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Giuseppe Martucci. 

Vid senaste symfonikonserten gafs 
som nyhet för oss ett verk af en ita
liensk nutidsmüstare, Giuseppe Mar
tucci, dirigeradt af vår italienske ka
pellmästare Tullio Voghera. Det är 
sålunda Italien som representeras af 
två af våra bilder i detta nummer, 
och vi kunde säga alla tre, t}7 det 
tredje porträttet är af en i Italiens 
hufvudstad bosatt landsman, som i 
samma nummer har ordet om musika
liskt konstlif i densamma. 

Då vi nu gå att lämna text till de 
italienska tonkonstnärernas bilder, må 
vi börja med biografiska notiser om 
den i vårt land föga kända komponis
ten, af hvars pianostycken några emel
lertid varit omnämnda i denna tidning. 

Carl von Platen 
(Se följande sida.; 

Ai ha ock nämnt att han förra året 
under sommaren slutade sina dagar, 
saknad som en af sitt lands förnämsta 
dirigenter och tonsättare samt beford-
rare af värderik utländsk tonkonst 
därstädes. 

Giuseppe Martucci föddes den 6 
jan. 1S56 i Capua. var vid konserva-
toriet i Neapel en af dess mest be-
gåfvade lärjungar, och redan helt ung 
gaf han som pianist konserter i alla 
Italiens förnämsta städer. 1ST 8 be-
gaf han sig till utlandet och väckte i 
Paris, Berlin och andra hufvudstäder 
största uppmärksamhet, så att själ fva 
Anton Rubinstein eguade honom lifl igt 
bifall och förklarade honom vara en 
ära för Italien. Hans teknik var 
också glänsande och hans finhet i 
tolkningen af olika stilars verk be
römmes mycket. Den som hört ho
nom spela Bach eller Beethovens so-
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nater, förgäter det aldrig, säges det. 
Ar 1879 blef han utnämnd till lärare 
vid konservatoriet i Neapel samt grun
dade där ett kammarinusik-iällskap och 
en orkester, livars ledare han blef, 
till dess han 1888 kallades till kon
servatoriet i Bologna. Samma år gjor
de han första försöket att uppföra 
»Tristan och Isolde» i Italien och för
söket utföll glänsande, ehuru den ti
dens teaterpublik där var helt annat 
än van vid Wagners musik. Det var 
också Martucci som här flera gånger 
med godt utförande bragte fram Beet
hovens 9:de sjmfoui och för första 
gång-en uppförde Schumanns »Braust» 
i Italien. Han giorde Bologna till en 
af sitt hemlands förnämsta musikstä
der och ledde där utmärkta kouserter 
i »Societå del qnartetto». Hans rykte 
grundade sig ej blott på hans stora 
talang som dirigent och pianist utan 
äfven på hans förmåga som tonsätt are. 

Sin bana som virtuos hade hal) emel
lertid slutat på grund af klen hälsa, 
dock gjorde han själf publiken be kant 
med ett af sina bästa verk, konsert 
för piano och orkester i B-moll. För 
sju år sedan flyttade han af hälsoskäl 
från Bologna åter till det soliga Nea
pel, där han gjorde till sin uppgift 
att framföra Wagners musikdramer, 
och verkade f utfara nde som flitig 
komponist. Med sin blygsamhet ägna
de han sig likväl mera åt att uppföra 
andras verk än sina egna. 

Bland hans kompositioner må näm
nas, utom den omtalade Pianokonser
ten, två Symfonier för stor orkester, h var-
af den i D-moll (1895) er mest be 
kant jämte andra orkestersaker; två 
Trior, en Kvintett, en ViolovceVsonat, 
flera stycken för violin och för violon-
cell, Variationer för 2 pianon, omkring 
100 Pianos/yrken, h varibland ett » Mo
to perpetuo». 

Efter hans död föranstaltades i Ne
apel d. 2 juli 1909 eu minnesfest öf-
ver honom, under leduing af den be
römde dirigenten Atturo Toscanini. 
då endast verk at den aflidne mästa
ren utfördes, nämligen hans symfoni i 
D moll, den lyriska dikten La Canzone 
dei ricordi och tre st3 'cken f ör orkes
ter: Nocturne, Novellette och Tarantella. 
I Neapel har bildats en förening af 
musiker och musikvänner för utbredan
de af Martuccis verk, i tanke att hans 
musik har en framtid för sig. 

vjf 

Tullio Voghera, 

Vid början af denna operasäsong, 
efter en af repetitionerna till de förs
ta föreställningarna, under deu nye 
kapellmästarens, signor Vogheras led
ning yttrade en af artisterna om ho
nom: »Det var lif och eld i den 
mörka italienaren från hufvudet till 
fotabjället. och duktig pianist visade 
han sig också vara». Hans liflighet 
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och förmåga som dirigent ha vi nu 
flera gånger fått bevittna, och då vi 
ändtligen bekommit hans i England 
tagna porträtt, begagna vi tillfället att 
fästa vår uppmärksamhet på honom i 
ord och bild, hvartill en särskild an
ledning gifves, i det han nyss för 
första gången anfört en operakonsert, 
den senaste symfonikonserten, då vi fun
nit att han äfven som dirigent af en 
sådan besitter framstående egenskaper. 
Det passar bra. tj'cka vi, att i detta 
nummer ställa hans bild vid sidan af 
hans landsmans, hvars stora symfoniska 
verk han då dirigerade och hva rs elev 
han är. 

Tullio Voghera är född i Pad ova 
d. 4 maj 1879. Han studerade mu
sik vid konservatoriet i Bologna och 
hade till lärare de berömda tonkonst
närerna Enrico Bossi och Giuseppe 
Martucci, särskildt utbildande sig till 
pianist, och konserterade som sådan 
tillsammans med den berömd» violinis
ten Bronislaw Hubermau. Han kom 
sedan till Metropolitan operan i New
york som dirigent; vid sidan af Tos
canini. I Rom var han under ett år 
dirigent vid Teatro nationale. I New
york verkade han äfven som privatlä
rare i piauospelning samt med inöf-
ning af roller. 

När Metropolitan operans artisterden-
na sommar gästade Paris, tjänstgjorde 
han också där som dirigent, och då 
vår nya operastyrelse vände sig dit, 
sökande en sådan, blef signor Voghera 
tillfrågad, om han ville antaga platsen 
här såsom kapellmästare och kom så, 
efter att ha antagit densamma, hit till 
Stockholm. 

Signor Voghera har äfven verkat 
som komponist, och bland hans kom
positioner kunna nämnas en Sonat för 
violin och piano, en Sonat för violon-
cell och piano. Fuga och koral med or
kester samt Symfoniska dikter. 

En märklig praktbok: 

Autographes. 
Recueil d e ma col lection 

af 

Carl von Platen. 

En italiensk illustrerad tidning ytt
rar om denna bok jämte meddelande 
af dess urgif vares porträtt: »denna 
värdefulla publikation bör genom sin 
originalitet vinna största uppmärksam
het i hela den bildade världen», och 
det är gifvet att en sådan ansenlig 
samling autografer af mer eller mind
re ryktbara personer, förr eller ännu 
lefvande, förnämligast opera- och tea
terkonstnärer, skall vara af stort in
tresse. Baron von Platen, sedan 
ett par år bosatt i Rom, har före
tagit vidsträckta resor under flera år 
och, såsom vi förut påpekat, utgifvit. 

sina intryck af opera-, konsert- och 
teaterföreställningar i ett par illustre
rade verk »Från Ostan och Vestan, 
hvatur ett utdrag i fransk öfversätt-
ning, »Esquisses musicales», för när
varande är under tryckning, samt un
der pseuodon3'men »Anteros» riktat I 
Sv. Musiktidning med intressanta mu-
sikbref under en följd af år. 

Baron Carl von Platen är född 
I860, son af registrator Ludvig von 
Platen 1 hans första äktenskap med 
eu dotter till den märklige publicisten 
och industriidkaren Lars Joh. Hierta. 
Efter afslutade studier har han egnat 
sig åt estetisk och litterär verksam
het. 

