en sonat. 

S p o h r ,  f ö d d  i Braunschweig år 1784, 
död är 1859, spelade vid tolf års ålder 
inför hofvet en violinkoncert af egen kom
position. Han blef fästad vid det hertig
liga kapellet vid fjorton års ålder. 

H e r o l d ,  f ö d d  i Paris år 1791, död 
1833, komponerade från sex års ålder 
smärre stycken för piano. 

Från scenen och konsertsalen* 

Kungl. teatern. 

Dec. 16 Meyerbeer: Nordens stjärna 
(Catharina, Praskowia: fruar Hell
ström, Bartels: Peter Michaeloff, 
Georg Skawronski, Danilowitz, 
Uritzenko: hrr Wallgren, och 
Strandberg, Malm, Svedelius; ge
neral Tcbèrèmètoff, öfverste Ker-
moloff, mäster Reynold, Ismailoff: 
hrr Arrhenius, Mandahl, Ericson, 
Lennartson; Ekimona, Nathalie: 
frkn. Lagergren, Larsén). 

1 7  T s c h a i k o w s k y :  Eugen Onegin 
(Larina, Tatjana, Olga, Filipjewna: 
fruar Claussen, Lizell. frkn. Ed
ström, Hulting; Onegin , Lenski, 
furst Gremin, Saretzki, Triq uet: 
hrr Forssell, Nyblom. Wallgren, 
Stiebel, Malm). 

18 2:dra Symfonikonserten 1 Beet
hoven: Symfoni N:o 3, Ess-dur 
(Eroica); 2 J. S. Bach: Konsert 
för 2 violiner med stråkorkester 
(frk. Sigrid Lindberg, hr L. Zet-
terquist); 3 Mozart: Konsert, A-
dur, för piano (fru Manolita d ' 
Anduaga-Rosetti) och orkester ; 
4 C. M. von Weber: Uvertyr till 
»Euryanthe». 

19, 29 Puccini: Madame Butterfly 
(Cho Cho-San, kallad Butterfly: 
frk. Hesse; Suzuki, Kate Linker
ton: frkn. Edström, Lagergren; 
F. B. Linkerton, Sharpless, Goro 
prins Yamadori, Onkeln: hrr 
Stockman, Strömberg, Malm,Man
dahl, Stiebel. 20/i2 Suzuki: fru 
Claussen; Sharpless: hr Oscar, 
Goro: hr Ericson. 

2 0  A d a m :  Konung för en dag (Ne-
mea, Zelida: fru Oscar, frk. Lar
sén; Mossul, prins Kadoor, Ze-
phoris, Pifféar, Zizel: hrr Mandahl, 
Wallgren, Malm, Lennartsson, 
Grafström. 

2 1  V e r d i :  Aida (Aida: frk. Signe 
Rappe, gäst; Amneris: fru Jung-
stedt; Konungen, Radames, Amo-
nasro, Ramphis: hrr Sjöberg, 
Nyblom, Forsell, Wallgren). 

*Denna redogörelse, som vi an se vara 
af betydelse för vår konsthistoria, tortsättes 
såsom förut, hufvudsakligen afsende ope
ran och konsertväsendet i hufvudstaden. 
Fullständigare rollförteckning lämnas en
dast då en operas uppförande först näm-
nes i årgången; sedan angifves blott vik
tigare rollbesättningar och personalföränd
ringar. Hithörande musikkritik kan natur
ligtvis endast blifvaj!kortfattad, såsom om
fattande e tt par veckors musiktilldragelser. 
Då musikpjes och dramatisk pjes stå på 
samma program, omnämnes endast den 
förra. 

26, 27 Värmländingarne. Mâtiné. (An
na: frk. Larsén; Erik: hrr O. 
Strandberg, Malm. 

26 H a 11 é n : Waldemarsskatten (Ava : 
fru Oscar: Waldemar, Ung-Hans, 
abbot Clemens, Borgmästaren, 
Olof Eskilson, Ebbe Strangeson: 
hrr Forsell, Sjöberg, Stiebel, Vall-
gren. Lennartsson, Mandahl; Byl-
gia, Unna, Dufva, Drö fn: Frkn. 
Larsén, Lagergren, Lindegren, 
fru Mandahl). 

