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f Alexandre Guilmant 

berömd genom talrika förträffliga kom
positioner, men han har äfvenledes 
skapat sång- och kammarmusik af 
värde. Han var en flitig komponist; 
hans senaste arbeten sträcka sig till 
opustalet bortåt 250 och kort före sia 
död afslutade han flere af en ameri
kansk förläggare beställda sonater. 

Nikolai Peter von Wilm föddes 
den 4 mars 1S34 i Riga, son af en 
ansedd jurist och rysk ämbetsman. 
Denne, som var musikaliskt bildad, 
invigde sonen Nikolai redan som gosse 
i generalbasens hemligheter. Wilm'ska 
huset var en medelpunkt för stadens 
musiklif, och länge utfördes en gång 
i veckau kammarmusik i detsamma. 
I pianospelning, teori och komposition 
hade den unge Wilm goda lärare på 
platsen, och då kapellmästaren Kon-
radin Kreutzer mot slutet af sin lef-
nad flyttade till Kiga, öfvertalade han, 
efter att ha lärt känna några kompo
sitioner af den unge v. Wilm, hans 
far att låta sonen blifva musiker, »som 
Gud skapat honom till». Sålunda blef 

I Nikolai von Wilm. 

Först nu ha vi fått tillfälle att 
egna vår uppmärksamhet åt frånfället 
af en betydande tonsättare, Nikolai 
von Wilm, som den 20 februari afled 
i Wiesbaden. I vida kretsar är Wilm 
bekant för sina vackra och nobla 
mindre pianostycken, äfven som pedago
gisk musik särskildt värdefull. En 
hans biograf yttrar om h onom: s Wilm 
framträdde icke såsom en banbrytare 
i tonkonstens rike men väl såsom en 
af de älskvärdaste, mest finsinnade 
talanger, en äkta harmonisk konstnärs
natur, hvar8 verk äro lika fria från 
grubblande reflexion som själlös frivo
litet, i stället bära de stämpeln af en 
sund, välljudsrik, i sitt skapande lyck
lig personlighet och försätta därför 
åhörarna ovillkorligen i lj-cklig stäm-
niog». Åt operan och orkestern rik
tade han ej sin skapande verksamhet. 
Hans hufvudfack var pianolitteraturen. 
På detta område har han gjort sig 

J 
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han 1851 —1856 lärjunge vid konser-
vatoriet i Leipzig, och efter en studie
resa 1857 blef han andre kapellmä
stare vid stadsteatern i Riga. Men 
denna verksamhet låg ej åt hans håg, 
hvilket ock intygas af att han aldrig 
försökte sig på att skrifva en opera. 
På rekommendation af Ad. Henselt 
blef han anställd som lärare i teori 
och pianospel vid Nikolai-institutet i 
Petersburg, en befattning som haD 
innehade till 1875. Efter att ha gift 
sig med en dotter till statsrådet d:r 
Lessig, lämnade han Petersburg och 
slog sig ned i Dresden samt tre år 
därefter, 1878, i Wiesbaden, där stör
sta delen af hans kompositioner sett 
dagen. Under vistelsen i Petersburg 
utkommo dock pianoverken op. 2, 5, 
0, 8, 9, 11 och 12. Af Wilms kom
positioner för kammai musik är mest 
bekant en Sextett op. 27 för 2 violi
ner, 2 altar och 2 violonceller. Han 
har äfven skiifvit en Stråkkvartett 
(op. 4) och en Nonett. Af de talrika 
pianokompositionerna må framhållas 
hans 4 händiga Suiter (op. 25, 30, 
44, 53). Wilms pianostycken äro mest 
karaktärsstycken i knapp form efter 
Schumanns förebild och med öfverskrift 
som antyder en stämning eller något 
objekt. Bland hans kompositioner för 
sång framstå 8 andliga à capella-Mo-
tetter äfvensom vackra manskörer samt 
en del solosånger. 

Som människa och musiker var 
Nikolai von Wilm högt aktad och om
tyckt; all str fvan efter ansedd offent
lig ställning "och utmärkelser låg ho
nom fjärran. 

Alexandre Guilmant. 

Den 29 sistlidne mars afled i Paris 
den berömde orgelvirtnosen och kom
ponisten Alexandre Guilmant. Det är 
nu fyra år sedan denna tidning med 
anledoing af hans sjuttiårsdag innehöll 
hans, af porträtt åtföljda biografi, 
skrifven af vår framstående organist 
dir. G. Hägg, som uuder vistelse i 
Paris gjort den utmärkte och ä lskvärde 
konstnärens personliga bekantskap. 
Med ledning af denna uppsats meddela 
vi nu nedanstående nekrolog. 

Alexandre Guilmant föddes den 
12 mars 1837 i Boulogne sur-Mer och 
gjorde sina första musikstudier hos 
sin far (Jean Baptiste G., f. 1793, d. 
1890 i nämnda stad, där han varit 
organist i 50 år). Han utbildade sig 
sedan som musiker för den i Paris 
då bosatte tonsättaren och sånglära
ren Gustave Carulli och därefter för 
den utmärkte orgelvirtuosen N. J. 
Lemmens i Bryssel. Vid 16 års ålder 
blef Guilmant organist i S:t Nicolas i 
födelsestaden. I Paris blef han 1871 
organist i kjTkan de la Trinité och 
1896 profeseor vid konservatoriet i 
ergelspelning och improvisation. Han 
har äfven därstädes dirigerat konserter 

i Trocadéro och var en af Schola 
Cantorums grundare. Ur den nämnda 
biografien af H. anföra vi följande; 

Guilmant kan anses vara den af 
nutidens orgelkomponister, som blifvit 
mest känd och spelad. Det finnes 
väl knappast någon mera kunnig or
ganist, som ej äger några af hans 
talrika orgelkompositioner eller åtmin
stone mycket väl känner hans namn. 
Denna popularitet får kanske i någon 
mån tillskrifvas en del af hans meia 
populärt hållna kompositioner, men i 
stort sedt har Guilmant äfven tillfört 
orgellitteraturen ett betydande antal 
förstklassiga arbeten. I hans 18 stora 
häften »Pièces dans différents styles 
pour orgue» torde man finna mycket 
af bestående värde, däribland de äfven 
af tyska kritici så varmt erkända fu
gorna. Att G. var en utmärkt kontra
punktiker märker man i dessa fugor, 
där han, utom pregnanta och expres
siva temata, visar en ovanligt ledig 
polyfoni. 

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

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

Här må dessutom påpekas G:s stora 
kultur- och musikhistoriskt utomordent
ligt värdefulla verk Archives des Maî
tres de l'Orgue, innehållande äldre mä
stares kompositioner jemte biografiska 
uppgifter samt Ecole classique d'orgue 
(25 häften). 

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

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

Han brukade dessutom gifva kon
serter i sia villa i Meudon utanför 
Paris, där han egde en utmärkt, af 
firman C&vaillé Coli bygd, större orgel. 

En tysk musiktidning ger honom 

detta eftermäle: Guilmant var en af 
dem, som hade den lätta uppfattnin
gen af den leligiösa konsten; Vida 
skild från att göra orgeln, det härli
gaste af alla instrument, till ett tung 
rodt klaver, visste han att ur detsam
ma framlocka de underbaraste naturliga 
stämningar. 

Fritz Dietzmann. 