Den här ifrågavarande autograf-re-
produktionen är en frukt af mång
årigt och flitigt samlande af original
skrift därtill på skilda orter, och mate
rial därtill f åtts genom personlig be
kantskap med flera märkliga män och 
kvinnor, genom relationer till och till
mötesgående af personer, som kunnat 
lämna bidrag till samlingen. Den digra 
boken i oktav är 450 sidor till om
fånget, registret upptager öfver 080 
namnteckningar och bokeu illustreras 
af 40 fina helsides-porträtt på glans
papper; ett par ännu större, samt någ
ra porträtt i texten samt flera notfac-
similer; flera af porträtten äro signe
rade med tillegnan åt baron von Pla
ten. 

Boken är tillegnad den italienska 
änkedrottningen Margherita di Savoia 
»avec les plus profonds sentiments de 
respect et de dévotion». Drottning 
Margherita är, som bekant, känd som 
stor musik- och konstvän. Ett gan
ska märkligt porträtt är det af nu
varande påfven Pius X, i sittande 
ställning vid ett bord med krucifix, 
och hans autograf »Al diletto figüo 
Barone de Plåten» med hans »benedi-
zione». Af högställda personligheters 
porträtt märkas ett sådant af Ludvig 
II af Bayern och sådanas autografer 
af engelska drottning Alexandra, prins 
Carl af Vestergötland, Luigi di Savoya 
o. a. Härtill kan räknas ett par plan
scher: Gustaf III och hans bröder 
samt en riddardubbning af Ludwig II. 
Bland svenskars porträtt förekomma 
särdeles vackra sådana af Carl Snoil-
sky, Victor Rydber.g, Sven Hedin, Georg 
von Rosen. Jenny Lind (som Norma!, 
Carl Stenborg, Ellen Hartman (som 
Puck i »En midsommaruattsdröm), 
Mathilda Jungstedt (som Orfeus), Signe 
Raf))>e (som Salome), Sigrid Arnoldson 
(i » Manon»), Anders de Wahl (i » Lycko-
Per»). Af Egron Lundgren förekom
mer reproduktion af en skiss, före
ställande två barn i ett landskap. — 
Notfacsimiler förekomma af har Hall
ström, Tor Atlli». Kompositör por trätt 
har man af Verdi, Mascagni, Giorda
no, Arrigo Boito (i sitt arbetsrum med 
notfacsimile), såda na af en mängd musi
kaliska och dramtiska ko nstnärer såsom 
Ole Bull, Emma Calvé (Carmen), Erik 
Schmedes (Sigfrid), Salomea Krvsceniski 
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(Brünhilde), m. fl. italienska och franska 
operaartister, af Adèle Ristori, den 14-
årige pianisten Miecio Horsouski, den 
nära 80 årige Antonio Cotogni, berömd 
baritonist och konservatorieprof essor, 
den tyske skalden g ref ve Aug. ron 
Platen-Hallermund (1796 —1835) etc. 
etc. Notfacsimiler förekomma för öf-
rigt af Leoncavallo, Massenet, Manuel 
Garzia m. fl. Namnautograferna upp
taga naturligtvis det mesta af sarù-
lingen. Sådana finnas till och med af 
några japaner, af författare sådana 
som Zola, Kipling, Jokai, Björnstjerne-
Björnson, Henrik Ibsen-, sångare och 
sångerskor såsom Lilli. Lehman. Ade-
lina Patti, Ca/ioul, ('uruso, ( haliapin, 
Luisa Tétrazzini, Desirée Ar tôt de Pa-
dilla, Aino Ackté, d'Ändrade, Anthes, 
Briesemeister etc. Af svenskar, h vil
kas namn förekomma till stort antal, 
kunna nämnas Almlöf-arne, Arlberg. 
Oscar Arnoldson, Fredrikson, Hal
len, Signe H ebbe, Job. Kimblad, 01-
g" Björkegren. Conrad Nehrens, Frans 
Hedberg, Job. John, Lars Job. Hierin, 
Agnes .Janson, Jeannette Jacobsson, 
Jul. Kronberg, C. F. Tjundqvist, C. 
Nordkvist, A"g. Söderman, O. U. Tors-
slow, Arvid Odmann, n. v. operachefen 
Hans von Steding k m. fl. m. fl. Flera 
autografer förekomma på samma blad, 
naturligt nog, då bokens uppställning 
är kalendarisk i likhet med ett fö
delsedags-album. — Boken ä r tillgäng
lig i bokhandeln till ett pris af 12 
fres, men är mera ett verk af en 
konstälskare än en bokspekulation. 

* * 

* 

Med särskild anledning af denna 
baron von Platens bok, och då dess 
utgifvare, i flera år, som sagdt, — 
äfven i detta nummer — lämnat mu-
sikkorrespondens till denna tidning, 
ha vi i detsamma intagit hans por
trätt. 

Musikpressen. 

På Abr. Lundquists förlag har ut" 
kommit 

för en röst med piano: 

Beckman, Bror: Sex Sånger, öp. 
18. N:r 1. Den långa dagen. Ord 
af .1. L. Runeberg (e-fiss); 2. I sol
nedgången. Ord af G. Fröding (c — 
e); 3. Säf, säf, susa. Ord af Frö
ding (d—ess); 4. Elden som brin
ner. Ord af J. Roosval (d — e); 
5. Hvor skulde jeg. Ord af Sophus 
Miebaölis (fiss—f); (i. Aftenstemning. 
Ord af Aksel Borge (f — ess). Pris 
2 kr. — Fyra visor. < >p 19. N:r 
1. Tre löften (e—e) och 2. Kosma
rin (ess ess), ord ur »Des Knaben 
Wunderhorn»; 3. En låt i tritoner 
(ess—f). Ord af Hj. Wallander: -4. 
Vallpigelåt (f—ass). Ord af G. E. 
Pris kr. 1,50. 

Hallen, Andreas: Legender och vi
sor af Oscar Levertin för bariton 
eller mezzosopran. Tillegn. Karl 
Valentin. N:r 1. Gudule (ess—e); 
2. Monika (c—f); 3. Visa. »Öfver 
granarnas kronor» (d—g). Pr. 2 kr. 

Wohlfart, Karl: Två sånger. 1. 
Kung Lif och drottning Död (b—g). 
Ord af O. Levertin: 2. Ringsjö-vår 
(ciss—a). Ord af Wilh. Ekelund. 
Pr. kr. 1,50. — Sjöfararen vid mi
lan (a—e). Ord af G. Fröding. Pr. 
1 kr. 

Af Bror Beckmans »Sex sånger» 
äro tre komponerade 1895 och 1898 
de öfriga likasom »visorna» i början 
af 1900 talet. De enklare visorna till
tala oss mest. men äfven »sångerna», 
något mer harmoniskt komplicerade, 
förtjäna att uppmärksammas. N:r 1 
och 2 af »visorna» ha äfven den ty
ska texten. HallénH häfte prydes af 
hans och diktarens medaljongsporträtt. 
Dessa sånger äro af större omfång 
och vittna om Halléns gedigna kom-
positionssätt, med välljudande harmo-
nik. utan sökta effekter. Wolhfarts 
sånger äro också rekommendabla. Till 
utförligare omnämnande af här anmäl
da sånger fcakuas oss nu utrymme. 

v;/. 

. Litteratur 

Tidning för Musik. Helsingfors, in
nehåller i 5:e häftet: Nj'are musik
vetenskaplig litteratur, af E. F—m; 
Ryska symfoniker. — Om Merika ntos 
nya opera »Elinan surma» (med mo
tiv. — Gabriel Fauré. — Emmy Ackté 
60 år, kritik m. m. jämte porträtt af 
O. Merikanto och Emmy Ackté 

Höstsäsongen i Roma 
1910. 

