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Gottfried Galston. 

Åter har en af nutidens förnämsta 
pianovirtuoser hittat vägen till vår 
nordiska Infvudstad för att presentera 
sig och sin konst från konsertestraden. 
Det torde ej vara så många här, som 
ha reda på att han gjort sig ett be-
römdt namn icke blott i Europa, utan 
äfven i Amerika, ja till och med i 
Australien. 

Gottfried Galston är född den 
31 aug. 1879 i Wien. Hans far var 
ungrare och modern af polsk härkomst. 
I den österrikiska hufvudstaden till-
bragte han sin ungdoms- och studietid, 
såsom lärjunge vid gymnasiet tillika 
egnande sig åt pianospelet med prof. 
Schenner till lärare. Trots sin tydligt 
och tidigt framträdande musikaliska 
begåfning hade hans far bestämt ho
nom för handelståndet. Men då Theo
dor Leschetitski, den berömde 
pianoläraren, upptog honom bland 
sina elever, veko faderns be tänk
ligheter, och han egnade sig nu 
med stor ifver åt tonkonsten. 
Efter fyra års studier i Lesche-
titzkis skola begaf han sig till 
Leipzig, där han studerade mu
sikteori för Jadassohn och Rei-
necke. Där gaf han den 13 febr. 
1900 sin första konsert i Gewand
haus, då kritiken i honom fann 
en tekuiskt mästerlig1 och mycket 
lofvande pianist. Han tog sedan 
sin bostad i Berlin, men företog 
efter nämnda uppträdande i Leip
zig stora konsertresoi i Tyskland, 
Österrike, England, Frankrike 
och Ryssland. Ar 1903 antog 
han befattningen som professor 
vid Sternska konservatoriet i 
Berlin, en post som han dock 
snart lämnade för att egna sig 
åt konserterande. I London väck
te han på sin första k onsert stor 
uppmärksamhet med Brahms' 
kompositioner, och den berömde 
dirigenten Hans Richter engage
rade honom då för sina konserter i 

30 flrg. 

Gottfried Galston. 

Kathleen Parlow. 

Manchester och London. När den be
römde, med honom jemnårige, Violon

cellisten .Tean Gerardy sökte sig en 
pianist för en turné i Amerika och 
Australien, förband sig Galston med 
honom för denna långväga konsertresa. 
Ar 1905 gifte sig Galston med Anton 
Rubinsteins framstående pianoelev San
dra Droucker och företog tillsam
mans med henne en rad konserter, 
vid hviika originalverk för två pianon 
kommo till utförande. I vår redogö
relse för musiklifvet i Köpenhamn och 
Kristiania har hennes medverkande vid 
större konserter eller eget konserte
rande därstädes omnämnts. 

Galstons första konsert i Stockholm 
bief honom en fullständig triumf. Re
dan med programmets första nummer, 
4 koraler af Bach, bearbetade af Fer-
îuccio Busoni, visade han sig stå på 
höjden af teknisk fulländning och ut
vecklade en kraft och uthållighet, som 

man knappt kunde vänta af den 
spenslige konstnären, och strax 
efter detta kraftprof utförde han 
med samma bravur Liszts ensat-
siga långa H-moll sonat. Tredje 
numret på programmet utgjorde 
en fint spelad >Sicilienne» af 
Bach samt Intermezzo op. 119 
och Walzer op. 39 af Brahms, 
hvarraed han visade sig motsvara 
sitt rykte som utmärkt Brahms-
tolkare. Konserten afslöts med 
det nya krafrprofvet att utan uppe
håll spela Chopins 12 Etudes op. 
10 och hans Ass dur-polenaise. 
Konserten var till program som 
utförande ett stordåd, om än de 
båda begynnelsenumren mera blef-
vo uttryck för exekutörens glän
sande virtuositet ä n skänkte musi
kalisk njutning. Pianogiganten 
Busonis Bach-beai betning är i 
det hela långtrådig och öronbedöf-
vande, om än koralmelodierna, 
som utgör kärnan i densamma, 
med mästerlig klarhet pointerades 
af konsertgifvaren. Äfven Liszts 
sonat gör mest intryck af ettdund-
rande bravurstycke med några bär 
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och där inflikade, föga originella kan-
tilenor. Konsertpubliken var rätt få
talig meti entusiastisk i sitt bifall och 
erhöll till gengäld ett par mindre extra
nummer. 

En andra och sista konsert af hr 
Galston var annonserad till d. BO 
september men blef inställd. Man hade 
med mycket intresse motsett denna 
konsert, då programmet upptog Bachs 
Chioma'iska fantasi och Beethovens 
Sonat op. 111 samt dessutom af Gluck : 
Melodi, bearbetad af Sgambati samt 
Gavotte, bearbetad af Brahms, vidare 
8 Rhapsodier, op. 79 och 119 af 
Brahms, Chopins 12 Etude?, op. 25 
och ett stycke benämudt »Islamey» 
af Balakirew. Beklagligen inträffade 
den utmärkte pianistens konserterande 
här under ogynsamma förhållanden vid 
tiden för den stora höstflyttningen och 
då intresset för de aerouautiska flyg-
taflingarna härstädes undanträng !e allt 
annat. 

Kathleen Parlow. 

Det är nu nära tre år sedan violin-
elfvan Kathleen Parlow först bragte 
vår musikaliska publik i föitjusnings-
feber, likasom hon nyss förut gjort i 
Köpenhamn. Då hon ni i dtnna må
nad ånyo låter hö)a sig här, framträ
der hon såsom en fullmogen artist, 
eft« r livad kritiken i ut laude t haft att 
förmäla. Redan 1907, då hon sam 
l(i »ring i kortklädoing gaf fyra kon
serter här i Musikaliska akademien 
hette det om henne att hon var ett 
verkligt friiomen, ett geni, och att man 
knappast hört hos oss en violinist med 
större, fylligare och varmare ton, l.var-
jemte hun visade en för hennes ålder 
ovanligt god och mån gsidig uppfattning 
af. livad hon spelade. Och det var 
icke småsaker hon bjöd på, såsom hen
nes program intygade. På första kon
serten, den 20 nov. spelade hon Tschai-
kowskys violinkonsert, Paganinis »He-
xentanz», Tartinis »Trille du diable», 
jämte Schuberts »Ave Maria» och Im-
promtu af Tor Aulin; på andra kon
serten: Wieijihwskis D moll-konsert, 
Gavotte af Bacli, Menuett af Mozart, 
B. ethoveii8 G dur ronans, Tschaikow-
skys » Séi enade melancolique» och 
»Moto perpetuo» af Pag mini; på tredje 
konserten: D dur-konsert af Paganini, 
Bachs Chacoune, Polona :se af Wie-
niawiki, Nocturne af Eiubay. Härpå 
följde den 2 dec. en »afskedskonseit», 
hvars program upptog A moll-konsert 
af Glazjur.ow, Otello-fantasi af Ernst, 
Adagio ur 9:* kor,sert eu af Spolir och 
Tarantella af Leop. Auer. 

Den unga violinisten biträddes här 
på första konserten af en sångerska, 
miss Florence Montheit, hvars ineia 
mun'rji'd'i än njutbara pves'n'ir>rpr 
iiinöjligirjoide. • 11 fömyadt tip ])1 radande. 

Däremot hade hon på alla konserterna 
en god ackompagnatör i mr. A. Wilt
shire. Året därpå återkom miss Pailow 
till oss och gaf två konserter, äfven-
ledes i Musikaliska akademien den (> 
och 14 okt., då hon biträddes af en 
ung pianovirtuos, mr. Charlton Ktith, 
som äfven utmärkte sig såsom fram
stående solist. Den unga kousertgif-
verskan blef då ej mindre entusiastiskt 
hyllad än vid fjolårets konserter. 