Bland märkliga företeelser inom m u
sikvärlden kan onekligen räknas de 
s. k. underbarnen. Man kan likna 
framträdandet af ett sådant vid en 
soluppgång, som lofvar skänka en 
strålande dag och man kan ej undgå 
att icke blott med förvåning utan ock 
med glädje och beundran bevittna en 
talang och en utveckling hos ett barn 
till en betydenhet, som annars kiäfver 
mångåriga studier. Af sådana under
barn, som här tjusat oss, kunna näm
nas piauisten Raoul Koczalski och på 
senare tid violinisterna Plorizel von 
Reuter, Miscba Elman, Kathleen Par-
low och Vivien Chartres. Pi;not och 
violinen lämpa sig ju också bäst af 
alla instrument för sådana brådmogna 
talanger, men violoncellen mellan ett 
barns knän — det tycks nästan mi
rakulöst. Med en liten 13 årig violon
cellist ha vi emellertid fått i dessa 
dagar göra bekantskap på en af honom 
gifveu konsert, nämligen Fritz Dietz
mann från Köpenhamn. Nå, det var 
nu inte en violoncell af den vanliga 
storleken, ty den kunde mest ha rymt 
hela den lille artistens personlighet, 
utan endast ett ^/^-instrument, och 
från början fick han nöja sig med 
' / i -exemplar, ty han började traktera 
instrumentet redan vid 4 års ålder. 

Det är en affärsman här som gjort 
fyndet i Köpenhamn och tog g036en 
med sig hit för att låta honom, för 
första gången utom hemlandet i en 
storstad, träda fram för offentligheten. 
Dessförinnan hade hans skyddspatron 
till en mera privat audition inbjudit 
de större tidningarnas musikreferenter, 
som i hotell Rydbergs stora sal en 
trappa upp fingo göra bekantskap med 
den lille knubbige, intagande, tvär
säkre 13-åringen och hans talang, 
hvars prestationer, understödda af 
fröken Märtba Ohlsons säkra ackom
panjemang, med skäl väckte f örvåning. 
Dagen därpå innehöll också tidnin
garne hans bild och notiser om under
barnet. Och så kom konserten i ve
tenskapsakademiens hörsal inför talrik 
publik, och med v erkligt artistprogram, 
börjande med Tschaikowskj's Varia
tioner öfver ett rococo tema, ett van
ligt nummer på stora violoncellisters 
konserter. Därpå följde, känsligt spe
lad, Schumanns »Träumerei» och Ma
zurka af Popper med säkert och lif-
fullt föredrag. Solo spelade han sedan 
Prœludium och Sarabande ur Suite II 
af Bach med god uppfattning. Den 



SVENSK MUSIKTIDNING. 83 

virtuosa talangen gaf han sedan prof 
på med Fran/. Nerudas »Ungarisch», 
»Lucie» fantasi af Kletz>r och Ta
rantella af Axel Jörgenseo, tillägnad 
honom själf. Äfven det vauliga kon
sertstycket »Elfdans» af Popper ut
förde han extra med förvånande fär
dighet, som för öfrigt med renaste 
intonation gaf sig tillkänna i löpnin 
gar, drillar, flageoletter, oktav- och 
ackordföljder samt språng till de hög
sta lägen med osvik'ig träffsäkerhet. 
Hans reportoar lär redan uppgå till 
ett 20-tal föredrag-stycken. Publik«n 
var förtjust och inropade den unge 
virtuosen efter hvarje nummer samt 
mångfaldiga gånger efter konsertens 
slut. Utom applåderna sköidade han 
ock, som andra artister, en blombukett, 
men af ovanligare slag, ty en — sä
kerligen honom mera välkommen lika
som varaktig — kärna i densamma 
var itt med silfverknota försedt ridspö, 
betecknande nog, ty säkert kommer 
detta underbarn med tiden att göra 
karriär och vinna pris på konstnärsba
nan, att döma af hvad han redan 
förmår. 

Fritz Dietzmann är född 1898 
i Köpenhamn, där hans far, P aul Dietz
mann, af tysk börd, också violoncellist, 
är anställd i ett kapell på hotell 
»d'Angleterre». För 20 år sedan till
hörde han Meissner ska kapellet i Berns' 
salong. En äldre son, Rudolf, h vil
ken som 7-åring började traktera vio-
lon;ellen, håller på att fullkomna sig 
på detta instrument i Berlin för den 
berömde mästaren Hugo Becker. Till 
öfning för sina begåfvade söner har 
fadern arrangerat en mängd violoncell-
trior, som han spelat med dem. 

Unge Fritz är tydligen ingen drif-
husplanta, har ej behöft någon tvun
gen, öfveransträngande träning, derom 
vittnar den vackre, friske och frodige 
gossens hela personlighet, och det 
porträtt vi här meddela af honom bär 
syn för sagen. 

'M  

Internationella musikkon
gressen i Rom. 

Den 4 — 11 apr il. 

bildade ett led i de festligheter och kon
gresser af alla slag, hvarmed Italien fi
rar silt första halfsekel som själfstän-
digt konungarike. Den italienska re
geringens inbjudan till denna kongress 
hade hörsammats af en del stater inom 
och utom Europa, dock saknades re
presentanter för flera af kulturländerna, 
främst Tyskland. Detta gjorde sig känn
hart vid kongressens förhandlingar, som 
därigenom erhöllo en mer italiensk lo
kalpatriotisk prägel än som är lämpligt 
vid internationella kongresser. Af de 
sex sektioner, på hvilka arbetet enligt 
planen skulle vara fördeladt, kunde 
blott fyra träda i verksamhet; den för
sta var ägnad musikhistoria och musik

litteratur, den andra undervisning, den 
tredje praktisk musik och den fjärde 
musikens lilosoli. Kongressen öppna
des den I april i kongresspaviljongen 
vid Castel S an Angelo i närvaro af ita
lienska konungaparet och en talrik pu
blik. Grefven af San Martino höll in
vigningstalet, hvar i han uppdrog riktlin
jerna för m usikhistoriens utveckling och 
kongressens mål samt hälsade deltagar
ne välkomna. Därefter framförde borg
mästare Nathan efter en längre historisk 
öfversikt Romas hälsning till kongres
sen och generaldirektören för de sköna 
konsterna Ricci en hälsning frän un
dervist i lgsmini tern. Välkomsthälsnin
garne besvarades af prof. Adler. Vid 
det därefter företagna valet af kongres
sens styrelse blef undervisningsministern 
hederspresident, grefve San Martino 
verkställande president och vice presi
denter Dir. Falchi. Mascagni, Ricci, se
nator Franara och kommendör Rous
seau. Ordförande för de olika sektio
nerna blefvo prof. Herzfeld från Ungern, 
prof. Adler frän Österrike, prof. Ca-
rillo från .Mexico, bibliotekarien Wot-
quenne från Belgien, prof. de Lange 
från Holland och prof. Maréchal från 
Paris. Äfven om arbetsordningen läm
nade öfrigt att önska, utvecklades stor 
ifver på de olika områdena. Under 
kongressveckan höllos dag iga samman
komster mellan 9—12 i San Angelo. Ef
termiddagarna ägnades åt konserter, te
atrar och inbjudningar till olika säll
skap. 