J. Burgmeins >La secchia rapita». — 
Mario Costas »Capitån Fracassa», etc. 

Säsongen denna höst i Roma kän
netecknas hufvudsakligen af att ope
retten dominerat, snart sagdt öfver 
hela linien af den italienska metropo
lens teatrar, allenast med undantag för 
»Adriåno» och den numera uteslutan
de till dramatisk scen apterade »Ar
gentina . Af de olika operett-trup
perna må närmast anföras »Gitta di 
Firenze» (staden Florens) i »TeAtro 
(Juirino», dit sedan månadens början 
den präktige komikern Cisare Gra-
vina öfverflvttat sin verksamhet med 
sitt senast i den smakfullt restaurera
de f. d. folkteatern »Mavsiini« upp
trädande sällskap, till hvars bästa för
mågor höra den franska sångerskan 
Lily Poupée — jämväl en synnerligen 
charmant tolk af titelpartiet i Audrans 

»La poupée» (Dockan) — och den 
helt unge, ej mindre röstbegåfvade än 
verkligt bildsköne barvtonisten Aug à sto 
Beuf, äfven han af fransk extraktion. 
I främsta rummet åt operettens »mu
sa» tyckes ock den å platsen för den 
af oss förut omtalade »Arena naziomile» 
i höst fullbordade »Teåtro Apollo,» 
belägen i furstliga Rosp'gliosi-palatset 
vid »via Nazionåle» och inredd med 
en härstädes sällspord prakt, hafva 
helgat sin verksamhet. 

Tvenne särdeles framstående »trup
per» inom förevarande konstart, hvar-
af den ena, dirigerad af den väl f. n . 
mest strålande stjernan å det italien
ska operett-iirmamentet, Gen Garrisen-
da, förut operaartist, just afslutat en 
framgångsrik séjour å Naziomile», 
den andta, ett nybildadt sällskap, huf-
vudsakligen sammansatt af konstnärer 
från den lyriska och talscenen samt 
uuder högsta ledning af den såsom 
kostym- och dekorationstecknare väl 
oöfverträfflige Caramba, samtidigt in-
ledt en dylik å »CostAnzb, hafva äran 
af att för första gången representerat 
ett par nya verk, som jemte Leonca-
vållos »Malbruk» * obestridligt bilda 
en vändpunkt i Italiens hittills ganska 
lågt stående operett-produktion. Af 
dessa är La secchia rapita (Det bort-
röfvade ämbaret) af Ren/Ho Sim/mi 
och Burgmein — signatur för den 
såsom musiker hittills föga kände för-
liiggareveteraneu Gittlio Riri irdi**—en 
bearbetning af tionde och elfte sån
gerna i Älessåndro Tassönis berömda 
komiska epopé med samma namn, hvil-
ket i sin skildring af de oupphörliga 
medeltida gränsstridigheterna mellan 
M<idena och Bologna samt af det gref-
liga paret Cutiignas äktenskapliga sned
språng karrikerar hjältedikten, liksom 
Cervantes »Don Quijôte» utgör en sa
tir af riddareromanen. 

Af rollinnehafvariifc i »La secchia 
rapita» å »Nazionale», må förutom Gea 
Garrisenda, en oemotståndligt fascine
rande grefvinna di Cutagna, specielt. 
framhållas den illustre operabuffa-ve-
teranen Pietro Césari, som af Modenas 
podestå Potta kreerade en oförgätligt 
dråplig tigur. 

Så mycket större renommé, ja po
pularitet både i och utom Italien åt
njuter däremot redan den från Théo
phile Gautiers homonyma roman bem-
tade Capitàn Fracassas kompositör 
Mario Costa, ej allenast på grund af 
sin musikpantomim »L'histoire d'un 
pierrot», utan äfven och icke minst 
tack vare sina orkestrala och lyriska 
kompositioner — soli och körer —, 
i hvilka han på ett så lyckligt sätt 
gif vit en sannt konstnärlig form åt 
den parienopei«ka folkandan såväl 
från dess lefnadsglada som vemods
fulla sida, sådan densamma tagit fig 

* Se Sv. Musiktidn. n:o 4, 1910. 

** Förtjänsten af den förträffliga insce-
neringen af hans komiska opera tillkommer 
äldste sonen Tito, jämväl verksam i de n sto
ra milanesiska mnsikfirman. 
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uttryck i de tjusande napolitanska 
folkvisorna. En del af hans sånger 
erhålla en alldeles specilik charm ge
nom det för dem karaktäristiska ac-
kompagnemanget af mandolininstru-
ment. Sådana canzonens veritabla 
mästerstycken som Caruli, Luna no-
va och Ritirata berättiga honom till 
en hedersplats vid sidan af hans nå
got äldre landsman, romansens erkän
de mästare Påolo Tosti. Också lyc
kades han vid sina härstädes nyligen 
gifna tre konserter till den grad fas
cinera publiken, att denna ej gaf sig 
tillfreds, förrän den fått höra snart 
sagdt hvarje nummer »da capo.» 

Beträffande de bägge nyssnämnda 
sceniska noviteterna, som med sin ut
sökt melodiösa, om ej vidare origi
nella musik alltigenom äro af äkta ita
liensk karaktär, och hvilkas skapare 
följaktligen med fog kunDa sägas fram
gångsrikt vinnlagt sig om att höja 
operetten till en noblare konstnivå, så 
må isynnerhet i fråga om »Fracassa» 
medgifvas, att det komiska elementet 
öfverhufvud fått träda i bakgrunden 
för det sentimentala. Så mycket mera 
lyckligt och därtill med verkligt öf-
verlägsen teknisk talang har dess kom
ponist lyckats återgifva det i så vä
sentlig mån koloristiska draget i Gau-
tiers välbekanta roman. Vi erinra 
härvidlag allenast om hjältinnans de
likata caczon i gammaldags stil. den 
unge hertigen af Vallombrosas smäk-
tande madrigal samt tredje aktens 
början med den charmanta gavotten 
och den förtjusande målningen af »le 
pays du Tendre» (Alskogslandet) à la 
mtlle de Scndéry. Bedan anblicken 
af samma akts ytterst magnifika de
koration, föreställande förbemälda fa
miljs slottspark med dess barockpalats 
i bakgrunden, har varit tillfyllest att 
vid hvarje representation framkalla 
applåder. Härtill kommer, att<'aram-
ba denna gång i fråga om dyrbart 
smakfulla och historiskt trogna dräg-
ter om möjligt öfverträffat sig själf. 
För öfrigt äro pjesens ambulerande 
skådespelare — befrvndade med figu
rerna i »commédia dell'arte» — teck
nade med y pperlig humor, rivaliseran
de med Mascàgnis »Måschere. 

» En attendant » Costânzi-teaterns först 
med mars 1911 begynnande stora »sta-
gione», hvilken med hänsyn till nästa 
års festliga innebörd bjuder på en bå
de i fråga om repertoar och konstnä
rer utomordentligt glänsande »cartel-
löne» (prospekt), inleddes d. 20 ok
tober å »Adriiino» en populär opera
säsong med Puccinis »Bohême», tol
kad af så utmärkta artister som 
Adelie d'Albert-Mimi och Domenico Yig-
Hone Borghese-yiarcel, efterföljd af Pon-
chiellis »Gioconda», Verdis »Don Car
los» och andra italienska musikdra
mer. 

Ehuru kortare än hittills: 6 no
vember—20 febr., lofvar »Augustéo»-

orkesterkonserternas nya »spelår» be
träffande ej mindre dirigenter än öf-
riga medverkande att blifva fullt vär
digt sina föregångare. De båda första 
anfördes af Leopoldo Mugnone. Vid 
invigningskonserten presterades uteslu
tande italienska tonskapelser, förutom 
Rossinis »Semirämide»-uvertyr före
trädesvis af den napolitanska skolan, 
Martucci, van Westerhout och Serråo-
macstrons egen konservatorieprofessor, 
vid den andra Beethovens femte sym
foni och af Wagner »Tannhäuser»-
uverturen, Siegfrieds sorgmarsch samt 
Brünhildes stora slutscen i »Götter
dämmerung. » 

Förtjänta af uppmärk samhet äro jäm
väl internationella kammarmusiksäll
skapets härstädes sedan hösten 1908 
pågående konserter, under ledning af 
den framstående preussiske musikolo
gen, d:r Friedrich Spiro samt vid si
dan af andra remarkabla artister med 
densammes hustru .Issi« i förnämsta 
violinstämman. Första konserten i går 
med uteslutande klassiskt-italienskt pro
gram upptog bland annat en trio af 
Pergolesi, en »concert» för tre violi
ner af Vivaldi och en kvartett för 
stråkinstrument af Ba/zini, baryton-
soli af Carissimi, Durante och Verdi, 
af den sistnämnde ett par jämförelse
vis mindre betydande romanser från 
hans tidigaste period. 