2 7  W a g n e r :  Lohengrin (Elsa: frk. 
Signe Sappe, gäst; Ortrud: frk. 
Edström; I^ohengrin, konungen, 
Telramund, härroparen : hrr Öd-
mann, Sjöberg, Forsell, Oscår.) 

2 8  R .  S t r a u s s :  Salome (Salome: 
frk. Signe Rappe, gäst ; Herodias, 
en page, fru Claussen, frk. Ed
ström; Herodes, Jochanan, Nar-
raboth: hrr Nyblom, Forsell, 
Stockman; Fem judar: hrr Malm, 
Ericson. M. Strandberg, O.Strand
berg. Stiebel; Två Nazarener, 
hrr Wallgren, Lennartsson; en 
Cappadocier: hr Mandahl; Två 
soldater: hrr Oscår, Svedelius). 

3 0  W a g n e r :  Den flygande Holläu-
dåren (Senta- frk. Signe Rappe, 
sista gästu pptr., Marit frn Claus
sen; Holländaren, Daland, Erik, 
styrmannen: hrr Forsell. Svede
lius, Ödmann, Malm.) 

Oscars-teatern. 

Dec. 16-19, 29, 30 Leo Fall: Dollar-
prinsessan (fr. 29 dec. Daisy : frk. 
Inga Berentz). 

20—23, 26—28 Joh. Strauss: Lä
derlappen. 

Fröken Signe Rappe af slutade d. 
30 dec. sitt gästspel här under årets 
sista månad med utförandet af Senta i 
»Holländaren». Detta gästspel hade, 
ovanligt nog för den tiden på året, 
lockat nära fullt hus till operan under 
hvarje hennes uppträdande. Vid hen
nes första, såsom Salome, var sånger
skan efter en ansträngande hitresa ej 
fullt disponerad men gjorde ändock ett 
mycket godt intryck. Kompositören 
själf gaf henne ett vackert erkännande, 
då hon i Berlin under hans ledning 
två gånger gästade som Salome, och 
då det var fråga om att privat upp
föra »Salome i London — offentligen 
får man ju ej där gifva operor med 
biblisk text, sådana som denna eller 
»Simson och Delila» — rekommende
rade Rich. Strauss själf fröken Rappe 
för framställande af titelrollen. Här 
återgafs den af henne för fullt hus 
och, som vi förut nämnt, med stort 
bifall af publiken. Hennes öfriga roller, 
Margareta i »Faust», Elsa i »Lohen
grin, Aida och Senta i »Den flygande 
Holländaien», inbringade den behag
liga och talangfulla framställarinnan af 
dessa partier ej mindre bifall jämte 
framropningar och blomsterhyllning, 
hvilket i synnerhet vid sista representa
tionen var mycket rikt. Likasom vid 
den första erhöll hon då af dir Ranft 
med fru en vackor lagerkrans med 
örda sidenband. 

I jul har som vanligt »Värmländin
garne» upptagits till matiné-pjes, och 
Nyårsdagen gafs en repris af Hall
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ströms »Den bergtagtia», hvilken med 
sin julstämning väl lämpar s ig till upp
förande under helgen. Vi ha förut (i 
N:o 18 förra årg.) omnämnt operans 
senaste uppförande här, allra senast 
för 15 år sedan. Vi skola i ett kom
mande nummer nämna om denna repris 
med dess nya rollbesättning. 

Senaste symfonikonserten å operan 
hade ett klassiskt program, börjande 
med Beethovens »Eroica», som under 
ur Järnefelts ledning fick ett mäster
ligt utföraude. I den bekanta Bach-
konserten för två solo-violiner skördade 
konsertm. Lars Zetterqvist och frö
ken Sigrid Lindberg stort bifall för 
sitt jämna och uttrycksfulla utförande 
af solopartierna. Den därpå följande 
konserten i A dur af Mozart för piano 
och orkester gafs med fru Manolita 
dAnduaga-Rosetti vid flygeln. Hen
nes spel var rätt flytande och korrekt, 
men tämligen färglöst. Webers sköna 
Euryanthe-uvertyr afslutade symfoni
konserten. 