Första sektionens förhandlingar, som 
jag hufvudsakligen följde, inleddes af 
prof. Masson vid franska institutet i 
Florenz, hvilken uppläste Mme Brenets 
bidrag till kongressen. Mme Brenet hat-
lyckats samla en kronologisk historia öf-
ver Les musiciens de la Sainte Cha
pelle i Paris, som grundades af Lud
vig den helige på 1200-talet. De vär
defulla och intressanta anteckningarna 
upptaga namnen på 900 musiker från 
1400-talet till revolutionen. De Lange 
gaf därpå en framställning af musiklif-
vet i Holland från 18!)8, hvarefter Mas
son uppläste en afhandling af Lionel 
de la Laurencie öfver två o utgifna kon
serter af den piemontesiska violinisten 
Guignou på 1700-talet, hvilka finnas i 
Dresden. Instrumentalmusiken var mel
lan 1740—50 hufvudsakligen företrädd 
af konserter, hvilka bildade en förbe
redelse till sym fonistilen. I Paris upp
stod vid den na tid en symfoniskola, mer 
eller mindre påverkad af Mannheimsko-
lan på samma gäng som af den italien
ska Concerto grosso. Underligt nog 
fanns vid kongressens början ej något 
piano till förfogande, hvarför föredra
garne nödgades sjungande återgifva de 
musikaliska illustrationerna. Masson 
gaf d ärjämte en pikant bild fr ån de för
sta striderna i Paris omkring 1710 mel
lan anhängarne af den italienska och 
franska musiken. Stor uppmärksam
het tilldrog sig ett föredrag af Cametti 
öfver ett 30-tal ar ior för en till fyra rös-

! 1er af madrigalLsten Orazio M ii-h i med 

tillnamnet dell'Arpa på 1600-talets för
ra del. De erhöllo en särskildt egen
domlig charme genom att enligt d e gam
la italienska traditionerna sjungas af fal-
settister, den ena sopranist och den an
dra altist samt dessutom en tenor och 
en bas. 

Inom den didaktiska sektionen fram
ställde Hortense Parent olika förslag 
till användandet af grafiska tecken vid 
pianomusik samt pläderade för itali
enska språkets upprätthållande som mu
sikspråk. Giulio Bas föreslog förenklan
det af harmoniläran och grundandet af 
harmoni- och kontrapunktstudierna på 
basis af rytmiken och den musikaliska 
perioden. Prof. Setaccioli påpekade 
Riemanns sträfvande i dylik riktning. 
Samma teori kommer vidare att behand
las vid Londonkongressen af prof. Fe-
de!i i hans afhandling öfver reformer 
i kompositionsundervisningen. Efter en 
liflig debatt enades man om en resolu
tion, hvari framhölls, att harmoni och 
kontrapunkt böra studeras parallellt på 
rytmikens och den musikaliska perio
dens grund. Prof. Boch redogjorde för 
ett nytt nolskriltsystem, som skall vara 
en utveckling och fullkomning af det 
nuvarande. En skarp diskussion ägde 
rum den andra kongressdagen L andra 
sektionen med anledning af Montefiores 
redogörelse för den musikaliska ägande
rätten. Genom förläggaren Ricordis 
närvaro och de utfall, so m gjordes mot 
de två allenarådande musikförlagen Ri-
eordi och Sonzogtio, blef det ömtåliga 
ämnet en rent italiensk angelägenhet, 
hvar\ id den italienska hetsigheten var 
svår att hålla inom vissa gräns er. Mon-
tefiore genomgick förläggarerätten sedan 
1700 och den italienska lagstiftningen 
på detta område samt framhöll dess bri
ster, särskildt då det gäller skydd åt 
musikdramatiska verk. För Trubadu
ren och Traviata erhöll Verdi knappt 
20,000 lire och för Macbeth blott 8,000 
lire samt 40 proc. af uppförandena un
der tio år , under det att lagen tillförsäk
rade honom tantiem under 80 år. En
dast vid sina sista verk lyckades han ge-
nomdrifva sin lagliga rätt. .Jämförel
ser gjordes med den liberala schwei
ziska lagstil Illingen, och beslöts del, all 
man skulle hänvända sig till regeringen 
för att frammana ett lagförslag, som 
bättre värnade de italienska komponi
sternas intressen. I den sammanslagna 
andra och tredje sektionen förevisade 
Censi en automatisk notskriftsapparat, 
som. anbragt på pianot, återger not för 
not och tidsvärde mot tidsvärde allt, 
hvad som spelas på instrumentet. Den
na autoinusicografo är uppfunnen af 
Barbièri, och har jag bl and de till Aka
demiens bibliotek öfverlämnade kon
gresspapperen bifogat en noggrann be-
skrifning därpå. Mexicos delegerade, 
Carillo, lämnade en redogörelse för mu
sikens utveckling i Mexico. Staten un
derhåller med 250,000 lire om året ett 
fullständigt konservatorium för C- till 
700 elever. Två symfoniorkestrar af 
konservatoriels lärare och elever gifva 
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ett slort antal konserter med klassiska 
och moderna verk; förra säsongen gafs 
bl. a. Beethovens nio symfonier. Fe-
deli gaf en öfverblick af den italienska 
musikens utveckling under de siäta 50 
åren och dess ställning för närvaran
de samt önskemålen för framtiden. 
Man beslöt efter en liflig disk ussion all 
till den italienska musikens höjande hos 
regeringen begära en omreglering af de 
italienska konservatorierna, upprättan
det af en nationalopera i Bom och in
förandet af canlus choralis i sk olorna. 
Såsom utländsk delegerad protesterade 
jag mot detta allt annat än internatio
nella beslut, och anmälde, att jag ej 
kunde deltaga i en dylik resolution. 
Ett liknande icke internationellt för
slag af Andolfi om en obligatorisk 
musikkurs i skolornas primära och 
sekundära klasser samt om upprät
tandet af en professur i musik vid uni
versitetet i Bom, blef äfven antaget. Af 
allmännare intresse var prof. Adlers fö
redrag om Corpus scriptorum de mu-
sica, hvarvid han uppmanade de italien
ska musicologerna att understödja ul-
gifvandet af detta betydelsefulla verk, 
dels finansiellt, dels genom alt för for
skare underlätta tillträdet till bibliotek 
o. d. samt slutligen att bidraga därtill 
med egna arbeten. Musikdirektör Ves-
sella höll ett kort föredrag om vikten att 
uppnå enhetlighet i partituren för mili
tärorkester och framlade tre olika sche
ma för stor, medelstor och liten orke
ster. Man biföll ha ns förslag at t för ve
derbörande i de olika länderna fram
lägga en plan till uppnående af enhet
liga partitur för militärorkester. Torre-
franca lämnade en fängslande redogörel
se för den moderna instumentalmusi-
kens ursprung och särskildt den ve-
netianska skolans insats därvid genom 
komponisten Platti, hos hvilken man 
finner fröet till den senare tyska orke
sterskolans uppspirande. Andersen höll 
föredrag om den danska musiken och 
Liapunoff om den ryska. Mitt eget bi
drag till kongressen bestod i en fram
ställning af den svenska musikens hi
storia med särskild hänsyn till dess ut
veckling under de sista 50 åren. Vid 
sista allmänna sammanträdet förevisade 
Andolfi ett nytt instrument för miiitär-
orkestern vid namn Bothfon, ämnadt 
att ersätta den franska sarrusofonen, 
som på grund af dess dyrbarhet och 
besvärliga mekanik ej erhållit den vän
tade spridningen. Hothfonen finns i 
fem storlekar. Dess tek nik kan på någ
ra dagar läras af den, som förut behär
skar klarinett, saxofon, oboe eller 
fagott. Klangen är en blandning af en
gelskt horn och fagott, dock e j af s törre 
välljud, hvarför den väl knappast har 
utsikt att uttränga sarrusofonen. In
strumentet är konstrueradt af firman 
Fratelli Botlali i Milano. 