Kathleen Parlow är född i Cal
gary (Canada). Föräldrarnn flyttade 
till San Francisco när Kathleen var 
o1/2 år. Hon började här sitt violin
spel på en leksaksfiol och röjde en 
ovanVg talang. Hennes förste violin
lärare, J. Conrad, undervisade henne 
i fyra år, cch sedan fick hon till lärare 
den utmärkte, äfven i Stockholm väl
kände violinvirtuosen Hemy Holmes, 
som i tre år ledde hennes studier. 
Kathleen Parlow kom sedan till London 
för att ge konserter och träffade der 
prof. Leopold Atier från Petersbu'g. 
Mischa Elmans lärare, och blef i den 
ryska bufvudstaden under ett år hans 
elev, till dess hon hösten 1907 gjorde 
sin debut på flera konserter i Berlin 
oc.li sedan begaf sig upp till Skandi
navien. 

Före sitt nämnda upptiädande i Ber
lin spelade hou under sommaren i 
Osterde på den internationella musik 
fesUn, utförande Glazounows konsert 
under d» n ryska tonsättarens egen led
ning cch vann så stor succès, att tre 
europeiska orkestrar engagerade henne 
med särskildt vilkor att hon skulle 
spela Glazounows konsert och rysk 
musik. Om hennes kor.serttriumfer 
sedan tch särskildt på senaste tid 
skulle vi kunni meddela inånga be
römmande kritiker, men anse det öf-
verflödigt efter den bekantskap vi re
dan gjort med konstnärinnan och nu 
snart själfva få höra htnne. 

Musikens ursprung. 

Hvad är musik? Hvartill tjänar 
den, h varifrån härstammar den? De 
gamla folken ärade den såsom en himla 
gåfva och trodde på dess ursprungs 
Inga gudomlighet. Af naturens dä-
moncr, af Wotan, som susande for 
fram genom luften, af Necken, soin 
sjunger i den briuaude forsen skola 
människorna ha lärt tonernas språk. 
Eller af guden, som bor i hennes 
bröst, vare sig af Dionysos, som hos 
oss väcker *de dunkla känslornas 
välde», eller af Apollo, den formande, 
o:dtiande anden. Den modernt veten
skapen kau visserligen icke nöja sig 
ined att förklara det ljudande obekanta 
med ett annat ur der. Men de lärda 
meningaraa därom skilja sig lika vidt 
från h varandra, som lärorna om my-
ie*11 a och .-tu orna. 

I det rationella 18:e århundradet 
förklarade man den mänskliga musiken 
såsom en efterapning af fågelsången. 
Darwin ville uppfatta den såsom en 
fortbildning af djurens locktoner och 
alarmrop, så att barnets, trubadurens 
kärlekssånger, krigarens signaler hade 
sina urbilder i sparfvens kvitter, or 
rens spel och vildens varningstecken. 
Spencer ansåg att musiken hade sitt 
uisptung ur det lidelsefullt uppröida 
språkets stegiade tonfall. Bücher vi
sade på betydelsen hos det rytmiskt 
reglerade arbetet i de äldsta tiderua 
och Wallnschek sökte musikens begyn
nelse rent af i takten som ledde na
turfolkens dansar. Den tvistiga frågan 
kan naturligtvis icke här utredas, men 
sannolikt ha alla dessa moment under 
olika tider, elels enskildt, el els tillsam
mans bidragit till tonkonstens utveck
ling. 

De historiska intygen föra oss emel
lertid endast tillbaka till en tidsålder 
som redan uppnått en betydande kul
turgrad. Men de förhistoriska piporna 
af djurknotor, dem man uppgräfde i 
Aurignac och Gourdan äro förfärdigade 
efter samma principer, enligt hvilka 
Maori och Karaiberna skuro sina flöj
ter, så att de nuvarande naturfolken 
syuas lia hållit fast vid forntidens bruk 
och lefna dssätt. Man försöker sålunda 
nu att komma till insikt om musikens 
äldsta ursprung genom betraktelserom 
förhållandena hos ele vilda, af ku'turen 
ännu oberörda folken, och resefceskrif-
ningarnas litteratur har alltså vunnit 
en särskild betydelse i frågan om mu
sikens första uppkomst. 

På denna utbiklningsgrad synes mu
sikens oskil jakt iglic t förbunden med 
dansen. Datiserna äro antingen gym
nastiska eller mimiska och blifva van
ligen u' förda af hela stammen, t. ex. 
hos somliga australiska vildar som 
börja a'la fester med dans. Den äger 
rum om natten vid n.ånljus eller eld
sken, och dansen utföres endast af 
männen, medan kvinnorna bilda or
kestern. En dirigent slår takten med 
två trädbitar cch utför därvid en än 
högljudd än stilla rasal sång, hvari 
kvinnorna refningai tade instämma. 
Hvad som sammanhåller hela sällska
pet och möjliggör en gemensam hand
ling är takten. Det är kördansens 
ordnande makt, den skapar geir,ensam
hetskänslan, den är fadem till musi
ken och alstrar ur sig själf en primi
tiv melodi. Buschmännen danea rundt 
under handklappning och trumslag, cch 
på samma sätt går det till hos Eski
måerna. Hos dessa sjunger dansaren 
själfkomponei ado — mestadels satiri
ska — elikter, ackompanjerande sig 
på trumma. Under det männen tigande 
höra på, falla k\innorra in med kör 
och refräng. 

Richard Wagner har med klarsynt 
hlick emot sin tids litteraturhistoriker, 
hvilka ansett epiken för den äldsta 
konstalten, funnit den diamatiska kon-
s'on vara eh r. ur-'pi ungrgai-t e. I sj Ifta 
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verket ä ro också många af naturfol
kens kördansar dramatiska och mest 
djurpantomimer; innehålla all'sà en 
framställning af jagten, hvarvid det 
kommer un pä noggrannt aktgifvande 
på och framställande af djur karaktä
ren. Krigarens vapendansar gifva en 
bild af s1 riden likasom jordbrukarens 
mimiska dansar tagi motiv från skör
darna, fruktplockningen och dylikt. Äf
ven det grekiska dramat var att börja 
med en djurpantomim och namnet tra
gedi tyder på bocken (trugos) som i 
herdefolkens landtmannalif spelade huf-
vudrollen. Naturligtvis framgår af det 
sa^da uppfattningen af dramat såsom 
en förening af flere konster icke träf
fande för den äldsta tiden. D.,ns 
(pantomimen) och musik bildade en en
hetlig, oskiljaktbar uttrycksform, språ
ket tillkom först i en senare tids ut
veckling när behofvet af det aljerad ut
bildning och tydligare förklaring af 
ämnet gjorde sig gällande. 

Musikens uppstående ur dansen för
klarar också den omständigheten, att 
naturfolken hade en mycket utvecklad 
känsla för rytmen. Däremot vacklar 
den till få toner inskränkta melodieu 
ofta ganska mycket i afseende på in
tonation och tonsteg. En fullkomlig 
bisak är texten, hvars ord sångaren 
framställer och sammandrager helt god
tyckligt, ja ofta sjunger på alldeles 
betj'delselösa ljud. Såsom rester af 
sådana ljud kan man betrakta folk
visornas tralalla, rivallera, dudelidu 
etc. Först på en högre kulturgrad 
uppstå egentliga sångtext r,hvars enkla, 
mest från alldagltga företeelser lånta 
innehSll uttryckas i få oupphörligt upp
repade satser. Nordpolsfarare blifva 
af Grönlands innebyggare ha sade med 
en sång öfver de enda orden »O, store 
höfding!» och Sudaneserna använde en 
enkel tonfras af ett par toner, som 
upprepades ett tjugutal gånger och 
öfver hvars textbetydelse sångarne ej 
kunde lämna besked. Då de äldsta 
sångerna ännu icke hade några ord till 
text, kan melodien omöjligen ha upp
stått af språkets naturliga tonfail, sär
deles då orden sjungas under fri be
handling och godtycklig ställning i sat
sen. Recitativet, h vari Spencer såg 
musikens urform, förekommer först när 
språkets utveckling tillåter samman
hängande berättelser. 