10 nov. 1910. Anteros. 

Musikbref från Edinburgh. 

Lördagen den 29 oktober spelades 
den första af The Classical Concerts i 
The Music Hall. Det var en Mâtiné 
och hela den stora koncertsalongen var 
fylld till sista plats af en distinguerad 
musikpublik. 

Den världsberömde violinisten Jan 
Kubelik och den unge, nu redan be
römde pianisten Wilhelm Backhaus 
(från Leipzig), öppnade koncerten med 
Beethovens Kreutzer-sonat. Hr Back
haus spelade hela den långa fordrande 
sonaten utantill. Men den unge pi
anisten är också en artist med Guds 
nåde. Det är nog inte ofta man får 
höra ett sådant innerligt samspel till
lika med en sådan artistisk själfstän-
dighet. Men naturligtvis kan det en
dast vara en framstående pianist som 
får spela Kreutzer sonaten med en så
dan violist som Jan Kubelik. 

Herr Kubelik spelade äfven Tartinis 
»Il Trillo del Diavolo» och som en 
»encore» (extranummer) gaf han Dvo
rak s fina, melodiska »Humoresk» som 
påminner om dessa skotska sånger, 
som äro de vackraste i världen med 
sin nationella form och sin lyriska 
stämning. Vidare spelade han Sara
sates »Spanska dans» och Hubays 
»Ungerska Rhapsodi. 

Hr Backhaus uppträdde med ett par 

intressanta saker af Debusäy: »Hom 
mage à Rameau» (»Images») och »Jar
din sous la plui» (»Estampes») samt 
dessutom en encore af samma kom
positör. Vidare spelade han Here af 
Chopins étuder samt ett par valser af 
Chopin. 

Jag tror inte att herr Backhaus har 
varit i Stockholm, men han är en con
naissance à faire och skulle nog blifva 
mottagen med stor entusiasm af Stock
holms musikpublik. 

En fransj'sk sångerska m:lle Alice 
Verlet glänste i den stora Arian (»Ah ! 
fors'è lui») ur »La Traviata». Hennes 
sångsätt är bel canto och hennes kol-
loratur var gedigen och konstnärlig. 
Hon sjöng äfven »Plus de tourments» 
ur Massenets »Le Cid» och »Le filles 
de Cadiz» af Delibes s amt en encore: 
Valsen ur »Romeo och Julia». Men 
hvarför skall en sångerska alltid kom
ma in på estraden med ett notblad i 
handen som kanske inte innehåller en 
enda not af det hon sjunger utantill. 

Koncertflygeln var en »Chappell», 
med klangrik ton och smidig klaviatur. 

Ackompagnementet till de olika fiol
sakerna och sångerna sköttes af en 
herr Schwab, pietetsfullt och elegant. 

Programhäftet innehöll blad med fina 
porträtt af solisterna och biografisk text. 

Den andra af The Classical Con
certs gafs lördagen den 12 november: 
som mâtiné äfven denna gång och 
den stora konsertsalongen var fj'lld 
från golf till tak. Dessa Classical 
Concerts äro 7 Abonnementskonserter, 
hvilka gifvas hvarje höst i Storbri
tanniens större städer. Som artister
nas gage är särdeles stort, måste im-
pressarierna förvissa sig om fullt hus, 
innan de kunna föra sina artister sä 
högt upp som till Skottland. Men 
musikintresset blir mycket lifligt ge
nom dessa anordningar, och abonne-
mentprisen äro betydligt lägre än de 
gängse biljettprisen. 

Åhörarna sitta emellertid alldeles 
för nära inpå de uppträdande och 
mången gång då det är ruskigt väder 
och publiken kommer in i sina ytter
plagg, kan atmosfären blifva tung och 
fuktig. Här finnes nämligen inga 
kapprum, utan på matinéer sitter man 
klädd i hatt och kappa och på kvälls
konserten kommer man in i sällskaps
dräkt (evening dress) och teaterkappa. 
The Music Hall är en väldig konsert
salong med utmärkt akustik och rym
mer en mycket stor publik, omkring 
1,500 personer. Hallen blef utdömd 
för ungefär tjugu år sedan och upp
gångarna till stora läktaren, The Gal
lery, äro så trånga, att två perso
ner knappast kunna gå om hvarandra. 

Man har en beklämd känsla att, i 
händelse eld skulle utbryta, man vore 
urståndsatt att rädda sig. Men så 
kommer dessa fulländade artister in 
på estraden och då glömmer man sin 
oro i lyssnandet till musikens härli
ga toner, och hjärta och sinne vag
gas till ro. 
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Solisterna vid denna konsert voro: 
Eugène Ysaye och Raoul Pugno. Förs
ta numret utgjordes af Mozarts-sonat 
i D-dur för violin och piano. Sam
spelet var naturligtvis höjdt öfver all 
kritik. Slutnumret var Beethovens 
härliga Sonat i C-moll, op. 30 n:r 2, 
konstnärligt utförd af de båda virtuo
serna. 

Deremellan spelade monsieur Ysaye : 
Aria af Handel, Albumblatt af Wag-
ner-Wilhelmj samt Introduction och 
Rondo Cappriccioso af Saint-Saöns. 
Eugène Ysaye bedårar med sitt ut
sökta violiDspel och han var nog ar
tig att som encore gifva Vieuxtemps 
vackra Ballade och Polonaise. Hein 
publiken rycktes med, och det var 
formliga ovationer då han slutade. 

Raoul Pugno spelade: Ballade af 
Chopin (G-moll op. 23.) »Au Soir», 
op. 12 n:r 1 af Schumann samt »La 
Chasse» ur Mendelssohns Lieder ohne 
Worte. 

Det sistnämnda numret spelade har. 
särskildt alldeles briljant och formfull 
ändadt. Balladen har Carreno spelat, 
och så som hon spelar den, det gör 
nog ingen efter. Schumanns fina, ele
giska »Le Soir» kunde hafva spelats 
med mera tonklang. Som encore gafs 
en Rondo af Weber, spelad vivacis-
simo. Monsieur Pugno hör numera 
till artist-veteranerna, och det var ett 
genialiskt arbete han exekverade på 
pianot, så mycket duktigare, som han 
till sina lagrar lagt en ansenlig em
bonpoint. 

Konsertflygeln var ea Pleyel med 
fin, ehuru något svag tonklang. 

E. S. 

Från scenen och konsertsalen. 

Kungl. teatern. 

Nov. 19. Wagner: Tannhäuser. (Tann-
häuser: hr Franz Costa, gäs t.) 

20, 27. Gounod: Faust. 
22. Nordisk balladkonsert med hr 

John Fors ell och K. hofkapellet 
som medve rkande. Dirigenter: 
Armas -lärnefelt, Hugo Alfvén. 

23. Wagner: Valkyrian. (Sigmund: 
hr Fr. Costa, gäst; Brynh ilde, 
Sieglinde, Fricka: fruar < Haus
sen, Lykseth, Järnefelt; Wo
tan, Hunding: hrr Wallgren, 
Svedelius; Valkyrior: Gerhilde, 
Ortlinde. Waltraute, Schwert
leite: frkn. Osborn Lindegren, 
fruar Bartels, Jahnke; Flelmvige, 
siegrune, Grimgerde, Rossvceise: 
frk. Larsén, fru Högberg, frk. 
Linnander, fru Jär nefelt). 