Omväxling i kongressarbetena bered
des genom åtskilliga föranstaltningar 
och fester, b land hvilka en mottagnings
fest å Capilolium intog främsta rummet. 
Malicen berättar, att värden, Boms älsk

värde borgmästare Nathan, begagnat 
tillfället att s amtidigt bereda några tusen 
af sina valmän en förströelse. Men 
det gaf i så fall blott ökadt lif åt den 
lysande festen i de härliga praktsalarna, 
hvari finnas samlade antikens och re
nässansens skatter. En festföreställning 
å Costanzi-teatern, hvarvid uppfördes 
Vilhelm Tell, en vokalkonsert i Ago-
steo, en utflykt till Tivoli i förening 
med en konsert till m inne af Palestrinas 
samtida Nanino, som föddes därstädes 
1544, samt några privata fester voro i 
öfrigt de hufvudsakliga nöjena. En 
konsert för 80 blåsinstrument i en liten 
sal med Schuberts H-mollsymfoni, Cho-
pin-nocturner o. dvl. på programmet 
var mer tvifvelaktig som nöje betraktad. 

Boms Regia accademia e liceo musi
cale di Santa Cecilia, grundadt 1570 
af Palestrina, gaf med egna krafter en 
festkonsert för kongressisterna, vittnan
de om, att konservatoriet intar en myc-
ket hög ståndpunkt. På grund af den 
intressanta konserten beslöt jag att när
mare lära känna anstalten, hvarför jag 
aftalade med dess direktör att ägna det 
en dag efter påsken, då det åter öppna
des. Under påsken besökte jag Roms 
förnämsta kyrkor och kloster för att 
konstatera, alt kyrkomusiken i påfve-
staden fortfarande står ganska lågt. 
Gynnsammare blef intrycket af besöket 
i den gamla akademien, som är inrymd 
i ett f. d. kloster. Akademiens heders
president är konungen och dess presi
dent grefve San Martino. Dessutom 
linns två vicepresidenter, fyra censorer, 
tio styrelsemedlemmar, en jurist och en 
sekreterare samt en jury af sju medlem
mar, en pröfningskommitté af tolf per
soner, tre revisorer och en biblioteks
kommitté af sju personer. Examens
kommissionen är delad i en allmän, be
stående af tolf medlemmar, och en spe-
ciel för hvarje klass. Kompositions
klassen har således en kommission af 
sex ledamöter, pianoklassen tolf, sång
klassen sju, o. s. v. i de öfriga femton 
klasserna. En särskild kommitté står 
i spetsen för akademiens konserter. A-
kademien förlogar öfver en ypperlig or
kester af 8 7 musiker och en stor blan
dad kör. Konserterna äga rum i Ago-
steo, kejsar Augustus' mausoleum, som 
omvandlats till en magnifik konsertsal, 
hvars akustik dock lämnar öfrigt att ön
ska. Här gifvas öfver 30 konserter på 
säsongen under medverkan af Europas 
främsta dirigenter och solister. Under 
operasäsongen spelar orkestern i Co
stanzi-teatern, 

Akademiens bibliotek har en mängd 
salar och' läsrum till sitt förfogande och 
innehåller de dyrbaraste skatter såväl i 
tryck som handskrift. Bl. a. såg jag 
de första upplagorna af Monteverdis 
operor och Palestrinas verk samt vack
ra prof på de tidigaste nottrycken. I 
en sal förvaras uteslutande manuskript 
såsom Beliinis, Donizettis och Rossinis 
egenhändiga operapartitur m. m. Ty
värr är biblioteket ännu ej på långt när 
ordnadt. Till dess riktande anslår sta

ten årligen 2,500 lir e och dessutom 300 
lire till kopiering för bibliotekets räk
ning af outgifna italienska verk, befint
liga i utländska och inhemska bibliotek. 

11 Liceo musicale står i samma förhål
lande till la Regia accademia som Mu-
sikkonservatoriet i Stockholm till Mu
sikaliska akademien. Anstalten under-
stödjes af staten , kommunen och staden 
med 120,000 lire om året Ledaren för 
lyceet är sedan 1902 direktör Falchi, en 
god dirigent, ansedd komponist samt 
synnerligen sympatisk personlighet. 
Prolessorn i den högsta pianoklassen är 
Giovanni Sgambati, för närvarande ne
storn inom ej blott Roms utan hela Ita
liens ton konst. Att ut märkta lärarekraf
ter äfven finnas i de öfriga klasserna, 
därpå gaf ak ademiens festkonsert ett öf-
vertygande bevis. Med den gedigna ut
bildning det unga Rom numera åtnjuter 
i Roms Liceo musicale, har man all a n
ledning hoppas på e n musikalisk renäs
sans i detta tonkonstens hemland. 

Olallo Morales. 

Musikbref från Nürnberg. 

Den gamla vackra Mästersångarsta-
den i Bayern hör ju ej till Tysklands 
musikcentra, men som dess musiklif 
dock är ganska rikt, och jag under en 
tids vistelse i Nürnberg blifvit satt i 
tillfälle att få en inblick däri, tillåter 
jag m ig härmed lämna Eder värda tid
ning några meddelanden om detsamma. 

Nürnberg har en ny, modernt utstyrd 
och inredd Stadt-theater, som kostat sta
den c:a 7 millioner Mark i uppföran
de. Den utarrenderas f. n. till en rik 
Liebhaber», Hofrat B. Balder, som e-

mellertid ingalunda lär göra några ly
sande affärer på företaget, Bepertoa-
ren utgöres omväxlande af operor, ope
retter samt skådespel af olika art. Det
ta teaterns mångsidiga syfte hindrar, att 
den egentliga operaverksamheten till
räckligt kan tillgodose, men den förfo
gar dock öfver —- särskild på spinn
sidan — god sångarpersonal, och or
kestern har en alldeles utmärkt 1 :ste 
dirigent i kapellmästaren Bernhard Tit-
tel. Under dennes ledning uppfördes 
i början af april för första gången i 
Tyskland Massenet's nya opera »Don 
Quixote , som med sin sångbara, verk
ningsfulla musik och tacksamma libret
to, blef till e n succés för både kompo
sitören och teatern. En aktningsvärd 
andel i framgången hade hufvudrollens 
innehafvare, bassångaren Paul Bender 
från Münchens Hofopera, hvilken, gyn
nad af ett härligt röstmaterial och en 
idealisk ligur, utförde en genomgående 
konstnärlig prestation. Samma utmärk
te sångare hade jag äfven nöjet höra 
som »Ochs von Lerchenan i Strauss' fa
mösa nyskapelse »Bosenkavaliern», som 
gafs fö r utsåldt hus och belönades med 
rikliga ovationer. Operan ifråga har 
ju s åväl hvad ämnet som behandlingen 
af detsamma beträffar, föga gemensamt 
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med Strauss' föregående operaverk oeh 
är synnerligen rik på vackra och lustiga 
detaljer. Nürnbergs teater hade äfven 
kostat på den stora nyheten ett duktigl 
arbete och en präktig uppsättning. — 
I säsongens elfte ti mme belönades nürn-
bergarna för sitt musikintresse med de 
numera i Tyskland nästan obligatoriska 

Festspiele . Dessa omfattade tre da
gar (d. 23, 27 o. 30 april) hvarunder 
uppfördes, Lohengrin», »Barberaren i 
Sevilla» och »Mästersångarne . Alla so
lopartier utfördes af förnämliga och dyr
bara gäster från Tysklands främsta sce
ner, hvadan Festspelen gåfvo främlin
gen en god exposé af hvad musiklandet 
par préférante har att bjuda i den vä
gen, sedan Amerika dragit till sig de all
ra klarast lysande stjärnorna. Loben-
grins parti utfördes sål. af K. Kammer
sänger Heinrich Hensel från Wiesbaden, 
Henriks af he rr Carl Braun från samma 
scen, Telramunds af Herr Plaschke och 
Elsa's af Eva van der Osten, båda 
från Dresdener-operan, samt Ortruds 
slutligen af Fru Preusse-Matzenauer 
från Hoftheatern i München. En ut
omordentlig ensamble, som emellertid 
på grund af ovana vid akustiken och 
orkestern, kanske slösade väl mycket 
med sitt vackra och rika röstmaterial. 