Aulinska kvartettens 2:a kammar-
musikkonser; inleddes med C. von 
Dittersdorfs gamla underhållande och 
humoristiskt anlagde stråkkvartett i 
Ess-dur, äfven i utlandet ofta gifven, 
och afslutades med en sonat af Bach 
för piano och 2 violiner, hvari fröken 
Molander utförde pianopartiet. En ny
het var den emellan dessa nummer ut
förda Pianokvintetten i D-moll af Erik 
Åkerberg, ett verk som mottogs med 
mycket bifall, hvilket ock ägnades den 
närvarande komponisten. Det är en 
frisk, i många stycken klangskön kom
position i fyra satser: Allegro moderato, 
Andante con sentimento, Allegro scher-
zando och Allegro ben risoluto. Här 
och där förekomma i utarbetningen nå
got matta och oklara satser, men in
trycket af kompositionen är i det hela 
godt. 

vv V 

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kg/, teatern. Fröken Signe Rappes 
framgångsrika gästspel under december 
månad, börjande 1 dec. med Salome, 
afslöts dagen före nyårsaftonen med 
Senta i »Holländaren». Det omfattade 
vidare, såsom vi förut omnämnt, Mar
gareta i »Faust», Elsa i »Lohengrin» 
och Aida. Fröken Rappe lämnade 
Stockholm nyårsdagen för att fortsätta 
sitt engagement i Wien och strax efter 
sin ditkomst sjunga i »Götterdämme
rung». 

Musikaliska akademien hade 
d. 17 dec. ordinarie månadssamman
komst. 

Därvid återvaldes till p rteses justitie-
rådet Karl Silfverstolpe och till vice 
prseses f. d. öfversten Christian Lovén. 
Vidare återvaldes nuvarande ledamöter 
och suppleant i förvaltningsutskottet. 

Till ledamöter i läroverksstjrelsen om
valdes. hrr Nordqvist, Wideman och 
Borgstedt samt nyvaldes suppleanten i 
styrelsen hr Hägg, sedan ledamoten 
hr Lundberg anhållit att icke blifva 
återvald. Till suppleanter i styrelsen 
utsågos hrr Beckman och Zetterquist. 
Ledamöterna i valkommittén återvaldes. 
Till ledamöter i tonsättarestipendiekom-
mitlén utsågos hrr Nordqvist, Valentin, 
Hägg, Bolander, Aulin och Beckman. 

Till ordinarie lärare vid musikkon-
servatorium fr. o. m. den 1 januari 
1909 förordnade akademien: i piano 
spelning i orgelklassen biträdande lä
raren hr Victor Wiklund, i klarinett-
spelning vikarierande läraren, musik
direktör E. G. Hessler, i flöjtspelning 
vik. läraren, kammarmusikus Orion Ost
man. Till biträdande och exira lärare 
vid musikkonservatorium för år 1909 
förordnades de i sådan egenskap under 
innevarande termin anställda personel na. 

Aulinska kvartettens nästföl 
jande konserter komma att äga rum 
d. 28 januari, 4 och 29 mars. Som 
pianister komma att medverka Ernst 
von Dohnanyi, Wilh. Stenhammar, 
Martha Ohlson, Aurora Molander och 
en ung, från Norrköping bördig pianist, 
Maria Samuelson, elev af Leipzig-kon-
servatoriet. Bland programmens num
mer må särskildt nämnas en ståkkvar-
tett af Dohnanyi och en pianotrio af 
Hans von Bronsart. 

Sällskapet för svenska kvar
tettsångens befrämjande. Till 
sällskapets senast utfärdade pristäflan 
hade vid täflingstidens utgång den 1 
dec. inkommet 86 kompositioner. Re 
sultatet af denna täflan kungöres vid 
sällskapets ordinarie årsmöte i maj 
1909. Prisnämnden utgöres af byrå
chefen P. Södermark, Stockholm, mu
sikdirektören Aug. Körling, Ystad, och 
direktor musices Alfred Berg, Lund. 