24.30. Gounod: Romeo och Julia. 
(30. Julia: frk . Linnander). 

26. 2:a Symfonikonserten. 1) G. 
Martucci: Symfoni, D-moll; 2 ) 
• Maude Debu ssy: »La damoiselle 
Elue». Poème lyrique efter D. 
G. Rosetti /ör soli (fru Hesse-
Lilienberg), damkor och orkes
ter; 3) N. Rinisky-Korsakow: 
t'apriccio Espagnol. Dirigent: 
Tullio Vog hera. 

Oscarsteatern. 

Nov. 18—30, Franz Lehar: Zigenarkärlek. 
20, 27. R. Plan que tte: Cornevilles 

klockor. 

Musikal, akademie n. 

Nov. 29. Musikföreningens l:a abon
nemangskonsert. Solister: fruar 
1). Möller, J. Clauss en, hrr N. 
Fahlinan. C. Lejdström. Biträ
dande orkester: K. hof kapellet; 
Dirigent: prof. Franz Neruda. 
1 ) Rob. Schumann : Scener ur 
Goethes »Faust» för soli, kör 
och orke ster; 2) Wil h. Stenham-
niar: »Snöfrid», dikt af Vic tor 
Rydberg, för soli, kör och or
kester. 

Den tyska tenor-gästen Franz Cos
tas andra roll, som Sigmund i »Val
kyrian», var mera lyckad än hans 
Tannhäuser, visande honom till sin 
fördel beträffande god och kraftig 
stämma och mera behärskadt spel. 
Lyrisk »schmelz» utvecklade han dock 
ej i »Vårsången», bästa tillfället där
till i operan. Detta var hans sista 
uppträdande. Af de nya rollinnehaf-
varne utförde fru Claussen Brynhilde 
med stor både vokal och dramatisk 
talang; fru Järnefelt var en ypperlig 
Fricka och fru Lykseth utförda Sieg-
lindes parti behagligt. Operan tål vid 
strykningar — rätt till sådana har 
Wagner själf tillåtit i sina rnusikdra-
mer — ty en föreställning som räcker 
från kl. 7 till V,12 är alltför tröttan
de. — Till den »nordiska ballad-kon-
serten» med hr Forsell var naturligt
vis teatern utsåld i förköp. Efter Sö
dermans vackra uvertyr till »Orlean-
ska jungfrun» upptog sångprogram
met Vilh. Stenhammar: Bardens bal
lad ur »Tirfing»; sånger af Grieg: 
»Henrik Wergeland», »En svane», 
Armas Järnefelt: Sunnuntaina (Sön
dagsmorgon); J. Sibelius: Des Fähr
manns Bräute (ballad); T. Rangström: 
Ballad; E. Sjögren: »Alt vand rer inaa-
nen», Tor Aulin: Der Lenz ist ge
kommen; A. Hallén: Ballad ur »Gus-
ttaf Vasas saga», — alla dessa an
förda af hr Järnefelt — och till sist 
Hugo Alfvéns »Klockorna», dirigerad 
af honom själf. Detta pikant instru-
menterade och deklamatoriskt uttycks-
fulla verk gafs, som vi tro, senast, på 
K. teatern 1903, äfven då med hr 
Forssell i sångpartiet. Rangströms 
och Halléns ballader bisserades, och 
hr Forsells mäktiga föredrag, äfven 
såsom i »En svane» visande förmåga 
af "bel canto», framkallade rikaste 
bifall och många framropningar, som 
äfven kom dirigenterna till del. And
ra symfonikonserten inleddes med Mar-
tuccis här ej förr hörda D-moll-symfo
ni, ett intressant verk, röjande tyska 
förebilder, och som särskildt i mellan
satserna, Adagio och Allegretto, bjöd på 
intagande och spirituell musik. De-
bussys sångverk »Damoiselle elue» — 
en ungmö som vid himlens port vän
tar sin älskling, och som närmare skild
ras i recitation och kör — hade i fru 
Hesse-Lilienberg en utmärkt solist, 
Afven körsången klingade vacker. 
Stycket börjar med långt förspel och 
orkestern är i allmänhet diskret och 

välljudande. Det är för öfrigt dekla
matoriskt, utan mera framstående me
lodiska pointer. Debussy (f. 1862) 
erhöll 1884 romarpriset för en kan
tat, »Den förlorade sonen», och från 
Rom hemsände han sin »Damoiselle 
elue», som af Parisakademien tillbaka
visades såsom alltför modern. Texten 
på franska och svenska medföljde nu 
programmet. Konsertens slutnummer, 
Rismky-Korsakows spanskt färglagda 
och fängslande »Capriccio Espagnol», 
gafs här för tre år sedan på en Kgl. 
teaterns symfonikonsert. Signor Vog
hera ledde konserten med liflighet och 
säkerhet, samt erhöll därför af publi
ken rikt bifall, som han ock delade 
med sig åt orkestern, hvilken han gaf 
tecken att mottaga det genom att resa 
sig. — Om Musikföreningens konsert 
få vi i nästa nummer yttra oss. 

Konsertrevy. Af konserter för kam
marmusik inträffade säsongens förs
ta den 31 oktober med Märtha Ohl
sons, Axel Runnquist, Carl Lindhes 
l:a kammarmusikafton. Den inleddes 
med en intressant Sonat. B-moll op. 
8 för violoncell och piano af den be
kante pianovirtuosen och komponis
ten Ernst von Dohonanyi, hvarpå följde 
Beethovens violinsonat op. 30 n:r 3, 
G-dur, med den om »perpeteum mo
bile», erinrade sista satsen. Till slut 
gafs Brahms' Pianotrio, op. 87 C-dur. 
Konsertgifvarne äro från sina förra 
triosoaréer kända för sitt utmärkta 
samspel, hvilket äfven nu vann er
kännande af publiken genom dess lif-
liga bifall. Bedröfligt nog, såsom en 
skam för vår musikpublik här i huf-
vudstaden, var att vid detta tillfälle 
Vetenskapsakademiens hörsal var långt 
ifrån fullsatt, då så värdefull musik 
af sådana artister bjöds. Finns det 
verkligen icke här ett så stort antal 
personer med musikalisk bildning och 
smak, att denna lilla lokal kan för en 
abonnemangs-serie af sådana soaréer 
bli fullsatt? Det ser så ut år från år 
när betydande artister bjuda på kam
marmusikens ädla njutning. 

För »de gamles dag hade Svenska 
musikerförbundet välvilligt föranstaltat 
en musikmatiné i Gustaf Adolfs-kyr
kan under medverkan af en 60-mans 
orkester under hofkapellm. Järnefelts 
ledning och sångerskan fru Dagmar 
Möller. Det värdefulla programmet 
inleddes med Mozarts präktiga »Jupi-
ter»-symfoni, hvarpå följde Borodins 
bekanta, karaktäristiska »Steppen-
skiss». Fru Möller sjöng vid god dis
position Griegs »Vaaren» och Sjö
grens »Alt vandrer maanen» och kon
serten af slutades med Webers härliga 
uvertyr till »Friskytten». Kyrkan var 
fylld af åhörare och fast applåder un-
danbedts, uteblefvo ej bifallsyttringar, 
hvilka ej äro så tadelvärda, när ve
derbörande för tillfället låta »det he
liga rummet» tjänstgöra som konsert
sal och taga betalt därför. 