»Barberaren» (som nu följde) dirige
rades glänsande af en mycket ung och 
liflig italienare, Friderico del Cupolo, 
och blef äfven till en högtid för de full
taliga åhörarna. Som »Rosina» hade 
man nämligen lyckats förvärfva ingen 
mindre än Frieda Hempel, den äfven för 
Stockholmspubliken välbekanta kolora
turdivan från Stora Operan i Berlin. 
I andra akten hade af konstnärinnan 
inlagts några bravur-variationer af A-
dam öfver ett tema af Mozart, hvilkas 
häpnadsväckande svårigheter ölvcrvini
tios med fenomenal ledighet och ren
het. Bosina hade f. ö. en värdig till-
bedjare i Herr Eric Wirl från Frank
furt, som rönte 1 if ligt bifall för s in svåra 
prestation som Grefve Almaviva, och äf
ven Figaro's tolkare, herr van Gorkom 
från Karlsruhe, var en angenäm be
kantskap att göra. Som en värdig af-
slutning på Festspelen utfördes så Mä
stersångarne, som naturligtvis samlat ut-
såldt hus. Nürnbergarne äro sina tra
ditioner trogna. Taktpinnen fördes den
na gång af kompositören och kapell
mästaren Hans Pfitzner. Han kunde 
förvisso mönstra en härlig sångarskara 
och i förening med denna och den präk
tiga förstärkta orkestern åstadkom han 
utmärkt tolkning af det geniala tonver
ket. Kammersänger Walter Soomer fr. 
Leipzig förenade som Hans Sachs en 
lycklig ap parition med en varm, nyans
rik baryton, och ett dramatiskt full-
ändadt återgifvande af s komakaren-poe
tens upphöjda karaktär, och tillvann 
sig därmed lejonparten af applådåskor
na. På samma höga plan stodo Mann-
heimer-operans hjältetenor Fritz Vogel-
strom som Walter, och Dr Paul Kuhn 
från München, som gaf en synnerligen 
genomtänkt och lustig typ af David. 

Programmet beredde mig vidare en an
genäm öfverraskning genom att såsom 
framställarinna af Eva's roll upptaga 
ett svenskt namn, Fru Lily Hafgren-
Waag från Mannheim. Fru W. torde 
tyvärr i Sverige vara känd, endast genom 
pressen, men har i Tyskland redan för
skaffat sig ett frejdadt rykte, samt en
gagement vid festspelen i Bayreuth, och 
f. o. m. nästa höst vid Berlineroperan. 
Hon har en nordisk gestalt oc h en stor, 
ljus och välbildad stämma, som sär
skildt vackert framträdde i 3:dje ak
tens kvintett. Denna, som blef afto
nens höjdpunkt, utfördes f. ö. på alla 
händer mästerligt, och belönades oför
behållsamt och frenetiskt med applåder. 
Begien var vidare omsorgsfull och upp
sättningen äkta Nürnbergsk, d. v. s. vac
ker. Endast kören försökte i någon mån 
rubba intrycket af e n annars oförglömlig 
afton. 

För den publik, som ej har böjelse 
för eller tillfälle till operabesök, gifves 
det emellertid här andra möjligheter att 
få njuta god musik. Nürnberg äger 
nämligen en stående, af staden under
stödd filharmonisk orkester, c :a 50 man 
stark, som ledes af Dir. Willi. Bruch 
och är ganska bra sammansatt. Sag
da orkester ger under säsongen hvarje 
månad en symfonikonsert, samt hvarje 
vecka folkkonsert, alla med synbarli
gen väl sammansatta program och som 
oftast fulltaligt besökta. Till de senare 
konserterna är entréen också satt så 
låg som 35 pfennig^. Vid ett tillfälle 
nyligen utfördes för första gängen ett 
obetitladt orkesterverk af Münchener-
komponisten Beer-Walbrunn direkt 
från bladet», då hvarken dirigent eller 

orkestermedlemmar fått stu dera partitur 
och stämmor; tempobeteckningar o. dy 1. 
voro ej heller angifna, hvarför det an
kom på dirigenten att i ögonblicklig in-
gifvelse uppfatta och ange desamma. 
Kompositionen föreföll dock ej vara af 
sammansatt natur och återgafs hörbar-
ligen lyckligt, men experimentet, som 
föregåtts af s tark reklam, v ar onekligen 
mera originellt ä n efterföljansvärdt. Or
kestern förlögar för sin verksamhet öf-
\er en mycket rymlig och akustiskt god 
lokal, som kan komma stockholmare 
att lifligt afun das de goda nürnbergarne. 
Under sommarmånaderna gifvas med 
understöd af staden gratiskonserter i 
Nürnbergs parker och förlustelseeta-
blissement, men med lättare program, 
afsedt att kunna njutas i förening med 
bier-drickning. 

En annan musikform, som mycket 
gauteras af nürnbergarne, är manssån
gen, enkannerligen den fyrstämmiga, 
hvilken utöfvas af icke mindre än ett 30-
tal föreningar. De två förnämsta af 
dessa äro »Lehrergesangverein» och 

Nürnberger Männergesangverein . Den 
senare, som rekryteras ur stadens bästa 
och förmögnare kretsar, firade i april 
sitt högtidliga 50-årsjubileum, hvartill 
eder meddelare vänligt inbjöds deltaga 

som representant för sångarlandet Sve
rige ». Festligheterna inleddes med en 

ståtlig konsert under ledning af Dir. 
Carl Hirsch och medverkan af den be
römda altsångerskan M:me Cahier från 
Wien, barytonen Heisse-Winkel från 
Wiesbadenoperan, en stor och präktig 
damkor samt ofvannämnda filharmo
niska orkester. Det intressanta pro
grammet omfattade först Richard Stra
uss' »Wanderers Sturmlied» för 6-
stämmig blandad kör och orkester, 
hvarpå följde e tt par romanser af sam
me kompositör för baryton och orkester, 
Brahms' Rhapsodie ur Goethes »»Hartz
reise för altsolo och manskör med or-
kesterackompagnement. Efter en paus 
bjöd orkestern Debussy's stämningsmät-
tade »L'après-midi d'un Faune » och till
sammans med M:me Cahier ett par ro
manser af Berlioz, som gåfvo en liten 
ljusglimt åt det för öfrigt allvarstyng-
da programmet. Dettas hufvudnum-
mer utgjordes af e n intressant nyskapel
se af den unge ko mponisten Carl Bleyle, 
för alt- och barytonsoli, blandad kör 
och orkester, med motto »»Lernt lachen» 
ur Nietsche's »Also sprach Zarathustra». 
Såväl dirigent som samt.ige medverkan
de ha all möjlig heder af det vackra och 
svåra programmets genomförande, som 
säkerligen kostat mycket allvarligt in
tresse och arbete på alla händer. I fest
ligheternas rad ingick äfven bl. a. en 
» Sängerabend», hvartill inbjudits en del 
andra sångföreningar, s om hvar och en 
utlörde sina glansnummer, omväxlande 
med orkestermusik. Det hela var ett 
gynnsamt tillfälle att få göra bekantskap 
med den tyska kvar.ettsång-reperloaren 
och dess utöfvare. Bekantskapen var 
mycket angenäm, och som glädjande öf
verraskning fick jag bla nd extranumren 
höra en svensk folkvisa samt Finska 
Rytteriets Marsch båda naturligtvis i 
öfversättning. Det hela vittnade framför 
allt om ett sällspordt intresse för den po
pulära musikformen, ett intresse, som 
Stockholmarne ha all anledning att af
undas de goda Nürnbergerne. Kanske 
sammanhänger emellertid detta med lo
kalfrågan som här är synnerligen lyck
ligt löst. En dyrbart och konstnärligt 
utstyrd festskrift gaf mig tillfälle att följa 
»Nürnberger Männergcsangverein»s ö-
den och målmedvetna utveckling under 
det lyckligen passerade halfseklet. 