Våra större musikskolor bör
ja sin vårtermin i denna månad; frk 
Sigrid Carllieim-Gyllenskölds »Musik
institut» d. 8 jan. och Richard Anders
sons »Musikskola» d. 12:e dennes. 
Utom förutvarande ämnen vid den sist
nämnda, kommer fr. o. m. denna vår
termin att meddelas undervisning i 
solosång. Herr Andersson har som 
lärare i detta ämne lyckats förvärfva 
en mycket framstående kapacitet, som 
det säges, nämligen f. d. operasångaren 
signor Emilio Pettinati från Piacenza 
i Italien, hvilken under någon tid som 
privatlärare varit bosatt här i Stock
holm och därunder tillvunnit sig stort 
anseende. (Se vidare annonserna om 
dessa musikskolor å sista sidan.) 

Fröken Hedvig Svenson, vår 
framstående pianist cfeh pian olärarinna, 
återtager, såsom en annons å sista 
sidan meddelar, mt ' början af detta 
år sin undervisning i pianospel, hvilken 
förra hösten på grund af sjukdom blef 
afbruten. 

Kvrkokonsert gifves d. 10 jan. i 
Oscars-k3'rkan af dess organist, dir. 
Patrik Vretblad under medverkan af 
hans fru, violinisten Karin Bodman-
Vretblad och sångerskan fru Davida 
Afzelius-Bohlin. 

Franz Naval, den genom sitt 
gästspel på Stockholmsoperan välbe
kante sångaren från Berlin, ger kon
sert här den 9 januari i Musikaliska 
akademien. I slutet af 1902 lät hr 
Navål först höra sig å operan och sjöng 
där sist mot slutet af januari 1904. 

Bror Pettersson-Persfelt, den 
bekante svenske Violoncellisten, anställd 
som lärare vid musikinstitutet i Hel
singfors, kommer äfven i år vid denna 
tiden, nämligen d. 15 januari, att kon-
sertera liär. 

Eugen Ysaye, den berömde vio
linmästaren, konserterar d. 29 och 30 
jan. i Musikaliska akademien, äfven 
denna gång åtföljd af sin bror, pia
nisten Tlieo Ysaye likasom vid senaste 
konserterandet här i april förra året. 

t Anders Wilhelm Linde
berg, f. d. grosshandlare, sedan 1885 
verkställande direktör i Liljeholmens 
stearinfabriksaktiebolag ända till förra 
sommaren, afled juldagen i den höga 
åldern af 80 år. Anda till det sista 
vid god vigör dukade han hastigt un
der för ett flerårigt hjärtlidande. Lin
deberg, född d. 31 aug. 1828, var 
son till den bekante litteratören och 
grundläggaren af Dramatiska teatern, 
Anders Lindeberg, som 1826 gifte sig 
med den utmärkt begåfvade operasån
gerskan Christina Wilhelmina Enbom. 
Anders Wilhelm Lindeberg ägnade sig 
som ung först åt teatern men öfvergick 
sedan till affärsvärlden. För teatern 
öfversatte han flera pjeser från fran
skan, däribland »Sullivan», komedi af 
Mèlesville med musik af Foroni. Från 
sin gemenskap med teater- och opera
världen ägde Lindeberg många intres
santa minnen, hvilka i vänners krets 
meddelades och upptecknade kunnat 
blifva intressanta memoarer. 

. v'" 

Från andra land. 
Paris. I förra månaden uppfördes här 

på Opéra Comique en nyhet »Sanga» 
med musik af »Isidore de Lara», ett 
musikdrama i fyra akter. Detta nya 
verk af Lara lär icke ha visat mera 
framstående originalitet. 

Godt nytt år 
önskas ärade prenumeranter å 
Svensk Musiktidning af dess re
daktör 

Frans Joh. Muss. 
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Richard Anderssons Musikskola. 
Läroämnen: Piano, Solosång, Harmoni och Allmän Musiklära. 
Vårterminen börjar den 12 Jan. 1i>09. Anmälningsdag: Lördagen 

den 9 Jan. kl. 12—2 och 5—6 e. m. Mottagningstid förskolan kl. 1/,2— 
x/23 e. m. alla dagar från och med 12 Januari. 

Richard Anderssons mottagning från d. 12 Jau. Onsdagar och Lör
dagar kl. Y22—x/.>3 e. ra. 

Brunnsgatan 28, 2 tr., Stockholm. 
Filialer finnas å Söder, Östermalm samt öfre Norrmalm. 