En annan »fromhetslokal» med bi
belspråk på väggen är K. F. U. K-sa 



142 

len. hvilken Konsertföreningen helgat 
åt sina konserter denna säsong. Det 
är beklagligt att detta sällskap, som 
under några år så förtjänstfullt ver
kat för framförandet af stora, och 
många här nya, orkesterverk, ej kan, 
af ekonomiska skäl. fortsätta sina sto
ra konserter i Musikaliska akademien. 
De fyllde ett verkligt behof. Emel
lertid få vi vara tacksamma för att 
verksamheten fortsattes i mindre skala, 
äfven tillgodoseende vårt behof af 
kammarmusik. Aulin-kvartetten lät un
der förra säsongen endast höra sig 
för en privat krets på Intima teatern. 
Nu är den vunnen för kammarmusik
soaréer af Konsertföreningen, hvars 
konserter förut, som bekant, leddes af 
hr Aulin, hvilken om den samma näs
tan kunde säga »létat c'est moi». 
Han är nu bosatt i Göteborg, som med 
sitt konserthus och dess orkester ta
git loven af hufvudstaden. Hans kvar
tett har i altstämman vunnit en god 
ackvisition i hr Sven Blomqvist; hrr 
Molander och Glaëson medverka fort
farande. Den kammarmusiksoaré som 
nu, d. 10 nov., började Konsertför
eningens nya säsong, inleddes med en 
strå t k vartett af Ludvig Norman, en 
gärd åt minnet af denne vår musika
liska storman, gom för 25 år sedan 
gick ur tiden. Hans första stråkkvar
tett, i E dur, som nu utfördes, är sär
deles i det melodisköna andantet och 
det kvicka mollfärgade Scherzot myc
ket fängslande. Programmets andra 
nummer var en ny het, stråkkvartett n:r 
4, A-moll, af Wilh. Stenhammar. 
Första satsen i densamma är föga un
derhållande, bättre är adagiot med 
många vackra pointer och det rätt 
originella sc herzot. Finalen består af 
något långt utdragna variationer öfver 
en bekant folkvisa i mollton. Till 
slut lick man höra en förut ej upp
förd pianotrio af Frans Berwald, med 
herr Stenhammar vid flygeln. Trion 
lär, till de båda första satserna, vara 
en omarbetning af ett tidigare tillfäl
lighetsverk, en trio, som linnes i Mu
sikaliska akademiens bibliotek såsom 
manuskript. Berwalds geni förnekar 
sig ej heller i denna spirituella kom
position, hvars adagio är melodiskt 
intagande och hvars v Finale quasi 
presto» blixtrar af h umoristiska idéer. 
Såväl detta nummer som de föregåen
de utfördes mästerligt, framkallande lif-
ligaste bifall och många inropningar 
af de medverkande. 

Löjtnant Henrik Bolin, som i ett par 
år studerat säng i Tyskland och där 
konverterat med fördelaktigt omnäm
nande, gaf här sin första konsert i 
Vetenskapsakademien d. 7 nov. Hans 
sångprogram upptog af Schubert: An 
den Mond, Der Leiermann, An die 
Leyer, An Schwager Kronos; afBrahms: 
Auf dem Kirchhofe, Ruhe Süsslieb-
chen, Ständchen, Versunken; af Rich. 
Strauss: Traum durch die Dämmerung, 
»Ich trage meine Minne», Schlagende 
Herzen, Heimliche Aufforderung. Sån-
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gareus baryton är behaglig nog, men 
föredraget stores af begäret att åstad
komma ett subtilt pianissimo med en 
och annan forteansats, och blir däri
genom otydligt och ojämt. Han bi
träddes af den unge begåfvade violi
nisten Fritz Ahlberg, som med afto
nens ackompagnatör dir. P. Wretblad 
utförde Sonat, A-dur, af Handel och 
Scène de la Czardas af Hubay. Bi-
fallsyttringar saknades naturligtvis icke. 

En annan, mera bekant barj'tonsân-
gare med kraftigare stämma konser-
terade dagen därpå i Musikaliska aka
demien, nämligen hr John Husberg, 
hvilken. som bekant, debuterat på ope
ran och ofta under sista åren med
verkat på konserter. Hr Husberg 
sjunger vackert och vårdadt mfd större 
framgång i den lyriska än humoristi
ska genren. Han sjöng uuder afto
nen af Sjögren: Den afnndsvärde, 
Suckarne, Hvil over Verden du dybe 
Fred, Falks sång; af Stenhammar; 
Adagio, Min stamfar hade en stor po
kal; af H. Alfvén; Se allena liar jag 
vandrat; Rich. Andersson: Karl V:s 
sang i likkisten; K. Valentin: Skogen 
sofver, Jag längtar båda i manu
skript,);'!'. Rangström: Stjärnöga; Ad. 
Wiklund; Abschied, Jeg synes at 
Verden skinner. Fru Kirstin Sund
baum Strömberg ackompangerade och 
utförde solo Ballad och Marin af Len 
nart Lundberg, allt berömvärdt. Den 
rätt talrika publiken ägnade såDgerna, 

sångaren och pianisten varmt bifall. 

Den tyske pianisten Severin Eisen-
berger, hvars porträtt vi meddelade i 
näst föregående numret med anledning 
af hans första konserterande här, är 
— hvilket ej jämte porträttet kunde, 
i brist på biografiska uppgifter, rela
teras — född i Krakau 1881; gaf re
dan vid 9 års ålder sin första konsert, 
studerade under flera år för prof. H. 
Ehrlich i Berlin och sedan för den 
berömde pianopedagogen prof. Th. 
Leschetitzky i Wien och har sedan 
konserterat i Österrike och Tyskland. 
Eisenberger är anställd som förste lä
rare vid Scharwenka-institutet i Ber
lin. Hans konserter här i Musikal, 
akademien iigde rum d. 14 och 18 
november. Programmet upptog på den 
första af W. Friedemann Bach : Con-
sert, D-moll (för piano arr. af Aug. 
Stradal); Schumann: Kreisleriana, (8 
fantasier); Brahms: Sonat, F-moll, op. 
• >; Alex. Scriåbine : Nocturne (för venst-
ra handen); Mendelssohn-Liszt : Hoch-
zeitsmarsch und Elfenreigen ur »En 
midsommarnattsdröm . Andra konser
ten var en Ghopin-afton med följande 
nummer: Etudes (Ass-dur, F dur, E-
moll, op. 25, E dur, op. 10); Préludes 
(Fiss-dur, G-dur, F dur, C moll); Noc
turne, Fiss-dur, Barcarolle, Ballader 
(F-moll, Ass-dur); Sonate, B-moll; Ma
zurkas (A-moll. Fiss-moll); Grande Val-
se brillante, Ass-dur; Scherzo, B-moll. 
De många inropningarna efter denna 
konsert renderade ännu några Chopin
nummer. Eisenberger visade sig in

neha pianovirtuosens vanliga tekniska 
förmåga och kunna smeka örat med 
mjukt anslag på samma gång som 
styrka i detsamma ej saknades. Några 
ovanligare egenskaper af genial upp
fattning och klarhet i spelet fann man 
på det hela icke i hans spel. Första 
kvällen spelade han ock på en i dis
kanten skarp och mindre väl stämd 
Ibach flygel. På sista konserten hade 
han från Ludv. Ohlsons pianomagasin 
här fått till sin disposition ett utmärkt 
Blüthnerinstrument. Den ej vidare tal
rika publiken yttrade sig med rikligt 
bifall och begär efter extranummer 
på båda konserterna. 

Den norska vis-sångerskan Elsa 
Dybwad, som första gången nu lät 
höra sig här, hade ett program med 
goda namn och sjöng med god röst 
och lifligt, af betecknande gester åt-
följdt föredrag, sina till största delen 
humoristiska sånger under lifligt bi
fall af den tydligen roade publiken. 
Programmet upptog af Grieg »Blå-
bferli»; Gaston Boich: Vuggevise; Ag. 
Backer-Giöndahl: Blåveis, Efter pn som 
merfugl, Skja>rer. Håvar Hedde och 
Byssan lu; af Elling: Eg veit et liti 
Gjente; W. Stenhammar: Aftenstem-
ning; Marg. Munthe: Kaja och Maja; 
Carol. Schytte Jensen: \ "entende på 
far; J. Haarklou: Haukeligauken; Sin-
ding: Fattigman ströst, Per Winge: 
Pigetanker; Paul Marinier: God aft en 
Måue och till sist Skrattvisan ur 
»Geishan», som var minst lyckad ge
nom litet för mycket varietéartadt fö
redrag. I fröken Lilly Aagot Corne-
liussen, hade hon en god och påpass-
lig ackompanjatris. 