V. B. 

^ 

F Ö L J E T O N G .  

En märkvärdig violin. 
(Forts.) 

»För tusan!» svarade han Pardi på 
dennes fråga rörande fiolen, »det där 
är en ödesdiger pjes. Den här fiolen 
sjöng den 24 augusti 1573 grafsången 
för fyratio tusen hugonotter! Det är 
den fiol, på hvilken Karl den nionde 
spelade upp till dans för sina vänner 
hugenotterna under Bartolomei-natten. 
Det var bara den skillnaden, att des
sa herrar, i stället för att störta sig 
i armarna på pariserdamerna, störtade 
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på dolkspetsarna, suin riktades mot 
dem af legodrädgarne hos en hertig 
af Guise, Moreval och Besme. Kloc
korna i tornet på Saint Germain 
1'Auxerrois, som gifvit signalen till 
det fasliga blodbadet, hade längesedan 
tystnat, tusentals lik lågo utsträckta i 
sitt blod på stengatorna ocli alltjämt 
fipelede konungen, såsom det. t\cktes 
helt lugnt, på den här fiolen, som 
den berömde Andreas Amati förfärdi
gat åt honom, alldeles som om de 
fyrtio tusen undersåtar han bragt om 
lifvet höllo på att bedja ett Ave Ma
ria för honom. Men kapten la C'hastre, 
som utom de båda vindihunlarne ut 
gjorde konungens enda sällskap i 
rummet, visste hur det såg ut i den 
kungliga spelmannens inre. Ty han 
bemärkte sin herres blygrå ansikts 
färg och såg de stora svettdroppar, 
som perlade på konungens panna. 
La Chastre kände dessa osvikliga fö 
rebud till de fruktansvärda utbrott af 
raseri, hvilka stundom öfverföllo Karl 
IX. Ändock bLf kaptenen icke litet 
förskräckt, då han fick befallning att 
införa i rummet konuugen3 svåger, 
Henrik af Navarra, som sedan ett par 
timmar hållits fången. 

»Hvad är å färde, sire?» frågade 
Henrik, då han trä Ide fjam till ko
nungen. »Jag hör ett oupphörligt 
skjutande, skrik och larm, förnimmer 
buller af beväpnade, som s pringa fram 
och åter i slottskorridorerna; man hål
ler mig fången. Hvadan allt detta?» 

»Ni bör vara glad, Henrik af Na
varra, att ni ej vet hvad som är å 
färde! Se ut här, och ni skall förstå 
allt!» Med dessa ord lade konungen 
ifrån sig violinen och lyfte upp för-
hänget framför fönstret. »Se hit; 
man befriar mig i dag från edra vän
ner hugeno'terna, man dödar, hvad 
som ej är katolskt! Ar ni katolik?» 

»Skall ni dö i edra fäders tro, 
Sire?» 

»Ja, vid Gud!» 
»Nå, jag också!» gaf Henrik till 

svar. 
Konungen var ej i stånd att yttra 

ett ord; han skumma le af raseri, och, 
lik ett barn, måttade han ett knyt-
näfslag åt det första som låg honom 
i vägen, åt sin violin. Henrik mottog 
slaget, som annars säkert krossat vio
linen och denna omständighet räddade 
hans lif. Konungen hade redan fat
ta dt den bredvid honom stående bös
san; läggande an på sin svåger skrek 
han med hög röst: 

»Döden eller messan?» 
»Jag har räddat er violin, Sire! 

Ni skall ej döda mig», återtog Hen
rik utan att svara på fiågan. 

»Döda — döda! Ja, jag skall dö
da någon!» utropade konungen, fram
trädande till fönstret, och för hans 
kula störtade den närmast förbigående 
liflös i gatan. Konung Karl jublade 
af glädje. 

Men på denna violin spelade han 
aldrig mer efter den natten. Dea 

skulle ha framkallat obehagliga, till 
ånger macande minnen, som han ville 
undvika». 

Herr von der Weid gjorde ett litet 
uppehåll i sin berättelse. 

»Ja, min herre, detta är hvad den 
kungliga uppsyniugsmannen berättade 
vår Pardi. Dessa blefvo snait vän
ner, och Pardi spelade ofta till sin 
och vännens förnöjelse på den kung
liga fiohn 

»Emellertid utbröt revolutionen. På 
en af de vägar, som från Paris leda 
till Schweiz, återsåg man en dag gar
dessoldaten såsom en trasig spelman, 
möJosaint uppehållande lifvet genom 
att spela. Konungens uppsyningsman, 
sam af det skedda kunde förs å att 
det var shit j å konungadömet, hade 
vid skilsmessan från vännen gifvit 
honom ett medel att hjälpa sig fram 
på hemfärden, i det han skänkte ho
nom fiolen. Pardi förde den med 
sig hem till Freiburg, där min far 
gaf honom för den en summa, som 
för den på alla medel utblottade var 
för hans uppehälle nyttigare än att 
äga en violin, som tillhört Karl IX 
af Frankrike. 

Här tystnade herr von der Weid. 
Så ofta jag återkom till Freiburg 

gjorde jag honom ett besök, men 
hemkommen efter en längre ferieresa 
mötte mig underrättelsen att den gamle 
herrn aflidit. Den gamla violinen 
kom till aflägsna släktingar och dess 
vidare öden har jag mig ej bekant. 

(Slut.) 

Från scenen och konsertsalen. 

Kungl. teatern. 

Maj 10, 28. Gounod: Romeo och Julia. 
13. Verdi:  Din viheförda (Vio

letta:  signora Maria Labia,  
gäst;  Flora,  Anna: fruar Hög
berg, Jahnke; Qermont,  Al
fred- hrr Wallgren, Malm; 
Gaston, baron Duphol,  mar
kis d 'Aubigné, doktor Gren-
vil le:  hrr Lennartsson, Man
dahl,  Oscar,  Qrafström). 

14. Q o u n o d :  Faust. 
12, 21, 24. Mou s sorg sk i:  Boris Godu-

now. 
17. Puccini:  Tosen. (Tosca: sig

nora Maria Labia,  gäst).  
18. Wagner: Lohengrin. ( .Elsa: 

frk.  Olga Blomé, debut;  ko
nungen: h r Svedelius).  

20. Puccini:  Bohême (Mimi: sig
nora Labia,  gast).  

23. Bizet:  Carmen (Carmen :  sig
nora Labia,  gäst).  

25. Weber: Friskytten. 
27. Donizetti :  Regementets dot-

tir(Marie: frk.  Ragnhild Björk
lund, l:a debut); Balett: Dyg
nets timmar 

29. Puccini:  Madame Butterfly. 
31. Verdi:  Trubaduren. 

Musikal, akademien. 

Maj 15. Musikföreningens 3:e abon
nemangskonsert  (87:e konserte n).  
Biträdande: solister:  frk.  Larsén, 
fru Claussen; hrr N. Fahlman, 
John Johanson';  kgl .  hofkapellet .  
Dirigent:  prof .  Fr.  Ner uda. Pro
gram: Verdi:  Requiem. 