(Forts.) 

Nuvarande operahusets 
första decennium. 

Det var den 30 november 1891, 
som sista föreställningen i det gamla 
109-åriga operahuset, Gustaf 111:8 »Pa-
triis musis» helgade konsttempel, 
ägde rum. Afskedsföreställniogen in
leddes med ea prolog af C. R. Ny
blom, framsagd af hr E. Hillberg, där
på följde ett inhemskt operaverk, Hall

ströms »Den berglagua», de fyra för
sta akterna, med gästuppträdande af 
grefvinnan Mathilda Grabow Taube som 
IogeSorg och fru Charlotte Strandberg, 
som Ra gnhild; slutligen gafs ett »efter
spel» benämndt »Sånggudinnornas af-
skel», författadt af Franz Hedberg, 
melodramer — sång bakom scenen — 
och tablåer ur på denna scen gifna 
operor. Den förhyrda Svenska tea
tern blef nu fältet för operans verk
samhet, fortfarande under hofkapell-
mästaren Conrad Nordquists ledning 
alltsedan 1888, och första operaföre
ställningen där ägJe rum d. 26 dec. 
1891. Följande år på hösten efter
träddes hr Nordquist af kammarherre 
Axel Buren som operachef, och d. 3 
juni 1898 uppfördes operans sista före
ställning i denna lokal. Det dröjde 
emellertid till d. 19 september, innan 
det nya operahuset kunde öppnas för 
allmänheten. Detta skulle, efter hvad 
som planerats, ha skett med uppfö
rande af en ny svensk originalopera. 
Två sådana verk täflade om äran där
till, nämligen Andr. Hallens »Valde
marsskatten» och Willi. Stenhammars 
»Tirfing», men ingendera blef färdig 
till operahusets invigniDg. Man hade 
då tänkt på Webers »Euryanthe», som 
icke gått öfver svensk operascen sedan 
i dec. 1838, då den endast upplefde 
4 representationer. Emellertid uppgafs 
denna plan, och programmet för den 
högtidliga invigningen upptog i stället 
först en af C. R. Nyblom författad 
kantat med musik af Ivar Hallström, 
sedan A. F. Lindblads opera »Frondö-
rerna» och slutligen två akter af Franz 
Berwalds »Estrella di Soria». Lind
blads opera uppfördes först. 1 885 och 
upptogs åter med några förändringar 
1800; Berwalds »Estrella» uppfördes 
första gången i april 1862. 

I det följande skola vi lämna en 
öfversikt af det märkligare som kan 
anföras beträffande operans verksam
het under nya operahusets första tio
årsperiod. Fullständig repertoarupp
gift för hvarje år skulle upptaga för 
stort utrymme. 

Efter ett par repriser af inlednings
programmet uppfördes i september 
Bizets »Djamaleh» jämte »På Sicilien» 
och »Mignon»; i oktober »Muntra 
fruarna», »Martha», »Fidelio», »Don 
Juan», »Pajazzo» och »Wilhelm Teil». 
I »Muntra Fruarna» utförde hr Elm-
blad Falstaffs roll, i »Marta» återgafs 
lady Harriet af fröken Fernquist (sed. 
fru Bartels) och lord Tristan af herr 
Oscar Bergström. I »Fidelio» inne
hades titelrollen af fru Östberg, och 
hr Elmblad sjöng Rocco. Fröken Nor
din debuterade fortfarande som Elisa
beth i »Tannhäuser». Den 24 okt. 
gjorde hr B y gr en sin första opera
debut såsom guvernören i »Don Juan». 
— Under november utförde fröken 
Anna Thulin (Hellström Oscar) för 
första gången Marie i »Regementets 
dotter» och likaså fröken Liva Ed
ström Azucena i »Trubaduren». — 

I bjrjan af december, den 5:e, inträf
fade premiären af Will). Stenhammars 
Tirfing, mytisk sagodikt i 2 akter, 
med för- och efterspel af Anna Boberg. 
Den 15 dec. firade fru Caroline 
Östberg 25 års jubileum som scenisk 
sångerska. I slutet af året återupp
togs »Hvita frun på slottet Avenal», 
och som julpjes » Vermländingarna», 
mest uppförd som matinépjäs. 3:e sym-
fonikonseiten gafs den 17 dec. med 
Beethoven program, då pianisten frök. 
Astri Andersen utförde pianokon
serten i G dur. 

1899. På nyårsdagen gafs »Tirfing», 
dagen därpå »Don Juan», med följande 
rollbesättning *: Anna, Elvira, Zerlina, 
återgåfvos af resp. fröken Hulting, 
fru Östberg, fröken Thulin; Don Juan, 
guvernöreu, Don Octavio, Leporello, 
Maz^tto af hrr Forsell, Sellergren, 
Lsmon, C. Lejdström och Bergstiöm. 
I »Figaro» utfördes vid midten af 
månaden Nedda af fröken Hallgren, 
Canio, Tonio, Beppe, Silvio af herrar 
liratbost, Söderman, Lundmark och 
Foisell. Då konung Oscar II fyllde 
70 år firades hans födelsedag, den 21 
jan., med en festföreställning på operan. 
Programmet upptog de första akterna 
af Halls'roms »Den bergtagna». hvari 
Ragnhild, bergadrottningen och Inge
borg utfördes af fmarna W r. Strand
berg, L inden (Jungstedt) och L indberg; 
bergakungen Kark, riddar Tufve och 
Ulf af herrar Ödmann, Forsell, Brat-
bost och Lundquist, därpå följde tablå : 
Claes Uggla på »Svärdet» 1676, dikt 
af Oscar Fredrik (deklam. af hr Elm
blad) med musik af hofkapellmästare 
Richard Henneberg. 

(Forts.v 

Postskriptum 
ti ll Anteros' musikbref, förra numret. 

I det ofvan nämnda musikbrefvet 
uppgafs basisten Nannettis dödsdag till 
den 8 juli. hvilket bör rättas till 29 
juli. — Ytterligare ett remarkabelt 
dödsfall är att notera inom den itali
enska musikvärlden, där namnet Emilio 
Usiglio f örtjänar ett hedersrum, ej al
lenast i hans egenskap af svperb or
kesteranförare, som i Italien först lyc
kades tillförsäkra en varaktig fram
gång åt » Lohengrin» och »Carmen» 
ej mindre än åt Boitos »Chef d oeuvre», 
hvilket efter sin mindre lyckl ;ga ur
premiär (»Mefistofele» gafs första gån
gen 1868 i Milano) dirigerades af ho
nom i Bologna 1875, jämväl med Nan-
netti till protagonist, utan äfven af 
flere melodiösa och spirituella komiska 
operor, hvaribland i synnerhet Le edu-
cande di Sorrento (»Skolflickorna 
i Sorrento») och Le donne curiose 

* Den här och d är angifna rollbesätt
ning afser hufvitdsakligen att påpeka 
hvilka artister som tillhörde operape rso
nalen. 
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(»Nyfikna fruntimmer»), den senare 
hämtad från Goldonis liknämnda ko
medi, å kgl. teatern i Madrid med 
Nannetti, spanske tenoren Gayarre och 
andra celebra artister i hufvudrollerna, 
på sin tid hade stor succès. Född i 
Parma den 8 jan. 1841 afled Usiglio 
i Milano den 8 juli. 

I ofvannämda musikbrefvet är att 
iakttaga en rättelse, i det sid. 100, r . 
19 nedfr. står kärleksfulla i stället för 
känslofulla. 

vV TfV 

Musikpressen. 
På Breitkopf & Härtels förlag, 

Bruxelles, har utkommit för piano 2 
händer: 

Mankell, Henning: Ballade. Pris 
net. fr. 2.50. 