(O. 33256). 

Stockholms Musikinstitut, 
Brahegatan 7 B , ö. g ., 3 tr. upp. Aiim. Tel. 11596. 

Vårterminen börjar den 8 Jan. Anmälningstid : Torsdagen den 7 Jan. kl. 
i ,2 —1/.,4 samt y.,6—x/27 e. m. Under terminen anmälnings- och mottagnings
tid: Måndagar och Torsdagar kl. 1/.,2—1/24, samt 1/2<>—Va' e- m-

Prospekt tillhandahålles. 
Sigrid Carlheim-Gyllenskiöld. 

PIANINON 
FLYGLAR 

Hedvig Svenson 
återtager sina pianolektioner den 

9:e Januari. 

Sturegatan 56, 3 tr. 
A!Im. Tel 20440 

för organister och körledare ! 

samlade cch i sättning f ör sopran, alt 
och bariton, utgivna av 

Christian Nilsson 
. organist i S t. Johannes församling, 

Malmö. 

Pris: Kart 60 öre. 

Profex. franko mot insändning av be
loppet i fri- eller sparmärken. 

fl. V. C arlsons Bokförlags fl.-B. 
Stockholm. 

Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. — 29:de årg., — för hvarje musikaliskt hem — 

utgifves 1909 efter samma plan sum förut, innehållande populär läs

ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin

gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug.J. Pris 5 kro

nor pr år, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å Expeditio

nen, Kammakaregatan 6, / tr. öfv. gården, i bok- och musik

handeln, a posten och tidningskontor. I landsorten häst a 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. Rätta platsen för ut-

giftandet af en musiktidning är hnfvudstaden, där musiklifcet 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. ni. 

OBS.! Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan 
musikbilaga, erhållas till nedsatt 
pris eudast kontant å expeditionen. 

*£* ***** *** **************** 
* * 

$ J. LUDV. OHLSSON S 
STOCKHOLM. 

Hamngatan 18 B. 

Flyglar. Pianinos och Orgelharmo- ^ 

J nier af d e bästa svenska och utland- £ 
•i ska fabriker i största lager till bil-
5< ligaste priser under fullkomlig t an- )%, 
^ svar för instrumentets bestånd. 

J Obs..' Hufvuddcpôt för Blöthners 
<« och Rönischs världsberömda * 
« Flyglar och Pianinos. 

LbcLbcLbtli & 
5 P IANOMAGASIN. 
I 
fl 

Svenska Pianinos: Största lager 
från J. O. Malmsjö, Kungl. Hofle-
verantör, S. Andersson, Bergqvist & 
Nilsson, 1. P. Löfberg & C:o, Sta-
venow & C:o in. fl. 

Utländska Pianinos: från O. Schwech-
ten, Steinweg Nachf. och Uebel & 
Lechleiter. 

Flyglar: från J. G. Malmsjö, Stein-
veg Nachf. m. fl. — Orglar: från Ma
son & Hamlins världsberömda firma. 

Begagnade instrument tagas i ut
byte. 

Gust. Petterson S C:o, 
13 Malmskilnadsgatan 13, Stockholm. 

NYHET I 

SKOLKOREN. 
Två- och trestämmiga sånger, 

samlade och arrangerade av 

Axel Wahlgren, Sam. Hy-
berg, lärare vid Malmö folk

skolor, och Christian Xils-
SOn organist i St. Johannes, 
===== Malmö = 

Pris: häft. 60 öre, kart. 75 öre. 
Provex. franko mot insändande 

af b eloppet i fri- el. sparmärken. 

H. Ï. CARLSONS BOKFÖRLAGS fl.-B. 
STOCKHOLM. 

INNE HALL.  

Oscar Lejdström (med porträtt). — Carl 
Lundmark (med porträtt). — Paul Juon 
(med porträtt). — Prenumerationsanmälan 
— Musikbref från Roma. — Meddelanden 
från Moskva. — En musiktidnings rätta 
uppgift. — Musikpressen. — Musikal iska 
underbarn i äldre tider. — Från scenen och 
konsertsalen. — Musiknotiser från hufvud-
staden och landsorten, samt från andra 
land. — Annonser. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1909. 