Fröken Astrid Berwald, som bekant 
sondotter till Franz Berwald, har för-
ut gjort sig känd här som lof vande 
p anist, och efter studier i utlandet 
för den utmärkte pianisten Dohnanvi, 
framträdde hon nu såsom en hardt när 
fullmogen artist med tekniskt säkert 
och smakfullt utförande af my cket for
drande saker, såsom man finner af 
följande program: Brahms: Variatio
ner och fuga öfver ett tema af Hän
del; Fr. Schubert: öp. 78 G dur (Fan
tasi, Andante, den bekanta vackra me
nuetten och Allegretto); Schumann: Pa
pillon och Chopins Andante spianato 
et Polonaise brillante. Fru Morales 
biträdde, ackompanjerad af konsert-
gifverskan, med vackert sjungna tre 
sånger af Brahms, två af Hugo Wolf 
och »Ein Liebesliedchen» af B . Sekles. 
Fröken Berwald vann mycket varmt 
bifall af den talrika publiken, hvari-
bland syntes hennes lärare Rich. An
dersson och flera medlemmar af Mu
sikaliska akademien, hos hvilken hon 
sökt stipendium för vidare utvecklan
de af sin framstående talang i utlan
det. Fru Morales blef ej heller lott-
lös i fråga om bifall. 

Bellmanskörens och K. F. U. M:s 
körkonserter hade ej beretts oss till
fälle att bevista. 



Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kgl- teatern. Claude Terrasses 
komiska 5 akts opera »Télémaques fri-
arefärd» är för närvarande under in-
öfning. »Pajazzo», som skall återupp
tagas, kommer att gifvas tillsammans 
med Eich. Hennebergs balett »Un-
dina». 

Musikaliska akademien höll 
den 24 nov. ordinarie månadssamman
komst, hvarvid beslöts aflåta en lyck
önskan till ryska musiksällskapet i 
Moskva, som inbjudit akademien att 
låta representera sig vid sällskapets 
50 års-jubileum. Till akademiens bi
bliotek hade gåfvor öfverlämnats från 
fröken C. Carlström, tonsättarna J. A. 
Hägg, O. Morales, direktör A. Malm, 
hr A. Edberg, tonsättare F. Hertzmans 
sterbhus och aktiebolaget Svenska mu
sikförlaget i Malmö. 

Musikaliska akademien har i okto
ber till förnyad behandling upptagit 
frågan om upprättandet af några stats
understödda konsertorkestrar i vårt 
land. I en skrifvelse hemställer aka
demien, att k. m:t till 1911 års riks
dag täcktes aflåta nådig proposition 
om beviljandet på extra stat för år 
1912 af ett anslag å 55,000 kr. för 
antydda ändamål. 

Bland de allmänna villkor och be
stämmelser, som enligt akademiens 
tanke böra gälla för beviljande af stats
understöd, må framhållas några af huf-
vudpunkterna. 

Kommun eller ort, där konserter 
skola gifvas, böra tillskjuta minst hälf
ten af det bidrag staten lämnar. Verk
samheten skall pågå minst 7 månader 
af året med till en del »folkkonserter» 
för låg eller ingen afgift. Önskvärdt 
vore ock att orkestermedlemmarne 
kunde åläggas att gratis undervisa 
obemedlade i instrumentalmusik och 
körsång. Orkesterns stamtrupp skulle 
utgöras af militärmusike r. Akademiens 
sekreterare har efter insamladt material 
om musikens popularisering i utlandet, 
utarbetat en öfversikt, som visar att 
för sådana mångenstädes statsunderstöd 
lämnas. 

Ett efterlyst Benvald-parti-
tur, Efter kompositören Franz Ber
walds död år 1868 saknades bland 
hans arbeten partituret till en symfoni 
benämnd »Symphonie Capricieuse» i 
handskrift. Partituret var ursprung
ligen inbundet i ljusblått band med 
klotrygg och med titeln skrifven utanpå 
permen samt i liggande format. Den 
som öfverlämnar nämnda verk till sty
relsen för Franz Berwald-stiftelsen un
der adress öfverdirektör John Maj', 
Stockholm, erhåller 400 kronor i be
löning. 

Personer, som möjligen äro ägare af 
andra arbeten i handskrift af Franz 
Berwald, ombedjas att därom under
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rätta Franz Berwald-stiftelsen i och 
för kännedom om hans efterlämnade 
verk. 

Göteborg. Fru Trobecks turn-' 
har i början af november gästat här 
och uppfört» Carmen» med henne i titel
rollen och hr Wahlfordt som Don 
José. Göteborgs symfoniorkestt-r har 
i november konserterat i södra Sveri
ges större städer nnder hr Aulins led
ning med stor framgång. 

Helsingborg. Under mnsikdir. 
Olof Lidners ledning gaf härvarande 
»folkkonsert-orkester» konsert i Maria
kyrkan d. 23 nov. med bitr äde af sån
gerskan frök. Emmy Mogensen och 
violinisten Max Feferblum. Program
met upptog 1) Beethoven: Symfoni 
D-dur; 2) Haydn: Aria ur »Skapelsen» 
(frök. Mogensen); 3) Mozart: Violin-
konsert n:r 6, Ess-dur; 4) Liszt: An
gelus (stråkorkestern); 5) César Franck : 
»La procession» och Bach-Gounod: 
»Ave Maria (frök. Mogensen; oblig.-
violin: hr Feferblum); 6) R. Wagner: 
Förspel till »Lohengrin». Konseiten 
upprepades d. 24 nov. i Landskrona 
kyrka med samma program, ledare och 
medverkande. Pressen i båda städerna 
berömma mycket utförandet af det hela. 

Från våia grannland. 

Kristiania. Okt. 1—nov. 5. Na
tionalteatern, som mäst haft dramatiskt 
program, har af musikpjeser upptagit 
»Skravlebollerne», operett i 2 akter af 
Ch. Nuitter efter Cervantes, musik af 
Jacques Offenbach. D. 2 okt. gafs å 
teatern symfonikonsert med biträde af 
miss Kathleen Parlow, och till minne 
af den i somras aflidue norske kom
ponisten .Tob. Selmer gafs d. 30 okt. 
en konsert med endast hans kompo
sitioner: »Scène funè bre», »Karneval 
i Flandern», »Nordisk Festtog», hvar-
jämte sånger af honom utfördes af 
Thorvald Lammers — Centralteatern 
har af musikpjäser uppfört »Grefven 
af Luxemburg.» 