Den svenske komponisten till ofvan-
nämnda ballad har därmed icke haft 
den stora musikaliska och pianistiska 
allmänheten i tankarna, då han skref 
detta stycke om 14 sidor i Ess-moll 
med mycket stora fordringar i tekniskt 
hänseende af den exekverande och allt 
annat än »lättläst» med sina massor 
af enkla och dubbla förtecken, hvilka 
till och med kunna förbrylla en någor
lunda van notläsare. Man kan alltså 
rubricera balladen såsom konsertstycke. 
Af det i harmoniskt hänseende rätt 
komplicerade innehållet är ett mellan-
parti i tonarter med tre kors och tre 
b mest åtkomligt och underhållande. 
Det hela företer emellertid goda idéer 
i fakturen och mångenstädes god klang
verkan. 

Litteratur. 
Tidning för Musik, är en ny publika

tion, utgifven i Helsingfors, med hr 
Gösta Wahlström som ansvarig redak
tör. Första årgåugens häft. 1 inne
håller: Före kampen. — Spelhplveten 
af Er. Furuhjelm. — Det vältempe-
rerade klaveret och den musikaliska 
orenheten, af G östa Wahlström. Kritik, 
Notiser m. m. Första artikeln är alls 
icke politisk utan afser tiden före 
musiksäsongens början, och artikeln 
»Spelhelveten» handlar om det rådande 
oljudet öfverullt, på gator och inomhus. 

Tidningen kostar 5 mark pr årgång. 
Märkvärdigt nog upplyser intet företal 
eller tillkännagifvaude hur of a tid 
ningen utkommer och hur många haf
ten årgången omfattar. Lösnummer 
kostar 50 penni. 

m 
Charles Gounods. 

»Läkaren mot sin vilja » 

En korrespondent från Berlin till 
en af våra dagliga tidningar berättar 
att i fråga om teatrar premiärfloden 

varit i år kraftigare än vanligt. Den 
första höstmånadens ovädersägligen 
bästa nummer, säger han, har varit 
Gounods »Le médicin malgré lui», 
som fick ett utomordentligt omsorgs 
fullt och gediget framförande. Att 
Gounod kompouerat en burlesk opera 
till Molières text, säger korresponden
ten, »är en sak som hittills till och 
med en stor del musikkännare va
rit okunnig om». Det är närmast 
Paul Lindaus förtjänst, heter det, att 
»det förtjusande verket» som första 
gången uppfördes i Paris 1858, åter 
gräfts upp ur glömskans djup och förts 
fram i rampljuset. Lindau, som i sin 
ungdom hört verket, lyckades till slut 
skaffa sig partituret till detsamma, se
dan flera musikkännare i Paris kort 
och godt förklarat att det ej alls fun
nits en dylik komposition. För Ko
mische Oper i Berlin har nu Gounods 
»Läkaren mot sin vilja» bearbetats af 
kapellmästare E. N. von Reznicek för 
tysk scen, och operan tros nu bli ett 
repertoarstycke på flera tyska opera-
scerer. Så förmäler korrespondenten. 

Det tycks emellertid oförklarligt att 
ifrågavarande verk af Gounod kan be
tecknas som en »nyupptäckt opera» 
och att »en stor del musikännare är 
oknnnig om att den existerat». H var
je musiklexikon och Gounod biograf 
up[ lyser om att operan hade sin 
premiär i Paris 1858, ett år före 
»Faust», och hittade sedan väg till 
utländska operascener. I Nordisk fa
miljebok nämner A. L. att »Läkaren 
mot sin vilja» uppfördes i Stockholm 
1804 Detta är emellertid icke fullt 
exakt, ty föista föreställningen egde 
rum året förut. 

Den 14 dcc. I860 stod på kgl.operans 
affisch att den för första gången upp 
förde »Läkaren mot sin vilja. Komedi 
i 3 akter af Molière, omarbetad till 
operett af Jules Barbier och Michel 
Carré. Musiken af Charles Gounod. 
Pjäsen gafs med efterföljande ballett 
och en gåtig tillsammans med »Alp
hyddan», tre gånger under december 
och fyra gånger under januari följan
de året. Rollberättningen var följan 
de: Geronre: hr Uddman; Lucinda, 
hans dotter: m:lle Lacdelius; Lear.der, 
Lucindas älskare: hr Dahlgren; Sga-
narelle: hr Fritz Arlberg; Martina, 
hans hustru: fru Ch. Strandberg; Herr 
Robert: eleven hr Köster; Valére, be
tjänt hos Geronte: hr Lundbergh; 
Jacqueliue, amma hos Geronte: M:lle 
Bock; Lucas, hennes man: hr Ohlson. 

Operetten med sin kvicka musik 
vann rätt stort bifall, hvartill ock 
mycket bidrog hr Arlbergs ypperliga 
framställning af Sganarelle. En dryc
kessång ur operetten »Smakar bra, 
smakar bra» etc. utgafs sedan i Bas
sångaren repertoar. 

F. H. 
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Från scenen och konsertsalen. 
Kungl. teatern. 

Sept. 18. Wagner: Lohengrin (Ortrud: 
fru Edström-Järnefelt.) 

Sept. 19, 29. O o un od: Romeo och Julia. 
Sept. 21, 25. Mozart: Don Juan. 
Sept. 24. Puccini: Madame Butterfly. 
Sept. 26. Gounod: Faust. (Faust, Vaen-

tin: hrr Kirchner, Heron; Mar
gareta: frk. Linnander.) 

Sept. 28. Tschaikowsky: Eugen Onegin 
(Tatjana: frk. Larsén; Lenski : 
hr Stockman.) 

Okt. 1. Mozart: Figaros bröllop. 
Okt. 2. Gounod: laust. 

Oscarsteatern. 

Sept. 18—23. Franz Lehår: Grefven af 
Luxemburg C"/n 100:e gång ) 

Sept. 24 -Okt. 2. Q. Liider: Prinsen af 
Pilsen (Nellie, Edith Adams, 
mrs Madison Crocker, Jimie: 
frk. Grimberg, fru André, f ru 
Meissner, trie. Berentz; prins 
Carl Olto, Hans Wagner, Tom, 
Charlie d'VVillough: hrr Bark
lind, Ringvall, Allum, Ullman; 
Franco: hr Lund, Sidonie: 
frk. Falk.) 

Musikal, akademien. 

Sept. 2'î. Konsert af violinisten Carl 
Nordbergen Biträdande: 
frk. E bba Nyström (sång), hr 
Natanael Bronian (ackomp. 

Sept. 24. Konsert af kamniarsångaren 
Ludwig Hess. Biträdande 
ackompagnatör: hrChr.Chris-
t arisen. 

Sept. 27. Konsert af pianisten Gott
fried Galston. 

Vetenskapsakademien. 

Sept. 24. Konsert af violinisten Max 
Feferblum. Biträdande: hrr 
Joh. Ljungqvist (sång), dir. J. 
W. Larssen (ackomp. 

Någon nyhet för säsongen har Ope
ran ännu icke haft att bjuda, och den 
nybildade kören har väl icke hunnit 
med inöfning till flera operor af den 
gamla repertoaren för att större om-
vexling med sådana kunnat åstadkom
mas. De som nu uppförts ha visat 
prof på ny reg :e i afseende på åtskil
ligt nytt i dekorations- och kos tym väg 
samt andra arrangemang. Den nya 
kören har friska röster och visar lif-
ligare deltagande i handlingen än förr 
varit fallet. Hvad andra förändringar 
beträffar, synas några nya anordningar 
mindre lyckade. Så har t. ex. i »Ro
meo och Julia» kören i prologen pla
cerats fram på scenen i stället för 
bakom tablåö, hvilket bar till följd att 
denna delvis nndanskymmes för par
kettpubliken. Den poetiska musiken i 
kören gör också bättre verkan bakom 
tablå fonden än när den af r örliga per
soner starkt framsjunges i närheten af 
rampen. Körens sång är tydlig nog 
ändå, och i första tablån i »Faust» 
får man ju höra två körer bakom sce
nen, hvilka höras mycket väl och texten 
spelar ej härvidlag alltför stor roll. 
I sista akten, i grafhvalfvet, har ute