Vetenskapsakademien. 

Maj 16 . Konsert  af 13-årige violoncellvir
tuosen Frits Dietzmann. Bi
trädande pianist:  frk.  Martha 
Ohlson. 

»Boris Godunow», som skulle ha 
gifvits den 10 maj (se förra numret) 
blef i följd af sjukdomsfall ersatt med 
»Romeo och Julia». Operans förnäm
sta tilldragelser ha under maj månad 
varit signoran, grefvinnan Maria La-
bias gästspel, börjande med titelrollen 
i »Tosca». Geuom sin vackra, äfven 
i höjden välljudande och ypperligt 
skolade röst, sin sydlänskt behagliga 
apparition och sitt uttrycksfulla spel, 
särdeles gripande i andra aktens tra
giska scen, vann hon en fullständig, 
rikt bifall framkallande, triumf. Den
na blef ej mindre i »Traviata», der 
hennes förträffliga koloratur ej mindre 
än hela den dramatiska framställnin
gen var mönstergill. Hennes Mimi i 
»Bohème» hade ytterligare utvecklats 
till fullkomlighet, sedan hennes första 
scendebut här i denna roll, nästan på 
dagen sex år förut. Såsom Carmen 
framträdde hon ett par dagar senare 
inför fylld salong med mästerlig fram 
ställning af dennas lidelsefulla ombyt-
liga karaktär. 

Fröken Olga Blomé, som för ett år 
sedan gjorde sin första debut, som 
Margareta i »Mefistofeles» på operan, 
har nu haft sin 2:dra der såsom Elsa 
i » Lohengrin» och detfa med afgjord 
framgång så väl hvad beträffar klang
full och väl behandlad röst som god 
och behaglig dramatisk framställning, 
egenskaper som berättiga till engage 
ment vid kgl. teatern. — I »Tosca» 
har berr Oscar gjort lycka som baron 
Scarpia efter hr Forsell. Hr Svede
lius har för första gången återgifvit 
kungen i »Lohengrin». Vid uppföran
det af »Den vilseförda», försökte sig 
hr Adolf Wiklund första gåDgen som 
operadirigent och visade sig i besitt
ning af goda egenskaper såsom sådan, 
h vilket under nästa säsong kommer 
kgl. teatern till godo. D. 27 maj 
debuterade frk. Ragnhild Björklund 
som Marie i »Regementets dotter». Hen
nes röst kr ej stor men har goda 
klara höjdtoner och hennes dramatiska 
framställning var ganska ledig och 
liflig. 

Äfven herr Victor Wiklund, Ad. 
W:s bror, har debuterat förtjänstfullt 
som orkester- och kördirigent vid 
Nya Filharmoniska sällskapets 2:a 
abonnemangskonsert den 9 maj med 
utförandet af Mozarts C-moll-messa, af 
sällskapet förut uppf. rd i maj 1902. 
Af messan har Mozart endast kommit 
att fullborda Kyrie, Gloria, Sanctus 
och Benedictus; de andra numren ha 
tagits från annan kyikomusik af ho 
nom och det hela, med instrumenta
tion kompletterats af Alois Schmitt i 
Dresden. För de särskilda numren i 
den vackra messan saknas oss nu ut
rymme att redogöra. Med fruar Oscår 
och Bartels, hrr Malm och J. Johan

* 
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son som solister och k. hofkapellet 
fick messau ett värdigt utförande, 
som ock erkändes med bifall af publi
ken. Musikföreningen afslutade också 
värd :gt säsongen ined framförande af 
Verdis Requiem. Jämfördt med Mo
zarts messa visar sig detta vara en 
nyare tids verk, såväl genom starka 
dynamiska kraftyttringar som uti ope-
ramessiga ansatser, om än en vacker 
religiös stämning behärskar hela det 
genialiska verket. Dess utförande nu 
var en minnesåtgärd åt tonsättaren, 
som för 10 år sedan gick ur tiden. 
Senast gaf sällskapet det -på Verdis 
dödsår 1901, då föregånget af en so
losats nr en af Gunnar Wennerbergs 
Davids psalmer, sjungen af hr Land
quist. Wennerberg afled samma år 
som Verdi. Om Verdis mes?a hade 
denna tidning då en utförlig uppaats. 
Vid utförandet nu hade sällskapet 
vunnit förstklassiga solister i fröken 
Larsén, fru Claussen, hrr Fahlman och 
John Johanson. Hofkapellet biträdde 
och prof. Nernda dirigerade äfven nu. 
Den fulltaliga publiken hyllade välför-
ijent solister som öfriga medverkande 
och dirigenten med rikt bifall. Kören 
förtjänar särskildt loford för sin rena 
och präktiga sång. 

S  

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kgl- teatern afslutade den 31 
maj denna säsong. Gästspelet af 
grefvinnan Maria Labia afslöts den 23 
maj med hennes utförande af Carmen. 
För nästa säsong lära hrr Carl Lejd-
ström och B. Schweback vara enga
gerade vid teatern. Den senare gjor
de i maj 1905 sin första operadebut 
och var engagerad vid Kgl. teatern 
1905—1908, då han på hösten öfver • 
gick til l Oscarsteatern. Fröken Osborn 
lämnar operan i och för studier i ut
landet. 

Musikaliska akademien fira 
de sin högtidsdag den 20 maj på 
middagen. Sedan preses, justitierådet 
Silverstolpe, öppnat sammankomsten 
uppläste sekreteraren dr. Valentin års
berättelsen och meddelade nekrologer 
öfver aflidna tonkonstnärer sedan sista 
högtidsdagen. Hans tal afslutades 
med en vacker minnesruna ö fver Franz 
Liszt, som föddes för 100 år sedan, 
den 22 okt. 1811, hvarefter följde en 
intressant musikafdelning under med
verkan af hofkapellet, under hr Järne-
felts ledning, samt pianistes fröken 
Aurora Molander. Programmet upp
tog den behagliga symfoniska dikten 
»Orfeus» för stor orkester, Liszts pi
anokonsert n:r 2, A-dur och den ståt
liga symfonidikten »Festklänge». Den 
stora salen var fylld af en delvis fest
klädd publik. 

Statsanslaget för musiklifvets 
höjande i landsorten på proposition af 

regeringen blef af statsutskottet afsla" 
get — h varom nämndes i vårt förra 
nummer, och hvilket beslut vi antogo 
ock.-å skulle blifva riksdagens. — Då 
frågau skulle afgöras af kamrarne 
blef emellertid anslaget beviljadt ehu
ru med ringa majoritet. 

Operasångaren Jean Graf-
ström kunde den 21 maj fira jubi
leum som lyrisk artist vid o peran, der 
han debuterade den 21 maj 1886 och 
sedan oafbrutet och flitigt verkat. På 
jubileumsdagen fick han af Kgl. tea
terns styrelse mottaga en större silf-
verpokal full af r osor och m ed inskrip
tion: »Till Jean Grafström 1886 21/5 

1911 från Kuugl. teaterns direktion». 
Han blef för öfrigt firad med lyck
önskningar, telegram och blommor i 
mängd. Vi sakna nu utrymme a't 
lämna en öfverblick af hans konst
närsbana, hvilket därför får uppskjutas. 

Konserttur till Norrland anträd
des den 13 maj af operasångarne 
Carl Lejdström och Sven Nyblom. 

Lunds studentkårs sångare 
börja annandag pingst en konsertturné 
i Vexiö, som utsträckes till norra och 
mellersta Sverige, Stockholm inbegri
pet. 