Den 6 okt. gafs en folkkonsert af 
miss Kathleen Parlow, biträdd af pia-
nisien Cherlton Keith, då hon bl. a. 
spelade Pagnini-kousert D dur, Tschai-
kowskys »Sérénade mélancolique» och 
Saras^tes Carmen-fantasi. Dagen där
på gafs för utsåldt hus visafton af 
Sveu och Lisa Scholander. Musikför
eningens l:a sisongkonsert ägde rum 
d. 8 okt. i Logens stora sal under 
direktion af Jean Sibelius och pro
gram af hans tonsättningar: 1. Natt
lig ridt och soluppgång, för stor or
kester; 2. Suite ur musiken till »Sva-
nehvit» för liten orkester; 3. »Drya
den», tonstycke för ork.; 4. »In me-
moriam», sorgmarsch för stor ork.; 
5. Symfoni n:r 2. D. 11 okt. gafs 
folkkonsert af den australiske pianis
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ten Perc\' Grainger, som bl. a. spe
lade Bach-Busoiii : orgelpreludium och 
fuga, Schumann: Romans, Fiss-dur, 
Liszt: Ungersk Rhapsodie n:r 12 och 
och flera Grieg-nummer. Sångerskan 
Marta Sandal har gifvit o konserter 
med biträde af hr Brandt-BaDzau som 
ackonipanjaiör. Vid en af dem med
verkade komponisten Torbjörn Stekken 
i en hans komposition. Violinisten 
Arthur Hartmann gaf d. 27 okt. en 
afskeds- och folkkonsert, biträdd af 
pianisten André Dorival, då program
met upptog bl. a. Lalos Symphonie 
espagnole, Paganini-Hartmann: Allegro 
de concert, »Vaggsång» af Tor Aulin 
samt stycken af Corelli och Sauret. 
Den 22 och 25 okt. konserterades af 
Klingerska stråkkvartetten, bestående 
af hrr Karl Klinger, Joseph Rywkind, 
Fridolin Klinger och A rthur Williams. 
D. 28 gafs konsert af Harald Bauer, 
som då bl. a. spelade Mendelssohns 
Preludium och fuga, Beethovens 32 
Variationer, Schumanns Fiss moll-sonat 
och Liszts Mefistovalz'r. Den 1 nov. 
konserterade här Bronislaw, Huberman. 
hvars program upptog Beethovens 
»Kreutzer»-sonat, Goetz sonat, Bachs 
Chaconne och Sarasates »Carmen«-fan-
tasi. Den 5 nov. gaf Musikförenin
gen sin 2:a konsert under hr Iver 
Holters ledning och med hr Eyvind 
Alnses som pianoackoinpanjatör. Kon
serten utgjorde en Schumanu-afton med 
följande nummer: 1. Uvertyr till 
»Manfred»; 2. Sånger (fru Kaja Eide); 
3. Pianokonsert (hr Frith. Backer-
Gröndahl); 4. Sånger; 5. Symfoni n:r 
3, Ess dur. 

NN 

Dödsfall. 

Lund vik, Sven Lars Wilhelm, opera
sångare, f. d. 11 febr. 1844, afled här
städes d. 21 november. 

Efter år 1862 aflagd studentexamen 
tog Lundvik, som var född i Stock
holm, kameralexamen och vistades un
der flera år vid Uppsala universitet, 
där han idkade juridiska studier och 
var en högt uppburen bassångare, med
lem af O. D. 

Så engagerades han, efter sångstu
dier i Italien, vid Operan, där han de
buterade som Sarastro i »Trollflöjten> 
(1S73) och med framgång utförde åt
skilliga baspartier, deribland guvernö
ren i »Don Juan», kungen i »Loben-
grin», Lotario i »Mignon» och Sver
ker i »Blenda» (1876). Efter ett par års 
anställning vid operan ingick han i 
järnvägsstyrelsen, där han befordrades 
till ordinarie vid milkontoret, hvilken 
befattning han plikttroget skö'te, till 
dess han för ett par år sedan träffa
des af en svårare sjukdom. 

* 



144 SVENSK MUS/KT/DNING. 

Tonminnen. 
Melodiska Pianostycken. 

Jubelpolonäs, Canzonetta. Gam

la tider, Valse mignonne, God 

natt! af Frans J. Hitss. 1'ris 1 kr. 

Säljes och rekvir eras hos Svensk M usik

tidnings Expedition, Kammakaregatan 6. 

PIANINON 
FLYGLAR 

P I  A  N  0  L  F .  K  G  N  E  

efter bästa metod, ledande till god tek

nisk oeli verkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till mod erat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3—l- e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6. I tr. öfv. gärden 

Frans J. Huss. 

OBS.! Lämplig julKlapp: 

P R E S E N T K O R T  

å 

Svensk Musiktidning 1911 

à 5 kronor. 

Svensk Musiktidnings Expedition. 

Å Expeditionen och i musikhan
deln f innes att tillgå 

Schumann-
Album & 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. 

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

S C H E R Z O  
af Emil Sjögren 

tillegnadt fru Valfrid B-.xson Lind. 
Pris 1 kr. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS EXPE
DITION, Kammakaregatan 6. 

Svensk Musiktidning. 

oc 

Nordiskt Musikblad. — 30:de ârg.. — för hvarje musikaliskt hem 
utgifves 1910 efter samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin
gen utkommer lim gånger i månaden (utom juli—ang.). Pris 5 kro
nor pr år, lösnummer 2.3 öre. Prenumeration sker liar a Expeditio
nen, Kammakaregatan 6, 1 tr. öfv. gården, i bok- och musik
handeln, a poslen oeli tidningskontor. / landsorten bäst å posten. 

OBS.! Biografier och porträtt i N:o 1: Signe Bappc (som Margareta 
i Faust) — Carl Aug. Söderman — Harald Torsslow; i N:o 2 : Juan 
Hanéii — Briissel-stråkkvartetten; i N:o 3: Wassili Safonotf — Armas 
Järnefelt; i N:o 4: Lady Wilma Neruda-Hallé — Frédéric Chopin; i 
N:o 5 ; Franz Nernda: i N:o <>: Ludvig Norman Ignaz Friedman; i 
N:o Î: Franz von Yecsey — Carl Keinecke; i N:o 8; Willi. Peterson-
Berger — Leo Blech; i X:o 0; Giovanni Sgambati: i N:o 10; August 
Söderman; i >:o 11: Yvonne de Tréville — Pauline Yiardot-Garcia, i 
X:o 12; Bobert Schumann — Otto Nicolai; i N;o 13; Hans von Ntedingk 

Ludwig Hess: i N:o 14: Gottfried Galston — Kathleen Parlow; i N:o 
15: Bronislaw Huberman — B arold Bauer; i N:o 1«: Eugen d'Albert — 
Severin Eisenberger: i N:o 1 7: Ernst Wallmai-k; i X:o IS: Carl v. Pla
ten — Giuseppe Martucci — Tullio Yoghera. 

•o 

l'å Willi  Hansens Musikförlag — 

Nordisk Musikförlag -  Köpenhamn: 

Car/ Ce mys 
Studievierker 

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

MT" Tryckt i 400,000 exptr. 

Ludvig Schytte 
Metodiske Special-Etuder 

op.75. H. 1—1 0 à kr. 1:25; 1 Bru dte 
Akkorder; 2 Triller og Tremolo ; 3 Ok
taver; 4 Med skiftende hasnder; 5 
Rytmiske og polyrytmiske Etuder; 0 
Legato og Staccato; 7 Etudes for 
venstre Ilaand; 8 Terzer og Sekster; 

9 Akkordgieb ; 10 Pedal -Ktuder. 

Mathilde Marchesi 
Sangskole 

(dansk og fransk tekst 
3 dele à 2 kr. 50 öre. — Kplt 6 kr. 

Tryckt i 4,000 exptr. 

Ny praktudgave af 

Mozarts Sonater 
ved d r. Hans Bischoff. Pr. 3 kr. 

OC • O 

OBS.! Billig och verksam 

annonsering om Musiklek-

tioner, Musikalier och Mu

sikinstrument i Svensk Mu-

siktidning. 

Pianomagasin 
Största lag er af bästa svenska och 

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

rantörerna Malmsjö o. Billberg, 
Uebel G- Lechleiter, Schied-
mayer samt Org lar f rån Skandina
viska Orgelfabriken.  

Begagnade instrument tagas i utbyte. 
Bekväma bet alningsvillkor. 

Stort lager af prima uthyr-
ningsinstrumenter. 
Gust. Pettersson & C:os A.-B. 

Malmskitnadsg. 13, Stockholm. 
Föreståndare 

Dir. Albert Lindström. 
Etablerad 1870.  

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

- Innehåll -

Giuseppe Martucci (med porträtt . — 
Tullio Voghe ra med portr ätt).— E n märk
lig praktbok: Autographes, af Carl von 
Platen (med hans portr ätt'. — Musikpres
sen. — Litter atur. — Hö stsäsongen i Roma 
1910, af Anteros. — Mns ikbref från Edin
burgh af E. S. — Från scenen' och kon
sertsalen. — Mu siknotiser från hufvudsta-
den och landsorten. — Från våra grann land. 
— Död sfall. — Annon ser. 

Tryckeriaktiebolaget Skan dia, Sto ckholm 1910. 