slutits pateinä inträde jemte budbäraren 
han skickat att gifva Romeo underrät
telse om Julia och att han skall in
finna sig hos den till skenet döda, 
hvilket bud ej träffat honom. Då pa
tera vid sömndryckens öfverlämnande 
till henne talar om alt han skall sända 
Romeo detta bud, är det följdriktigare 
at behålla scenen mellan patern och 
sändebulet i grafhvalfvet. I »Faust» 
har förr, sedan den gamle Faust tömt 
pokalen ined den föryngrande drycken 
under scenens förmörkande, denne up
penbarat sig i föryngrad gestalt. Här
med öfverensstäinmer också bättre den 
ungdomligt lifliga s ången af den ung'e 
Faust, än om han fortfarande uppträ
der i gubbgestalt. Den nya anordnin
gen med trädgården till Margaretas 
hem har prisats såsom prydligare och 
bättre än den föregående men öfver-
ensstämmer hvarken med tiden för 
handlingen i operan eller med den »en
kelhet» Faust beundrar i Margaretas 
hem. Det passar bättre att Siebel 
plockar rosorna från en rosenbuske än 
från ett stamrosträd. — I »Eugen 
Onegin» har Tatjana och Lenski haft 
nya representanter i fröken Larsén och 
hr Stockman. Den förstnämnda var 
förträfflig så till sång som spel och 
har förut knappast varit så tyckad som 
i detta parti. Hr Stockmans vackra 
röst och dramatiska framställning af 
Lenski gjorde behaglig verkan. Hr 
Forsell är, som man vet, förträfflig i 
titelrollen, som hör till hans bästa och 
mest modererade prestationer. 

Om Oscarsteaterns nya operett kunna 
vi nu endast meddela att den är väl 
uppsatt och återgifven men är föga 
underhållande så till musik som text. 
Säkerligen kommer denna »Prinsen af 
Pilsen» icke att som företrädaren, 
»G ref ven af L uxemburg», upplefva 100 
föreställningar här. 

Gå vi till konserterna i slutet af 
föira månaden, kunna vi konstatera att 
den unge svenske violinisten Carl Nord-
berger hade stor framgång på sin. 
Han utmärker sig för stor ton, säker 
intonation, högt uppdrifven teknik och 
smakfullt föredrag. Med sin ackom-
panjatör, hr Nath. Broman, spelade 
han först Brahms' A dur-sonat, däref
ter Lalos »Symphonie espagnole» och 
vidare Adagio och Fuga G moll för 
violinsolo af Bach, Adagio af Mozart, 
en vacker Menuett af Milandre samt 
Scherzo och Tarantella af W ieniawäki. 
Hr Nordberger spelar på en ypperlig 
violin af Cremona-fabrikanten Rugieri. 
Med sång medverkade fröken Ebba 
Nyström, som utförde fem sånger af 
Friedrich Mayer och två »visor i folk
ton» af hr Natan. Broman, icke utan 
förtjänst men med något harmoniskt 
kompliceradt ackompanjemang. 

Ludwig Hess' stora sångarrykte 
syntes väl öfverdrifvet. Han besitter 
en stark tenor-baryton och förmår Åstad
komma ett tint pianissimo och filering 
af tonen, men föredraget intresserar 
ej mycket, då värme och uppfattning 

SVENSK MUSIKTIDNING. 

samt vexlande uttryck ej äro fram
stående egenskaper hos sångaren. Hans 
program upptog fem sånger af Schu
bert, fyra af Brahms, tre af Liszt, två 
af Rich. Wagner och Bizets »Sérénade 
espaguole». God ackompanjatör hade 
han i hr Chr. Christiansen. Publiken 
var fåtalig men ej njugg på bifall. 
En tillämnad andra konsert inställdes. 
Torkel Scholandets »visafton till luta» 
och Max Feferblums k onseit kunde vi 
med anledning af samtidigt inträffande 
operaföreställning och konsert ej be
vista, men torde sedermera få tillfälle 
att omnämna programmen. Båda lära 
ha vunnit rikt bifall af sin publik. 

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kg/. teatern. Repertoaren för 
närmaste tiden upptager »Madame 
Butterfly», Eugen Onegin», »Don 
Juan» och »Lohengrin». Operadirek
tionen har beslutat att under denna 
säsong uppföra Moussorgskys märk
liga opera »Boris Godounov», hvilken 
en rysk operatrupp uppförde i Paris 
sommaren 1908. 

Musikaliska akademien höll 
d. 29 sept, ordinarie månadssamman
komst. Revisionsberättelsen för 1909 
föredrogs och akademien beviljade för
valtningsutskottet ansvarsfrihet för det 
gångna årets förvaltning. Till revi
sorer af Musikhistoriska museets rä
kenskaper utsågos ledamöterna hrr B. 
Beckman P. Södermark. 

Lärarna vid musikkonservatoriet, 
musikdirektör Ad. Johnsson och prof. 
F. Book beviljades på grund af sjuk
dom tjänstledighet, den förre under 
innevarande hösttermin, den senare 
till den 15 oktober. Till vikarie för 
direktör Johnsson förordnades musik
direktör E. Willners och till vikarie 
för prof. Book läraren vid konser-
vatoriet M. Ahlberg. 

Slutligen anmäldes gåfva af framlidne 
musikdirektör J. A. Ahlströms foto
grafi i ram, skänkt af dennes stärb-
hus, samt gåfvor till biblioteket från 
tonsättare H. Fryklöf, hrr Pontus 
Palméa och B. Anrep-Nordin, J. A. 
Ahlströms stärbhus, sydsvenska musik
konservatoriet i Lund, C. W. K. Glee
rups förlag i Lund och musikförläg-
gare A. Leduc i Paris 

Jenny Linds stipendium. 
Enligt Musikaliska akademiens beslut 
kungöres nu Jenny Linds stipendium 
på 3,000 kr. för år 1911 ledigt till 
ansökan före den 14 november kl. 12 
middagen. (Se annons sista sidan). 

Henri Marteau och Wilh. 
Stenhammar gifva d. 7 okt. i Mu
sikaliska akademiens stora sal en kon
sert till förmån för »Fram Berualds-
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stiftelsen och Henri Marteau-fonden för 
svensk musiks bekantgörande i ut
landet.» 

Musikhistoriska museet, 
Riddaregatan 20 (hörnet af Sibylle
gatan), som nnder sommaren hållits 
öppet endast en gång i veckan, är nu 
tillgängligt söndagar kl. 1—3 och 
onsdagar kl. 1 — 4 e. m. 

Bland de föremål som museet uu-
der den senaste tiden förvärfvat mär
kes en synnerligen konstnärligt arbe
tad luta, efter den på 1700 talet bruk
liga lutmodellen tillverkad af den 
svenskfödde, härstädes bosatte, instru-
mentmakaren Alfred Broek, som för 
sina instrument på utställningen i Fal
köping denna sommar belönades med 
guldmedalj. Lutan, som bar en i hög 
grad fyllig och klangfull ton, är rik
ligt försedd med inläggningar af eben-
holz cch elfenben, vittnande om en 
högt uppdrifven yrkesskicklighet hos 
dess tillverkare. 

Instrumentet kan utan öfverdrift 
betecknas såsom något enastående i 
sitt slag och har väckt kännares ode
lade beundran. 

Hofsångaren Arvid Öd-
mann afreste i förra månaden till 
Wiesbaden i och för hälsans vårdan
de. Han hoppas emellertid vara fullt 
återställd till midten af denna månad, 
så att han kan vara åter i Stockholm 
vid sin då inträffande 60 års dag. 

Sommarkonserter. Vår upp
gift om sådana i förra numret kan 
kompletteras med konsertturnéer som 
i landsorten företagits af hrr Marteau 
och Stenh ammar t illsammans samt trion 
Aulin — Neruda—Salomon Smith, hvar-
vid prof. Neruda utom violoncellen 
äfven trakterade pianot såsom ackom 
panjatör. 

Operasångarparet Oscar har 
efter ett mycket framgångsrikt kon-
serterande i norrländska städer åter-
vändt tdl Stockholm för att med 1 
okt. anträda en ny turné, börjande i 
Gefle och sedan sträckande sig till 
Dalarne, Värmland och mellersta Sve
rige under denna månad. 

Uppsala studentkårs allmänna 
sångförening har till dirigent för ti
den 1 okt. 1910 till 1 okt. 1913 er
hållit sällskapet O. D:s bekanta diri
gent, W. Lundgren, som efter Iv. 
Hedenblads frånfälle varit tillförordnad 
director musices. 

Grefvinnan de Casa Miran
da, Kristina Nilsson, har i dagarna 
gästat hufvudstaden. 

Ivar Hedenblads minne fira
des i Upsala med en vacker festlig
het d. 24 sept., då hans grafvård, 
ett högt granitblock med porträttme
daljong, aftäcktes på Upsala kyrko
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gård. Processionen samlades kl. i/., 
3. i universitetets förhall, och tåget 
med fanor begaf sig kort därefter till 
kyrkogården, där fanorna grupperades 
kring minnesvården och marskalkar 
med många kransar togo plats. O. D. 
och medlemmar af Pariskören från 
1900 uppstämde Lindblads »Strids
bön» under W. Lundgrens ledning, 
derefter framtädde O. D:s president 
prof. Erdmann och egnade Hedenblads 
minne några korta, känslofulla ord 
samt bjöd täckelset falla. Under me
daljongens lyckade porträtt ses O. D:s 
sångarlyra och namnet med inskrip
tion: »Director inusices 1881 —1909. 
Allmänna sångens och O. D :s anförare 
under tre decennier. Vännerna reste 
vården». På stenens baksida äro an 
gifna data och valplatser för de mån
ga sångarfärder han fört utom vårt 
lands gränser. Vid grafvea sjöngs 
sedan »Den store hvide flok» med hr 
Axel Ringström som solist, och kran
sar nedlades på grafven af represen
tanter för universitetet, Allmänna sång
föreningen, sällskapen O. D. och S. 
H. T. samt Pariskören 1900. »Stilla 
skuggor» afslöt högtidligheten. 

Sedan gafs konsert i aulan med hr 
Lundgren som dirigent. Programmets 
ena afdelning med Hedenblads kom
positioner u pptog orkesternummer, kon
sert F-dur, Kantaten vid O. D:s 50 
års-fest med operasångaren H. Malm i 
solopartiet, samt kantaten från jubel
festen 1893, däri Filharmoniska säll
skapet medverkade. Under uppehållet 
mellan afdelningama höll prof. Kjel-
lén ett minnestal öfver Hedenblad. 
Efter aftäckningshögtidligheten samla
des 1900 års Pariskör till gemensam 
middag för att fira 10 års minnet af 
sångarfärden, ocb på aftonen hade 
gamla och nya O. D-ister supé med 
omkring 200 deltagare. 

En minnesskrift öfver Hedenblad 
har i dagarna utgifvits af hans vän 
och O. D-kamrat, skådespelaren Knut 
Nyblom. 

Carl Nordberg-er, vår unge 
framstående violinist, kommer under 
denna höst att göra en konsertturné, 
börjande i Gefle och sträckande sig 
ända till Kiruna. Han kommer sedan 
att konsertera i Karlstad, Göteborg 
och Köpenhamn. Det är äfven fråga 
om att han skall konsertera i Finn
land och ryska Ostesjöprovinserna 

Musikföreningen börjar sin 
verksamhet för vintern i början af ok
tober, då professor Neruda anländer 
hit för att leda de första repetitionerna. 
Som vanligt, ämnar föreningen ge tre 
stora abonnemangskonserter under sä
songen, samtliga i Musikaliska akade
mien, efter ett program som upptager 
å den första Schumanns »Scener ur 
Goethes Faust» (för första gången inom 
föreningen) samt Stenhammars Snöfrid, 
å den andra Liszts Krönungsmesse 
(för första gången) samt å den tredje 
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Verdis Requiem. Föreningen får hä
danefter, tack vare det välvilligaste 
tillmötesgående från den nj^a operaled
ningens sida, glädjen att åter samar
beta med. k. bofkapellet, som kommer 
att lämna sin värderade medverkan vid 
alla tre konserterna. 

Lösande af abonnemangsbiljetter kan 
ske vid repetitionerna och I103 förenia-
gens kassaförvaltare samt framdeles 
i Lundquists musikhandel. 

tillhörande den modernaste riktningen. 
I spetsen för företaget står förra di
rektören vid Warschaus Philharmonie, 
Alexander Rajchnian. 

Paris' konsertsalar ha länge varit 
otillfredsställande. För att afhjälpa 
bristen på en stor konsertsal ämnar 
man genom ombyggnad för\andla det 
i Tuileriträdgården belägna bollspel-
huset till en konsertsal för 3 ,000 per
soner. 

Musikaliska föreläsningar 
illustrerade af musikaliska föredrag, 
komma att i vinter anordnas å K. F. 
U. M. Till dessa K. F. U. M:s mu
sikhistoriska aftnar, som komma att 
äga rum första torsdagen i hvar må
nad under oktober—april, har före
ningen förvärfvat medverkan af hr 
Olallo Morales, som under flera år id
kat dylik föreläsningsverksamhet i Gö
teborg. De sju föreläsningarna kom
ma att omfatta Bacb, Handel, Havdn, 
Mozart, Beethoven. Schubert, och visans 
utveckling, romantikerna Schumann, 
Mendelssohn och Chopin samt Fronz 
Benvald. Vid den första musikbisto-
riska aftonen, torsdagen den (1 oktober, 
komma att medverka fru Clary Morales, 
fröken Kerstin Runbäck och hr Axel 
Runnqvist. Biljettpriset är 1 kr. Dess
utom tillhandahållas seriekort för 5 kr. 

Upsala. Sigrid Trobïcks operett
sällskap började i slutet af september 
att här uppföra »Grefven af Luxem
burg» som gafs för fullt hus och lif-
ligt bifall. Sällskapet ger i landsorten 
äfven »Carmen» med stor framgång, 
hvarvid fru Signe Rydberg-Eklöf ut
för titelpartiet, Don José utföres af 
hr Hugo Wahifordt och Escatnillo af 
hr Aby samt Micaela af fru Sigrid 
Trobäck sjelf. Före detta sällskap har 
Ranfts landsortsturné här uppfört 
»Frånskilda frun», »Fortunas gunst
lin» och »Dollarprinsessan». 

Malmö. En kammarmusikför-
ening har bildats härstädes med apo
tekare Salomon Smith i Ystad som 
ordförande. 

Svensk sångerska vid Dres
denoperan , En ung svensk sånger
ska, fru von Eucke, för närvarande 
anställd vid Stadtteatern i Kiel, har 
nyligen gasterat vid hofoperan i Dres
den och därvid sjungit Elisabeth och 
Sieglinde. Såväl af kritik som publik 
erhöll sångerskan det mest sympatiska 
mottagande. Man antager att hon blir 
engagerad vid denna opera. 

-M-

Från andra land. 

Paris. En musikförening bar bil» 
dats i Paris i syfte att verka för of
fentliga framföranden af skandinaviska, 
tyska och ryska tonsättares alster, 

Operettsäsongen i Wien. 
Operetten står alltjämt högt i wienar
nas gunst. Till de sex operetteatrar 
som redan finnas öppnas i dessa da
gar ännu två nj'a. Således äger Wien 
åtta teatrar som uteslutande odla ope
retten. Man kan med skäl undra hur 
det är möjligt att skaffa repertoar till 
alla dessa teatrar, men nya operetter 
växa som svampar n r jorden. »Den 
lilla lorden» af Bereni, »Snöfl ngoina» 
af Kerker, »Den tyckliga flickan» af 
Stolz och »Dockan» af Leo Fall, 
»Dollarprinsessans» komponist, äro de 
sista operettnyheterna. Dock framträ
der ej »Dollarprinsessans» skapare med 
endast denna nyhet. En opereltkom-
ponist med någon själfkänsla måste 
komma mel åtminstone tre verk åt 
gången. Därför följes »Dockan», som 
skall uppföras under oktober, af »Si
renen» i november och »Den vackra 
Risette» i december. I november 
kommer dessutom en elev till Lehar 
vid namn Dostal att framträda med 
operetten »Det förtrollade slottet», 
som samtidigt skall uppföras i Wien 
och Leipzig och sedan på 26 teatrar 
i Österrike, T3'skland och Amerika. 
Dostal tycks åtminstone i detta afse-
ende vara Lehårs värdiga lärjunge. 

Gustaf Mablers åttondesym
foni, som nyss uppförts i München, 
är ett verk af ovanliga dimensioner 
och slår rekord hvad den enorma tek
niska apparaten beträffar. Den kräf-
ver nämligen två blandade körer, 
hvardera på 250 sångare, en barnkör 
af 350 gossar, åtta solister och en 
orkester på 148 musiker samt orgel, 
tillsammans öfver 1,000 medverkande. 

En opera af Geraldine Far-
rar är Puccinis senaste verk, som 
ännu ej är fullt afslutadt. Operan 
heter »Brudkransen» och händelsen 
spelar i England förra århundradet. 
Farrar skall göra hufvudpartiet, en 
ung blomsterflicka, och lär däri få 
tillfälle att ge uttr3rck åt alla stäm
ningar, från vildaste kärleksyra till 
förtviflan inför döden. 

Teresa Carreno, som på tre år 
ej besökt Australien, har auländt dit 
för att göra en stor turné genom lan
det. Början gjordes i Melbourne, där 
konstnärinnan gaf en hel serie kon
serter. Den berömda pianisten väntas 
ej tillbaka till Europa förrän i januari 
nästa år. 



Tyskland h ar som vanligt under 
sommaren haft en mängd musikfester, 
dera egnade åt minnet af Bob. Schu
mann med anledning af hans 100-
åriga födelsedag, så i Bonn, München 
och framför allt i hans födelsestad 
Zwickau den 8—11 jnni. 1 Zürich 
har gifvits 40:e Tonkiinstlerfesten, i 
Königsberg ost preussisk musikfest, i 
Münch« n <ii 6 dagars Richard Strauss 
fest, i Köln 86:e nederrhenska musik
festen 18 — 20 juni, i Salzburgen Mo
zartsfest i juli, i Dortmund en Max 
Reger-fest i maj, och i Darmstadt en 
kammarmusikfest o. s. v. 

Berlin. Fru Gally Monrad, den 
bekanta norska sångtrskan, har i \ år 
gästat Berlin-operan i flere partier, 
däribland n.e3t hufvudpartier, och haft 
ganska stor framgång. 

Prag, som i tie år haft sina oj era-
majfestspel, gästades i år af Dresden
operans personal i spelens första af
delning, i den ar.dra af (tt italienskt 
sällskap under kaprl'mäst. Arturo Vig-
nas ledning. 

- -^er 

Dödsfall. 

Cossmavn, Bernhard, berömd v i o! on-
cellvirtuos, f. 17 maj 1822 i Dessau, 
afled d. 7 maj i Frankfurt a. M. Lär
junge af Drechsler i Dessau, Th. Mül
ler i Braunschweig 1837—40) och 
slutligen Kummer i Dresden, begynte 
han sin konstnärsbana 1840 i italienska 
operans orkester i Paris, kom 18-11 
till Gewandhaus i Leipzig, 1850 till 
Weimar, där han blef Liszt ett säkert 
stöd i orkestern, likssom han v ar idea
lisk kammarmusikspelare. 1866 blef 
han violoncellprofessor vid konserv a-
toriet i Moskva, lefde 1870—78 i 
Baden Baden och blef sedan violoncell
professor vid Hock'ska konservatoriet 
i Frankfuit. 

Hirzman, Frithiof, musiklärare, kom
ponist, aflcd härstädes d. 4 sept. Ilerz-
inan föddes i Yestra Ny, Östergöt
lands län, d. 12 dec. 1837 och var 
elev vid Stockholms konservatoriet 
1854—60. Han blef 1889 t. f. mu
siklärare vid blindins'itutet och var en 
mycket anlitad pianostämnii re i huvud
staden. Herzman var begåfvad ton
sättare och har komponerat piaDostyc-
l.en, solo-, kvartett- och körsånger. 

Selmer, Julian, betydande norsk kom
ponist, f. 20 jan. 1S44 i Kristiania, 
har under sommaren aflidit i Ve nedig. 
Efter att 1862 ha blifvit student, ut
bildade han sig i mu.-ik för Conradi, 
gjorde för sin hälsa en längre sjöresa 
och kom från Orienten 1869 till Paris, 
där bl. a. Ambr. Thomas blef hans 
lärare. En »Scene funèbre» af ho
nom skulle under Kommunen ha upp
förs 1871 på en operakocsert-, men 
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kriget nödgade honom resa hem. Med 
privat understöd studerade Selmer se
dan musik i Leipzig (1872—1874) 
och Italien, gaf sedan en konsert i 
Kristiania mi d egna kompositioner och 
fick af staten komponistgage. Efter 
besök i Tj-skland och Paris öfvertog 
han efter J. Svendsen 1883 ledningen 
af Musikföreningen i Kristiania till 
1886, då lian åter var i utlandet. På 
sina resor har han äfven besökt Nord-
Amerika och Cuba. Af hans kom-
posit oner må för öfiigt nämnas för 
orkester »Nordisk Festtog», »La cap
tive», »Tyrkerne gaar mot Athen», 
»Carneval flamande», »Finska Fest
toner», »Prorrétheus» ; af sångverk: 
»Bilsen till Nidaros», »Nordens Aand», 
manskör med orkester, nationalsången 

Norge, Norge», andra manskörer, 
sånger och pianostycken. Hans kom
positioner, säger en biogiaf, präglas 
ofta af himmelsstormande kraft och 
egenhet i modulationer och vändnin
gar, men förråda också frodig fantasi 
och idérikedom. 

Weckerlin, Jean, Baptiste, Théodore, 
kompositör, bibliotekarie, f. 9 nov. 
1821 i Gr b weile r (Elsass) har under 
sommaren aflidit i sitt hem i Elsass. 
Fadern var egate af ett färgeri och 
sidan sonen slutat kemiska och meka
niska studier inträdde han i faderns 
yrke men öfvergaf det snart för att 
egna sig åt musik och upptogs 1844 
i Paris konservatoriet, som lan lem-
nude 1849 för att sysselsätta sig med 
komposition och undervisning i sång-
Hans första komposi tioner voro sånger. 
1853 gjoide han lycka med en enakts. 
opeia »L'organiste dans ltmbarras» 
och fick äfven några andra operor 
uppförda, han gjorde sig förnämligast 
ett namn såsom kör- och orkesterkom
ponist, genom de stora verken för 
soli, kör och orkester »Les poömes 
de la mer» och »L'Inde»; vida-re skref 
han en »Symphonie de la föret», ett 
oratorium, en inessa, flera sånger etc. 
Sedan 1876 var han efter Fel. David 
bibliotekarie vid Paris-konsei vatoriet. 
Som iT.usikhistori! er har han utgifvit 
flera folkvi esamlingar, en af akade
mien belönt »Instiumentens och Instru
mentalmusiken« hi.-toria» och en biblio 
grafisk katalog öfver konservatoriets 
värdefulla bibliotek. Weckerlin var 
sedan 1860 ledamot af Mmikal. aka
demien i Stockholm. 

Obs.! Värdefull musik! 
För piano, två händer. 

S C H E R Z O  
af Emil Sjögren 

tillegnaclt fru Valfrid B:xson Lind. 
Pris 1 kr. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS EXPE
DITION, Kammakaregatan 6. 
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IVIENDEUSSOHN-
R üBU m 

för piano, innehållande: 
Klavierstück. Scherzo. Gondel

lied med Felix Me ndelssolm-Ihtr-
t hold y s porträtt. Pr. Kr. 1: 25. 

I musikhandeln och på Svensk 

Musiktidnings Expedition. 

Å Expeditionen och i musikhan
deln finnes att tillgå 

Schumann-
Album «8Sr v* 

med porträtt af 

Robert Schumann. 

Pris kr. 1: 25. 

Pianostycken: Inträde i skogen 

Jägaren på lur — Fughetta — Sma-

stycke Fantasi-Dans samt sång 

Folkvisa med svensk och tysk text. 

A l b u m b l a  d .  
5 Melodiska tonstycken 

- af -—--

Adrian Dahl. 

(Komans. Humoresk. Perpetuum 
mobile. Aftonstämning. Marche 
triomphale) — Prisbelönt musik

bilaga — finnes till salu à 1 kr. å 
Svensk A\usiktidnings Expedition 

OBS.! Billig och verKsam 
annonsering om Musiklek-
tioner, MusiKalier och Mu
sikinstrument i SvensK Mu
siktidning. 

Tonminnen. 
Melodiska Pianostycken. 

Jubelpolonäs, Canzonetta, Gam
la tider, Valse mignonne, God 
natt! af Frans J. Huss. Pris 1 kr. 

Säljes och rekvireras ho s Svensk Musik
tidnings Expedition, Kammakaregatan 6. 
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A .Svensk Musiktidnings Expedition, 

Kammakaregatan 6, finnes till salu 

MELODISKA 

MINNESBLAD 
4 Pianostycken — Barcarole, Mazur

ka, Canzonetta, Xenia — af i 'ran s J. 

Huss. Pris 1 kr. 

För Porträttsamlare 
Fina Sköntrycks-exemplar af 

Svensk Musiktidning, flera årgångar, 
säljas billigt å tidningens expedition. 

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

* : * *  *  *  *  *  *  *  *+ * * * *  *  £  *  *  *  *  *  *  *  *  i 
 ̂ >•> 

I J. ! GDV. OHLSON Î Vi A 
STOCKHO LM.  

Hamngatan 18 B. 

Flyglar .  Pianinos och Orgelharmo- *  

* 
* 
* 
"K 
* 

» «amiiua vm.ii ui^ciiiarmu* 
* flier af de bästa svenska och utland- >* 
• ska fabriker i s törsta lager till bil-

J- ligaste priser under fullkomligt an-
svar för instrumentets bestånd. » 

+• » 
Obs! Hufvuddepöt för Blii thners *  

och Rönischs världsberömda 
Î Flyglar och Pianinos. i* 
"•t, 5» 

Ludvig van Beethoven, 
vackert porträtt å kaitong, finnes i bok-

och musikhandeln à 50 Öre. 

Svensi Musiktidnings Expedition. 

Kungl. MusiKalisKa 
Akademien. 

Jenny Linds stipendium 

A 3.000 kronor, hvilket stipendium 
iifser att bereda svensk född, ogift 
musikidkare, ej under tjugu och ej 
öfver trettio år, tillfälle till utrikes 
studieresa under ett års tid, förklaras 
härmed ledigt. 

Ansökningar, innehållande resplan 
samt åtföljda af frejdebevis och intyg 
om förmåga att hjälpligen förstå och 
uttrycka sig på språket i det land, 
där sikande afser att hufvudsakligen 
vistas, jämte de handlingar, hvarmed 
sökande önskar styrka sin kompetens, 
emottagas af Kungl. Musikaliska Aka 
demiens sekreterare, hvilken meddelar 
vidare upplysningar. 

Ansökningstiden utgår den 1 -1 no
vember 1910, klockan 1'2 middagen. 

Stockholm den 29 september 1910. 

KAIiL SILVERSTOLPE. 

Kail Valentin. 

Pianomagasin 
Största lager af bästa svenska och 

utländska rabrikat. 
OBS.! Hufvuddepot för Kgl.  Hofleve-

rantörerna Malmsjö o. Billberg, 
Uebsl G- Lechleiter, Schied-
mayer samt Orglar från Skandin a
viska Orgelfabriken.  

Begagnade instrument tagas i utbyte. 
Bekväma betalningsvillkor. 

Stort lager af prima uthyr-
ningsinstrumenter. 

Gust. Pettersson & C:os A .-B. 
Malmskilnadsg. 13, Stockholm. 

Föreståndare 
Dir. Albert Lindström. 

Etablerad 1870.  
R. T . 67 32. A. T . 78 31. 

Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. — 30:de årg., för hvarje musikaliskt hem -

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

gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug.J. I>ris 5 kro
nor pr år, lösnummer 2.') öre. Prenumeration sker här a Expeditio
nen, Kammakaregatan 6, 1 t r. öfv. gården, i bok- och musik
handeln, a posten och tidningskontor. / landsorten häst å posten. 

OBS.! Biografier ocli porträtt i \:o 1: Signe Kappe (som Margaret a 
i Faust) — Carl Aug. Söderman — Harald Torsslow; i N:o 2: Juan 
Uaiiéii — Briissel-stråkkvartetten; i N:o 3 : Wassili Safonoff — Armas 
Järnefelt; i X:o 4 : Lady Wilma Neruda-Hallé — Frédéric Chopin; i 
N:o 5 : Franz Neruda; i N:o (>: Ludvig Norman — Jgnaz Friedman; i 
N:o 7: Franz von Vecsey — Carl Heineeke; i N:o 8: Willi. Peterson-
Berger — Leo Blech; i N:o !>: Giovanni Sgamhati; i N:o 10 : August 
Söderman; i N:o 11: Yvonne de Tréville — Pauline Viardot-Garcia. i 
N:o 12: Bobert Schumann — Otto Nicolai; i N:o 13: Hans von Stedingk 

Ludwig Hess: i N:o 12: Gottfried Galstou — Kathleen Parlow. 

oc •o 

På Wilh Hansens Musikförlag — 

Nordisk Musikförlag -  Köpenhamn: 

Carl Cernys 
Studievaerker 

udvalgte og bearbejdede af Heinrich 
Germer - Bd. I—IV à 2 kr. 

Tryckt i 400,000 explr. -mm 

Ludvig Schytte 
Metodiske Special-Etuder 

op. 7-i. H. 1—10 à kr. 1:25; 1 Brudte 
Akkorder; 2 Triller og Tremolo; 3 Ok
taver; 4 Med skiftende hiender; 5 
Rytmiske og polyrytmiske E tuder; 0 
Legato og Staccato; 7 Etudes for 
venstre Haatid; 8 Terzer og Sekster; 

9 Akkordgreb; 10 P edal-Etuder. 

Mathilde Marchesi 
Sangskolc 

dansk og fransk tekst 
3 dele à 2 kr. 50 ör e. — Kplt 6 kr. 

Tryckt i 4,000 explr. 

Ny praktudgave af 

Mozarts Sonater 
ved dr. Hans Bischoff. Pr. 3 kr. 

OC 

PIANINON 
FLYGLAR 

P I A N O L E K  

efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och ve rkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till mod erat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9 —10 f. m. ocli 

o—t e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6, I tr. öfv. gården. 

Frans J. Huss. 

- Innehåll -
Gottfried Oalston (med porträtt). — 

Kathleen Parlow ined porträtt). — Musi
kens ursprung. — Nuv arande operahusets 
första decennium. — 1'ostskriptum till 
Anteros' musikbref i förra numret. — Musik
pressen. — Litteratur. — Charles Ooutiods. 
»Läkaren mot sin vilja». — Från scenen 
och konsertsalen. — Musiknotiser från huf
vudstaden och landsorten. — Från andra 
land. — Dödsfall. — Annonser. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockho lm 1910. 