Fru Math. Jungstedt-Reu-
tersvärd har återkommit till huf
vudstaden efter att med sin man ha 
från oktober vistats utrike?, först ett 
par månader på Teneriffa, sedan i 
Spanien, Portugal, Paris och London. 

Sällskapet för svenska 
kvartettsångens befrämjan
de hade sin årshögtid på Hassel
backen den 27 maj med talrik sam
ling af ledamöter. Efter förband-
lingatne rörande årsberättelse m. m. 
intogs supé, hvarpå följde ett anime-
radt samkväm med tal och sång. En 
god kör föredrog dessförinnan en del 
sånger. Efter supén egnades en vac
ker hyllning åt sällskapets ordförande, 
öfverintendenten Burén, hvilken i 20 
år fungerat såsom sådan. Af stats
kommissarien Sö lermark öfverlämna-
des med ett varmhjärtadt tal, innebä
rande ett tack för hans trogna och 
nitiska verksamhet inom sällskapet, en 
vackert inbunden adress, hvarpå kö 
ren sjöng en sang till särskild skrif-
ven text, med hyllning för »de 20 
åren». Afven doktor A. M. Myrberg 
helsade honom med en dikt. Seder
mera togs en grupp-fotografi af de 
närvarande, hvilken skulle öfveriämuas 
till ordföranden som minne af dagen 
och sällskapet. Vi sakna nu utrym
me till närmare omnämnande af dessa 
sånger och aftonens angenäma under
hållning. 

Upsala. Den vanliga vårkonser
ten i sammanhang med vårfesten, gafs 
den 20 maj af Allmänna sången i 
aulan under Willi. Lundgrens ledning. 

Göteborg. Om de stora musik -
festerna den 26 -28 april meddelades 
i fi'rra numret. Dessförinnan gaf Gö
teborgs Symfoniorkester en populär 
södagskonsert den 23 april, hvars 
program upptog: Cherubini: uvertyr till 
»Ali Baba»; Viotti: konsert för violin 
(hr Molander) A-moll; Grieg: Peer 
Gynt suite I; Alfvén: Midsommarvaka. 
Musikfrsten afslutades den 30 med en 
mâtiné i konserthuset, då hrr Kurt 
Sommer, John Forsell och W. Sten-
hammar medverkade som solister. Si
sta populärkonserten — sista säsongs-
konserten — gafs den 30 april med 
följande program och under medver
kan af fru Schöller samt hr Sommer: 
1. Weber: Uvertyr till »Oberon»; 2. 
Saint-Saëns: aria ur »Simson och De
lila», Chanson ur »Aecanio» (fru 
Schöller); 3. Berlioz: »Luftandarnas 
dans» ur »Faust»; 4. Sånger af Sjö
gren och Stenhammar (fru Schöller) 
med piano; Wagner: Inledning till 3:e 
akten af » Lohengrin»; Gralberättelsen 
ur denna opera (br Sommer); Gäster
nas intåg på Wartburg ur »Tannhäu-
ser». Den 18 maj gafs populär kon
sert af hr John Forsell i konserthuset, 
hvarvid han sjöng »Pajazzo»-prologen, 
Halléns ballad ur »Gustaf Vasa», aria 
ur »Engen Onegin» samt sånger af 
Kjerulf, Grieg, Sibelius och Sjögren 
samt Josephssons »Längtan från haf-
vet», A. F. Lindblads »Månn tro, jo 
jo», och Ge'jers »Skärslipargossen». 
Hvad de tre sistnämnda beträffar län
der det hr Forsell till heder att han, 
nästan ensam af våra sångare, sätter 
dessa våra klassiska sångkomponister 
på sina program. Fröken Signe Rap
pe gjorde det också på sin sista po
pulära konsert i Göteborg. 

N3 

Från våta grannland. 

Helsingfors. April 21 — maj 20. 
I slutet af april och till 7 maj fort
sattes italienska operaföreställningarna 
på Finska teatern med »Boheme», 
»Barberaren i Sevilla» och »Rigoletto». 
Apollo teatern har denna tid haft 
»Den glada änkan» samt »Fritz och 
Lisa» på operettprogrammet. Den 29 
april började på Svenska teatern ope
rettensemblen från Oscarsteatern i 
Stockholm under Hj. Meissners led
ning sina föreställningar och har till 
den 20 maj hunnit uppföra »Vackra 
ladyn», »Pariserlif», »Julia», »Tjuf-
skyttarne», »Prinsen af Pilsen» och 
»Zigenarkärlek». Den 14 och 17 maj 
har Slavjanski kören (45 personer) 
konserterat här. Den 26 april gafs 
sista populära konserten i Societetshu-
set. Filharmoniska sällskapet har gif
vit ett par populära konserter och 
körkonserter ha gifvits af Akademiska 
sångföreningen, Ylioppilaskunnan Lau-
lajat och M. M. Helsingfors' Musik
institutet gaf den 26 april konsert i 
universitetssalen och sin 9:de musik
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afton den 7 maj, därvid utfördes So
nater af Beethoven op. 69 och 102 
n:o 1 för violoncell och piano, Bach: 
Toccata, adagio, fuga (för orgel) bear
betad af Karl Ekman, som äfven spe
lades »Reminiscenses de Norma» af 
Liszt. 

Kristiania. April 22—maj 21. 
Nationalteatern har några gånger fort
satt uppförandet af »Madame Butter
fly», med fru Kaja Eide som gäst, 
samt den nya operetten »Mot Nord
polen» — Centralteatern bar haft på 
programmet »Lord Piccolo», »Flager-
musen», »Den glada änkan» och » S vein 
Ured»; Eahlströms teater »En bröllops
tur till Kina» ocli »Frånskilda frun». 
— Holters körförening har två gån
ger uppfört Händels »Messias». Den 
28 gaf fru Ada Nielsen en afskedsaf-
ton med visor. I maj har fru Inga 
Lunde från Bergen gifvit en romans
afton och den 5 maj konserterade här 
Danska studentsångföreningen med 
operarepetitör S. Levysohn som diri
gent samt operasångarne Helge Nissen 
och Olaf Holboll som solister. 

Köpenhamn. April 21— maj 20. 
Kungl. teatern har, som bekant, haft 
hr John Forsell till gäst denna tid 
och den 3 maj gafs med honom »Don 
Juan», som då för 300:de gången 
uppfördes här. Af pjeser med musik 
har spellistan för öfrigt upptagit »Li
der Kirsten», »Heilig tre kongers af-
ten», »Jeanettes bröllop», »Den lille 
havfrue», »Ungdom og galskab», »Liv-
jaegerne på Amager», »Barberaren i 
Sevilla», »Lohengrin», »Tosca», »Car 
men», »Tannhäuser» samt baletterna 
»Coppelia» och »Toreadoren». Kasino
teatern har uppfört »Et folksagn» och 
»Den glada änkan», för 200:de gån
gen den 20 maj ; Dagmar-teatern har 
uppfört »Fra Diavolo» och »Evange-
liimannen», Det ny Teater fortfarande 
»Den dygdiga Susanna» och »De smaa 
Michuer». Ett evenemang har varit 
»Parsifal» konserterna i rådhussalen af 
hr Seeber van der Floe med hrr Peter 
Cornelius, Tonsi, Hoeberg och Max 
Muller som solister samt hopplockad 
kör och orkester. Företa uppförandet 
var 26 april, sista 4 maj. Af andra 
akten och Kund rys parti förekom in
tet i detta »Parsifal»-potpourri, som 
enl. Politiken var skönt och högtidligt 
men ganska tråkigt. »Denna prote
stantiska rökelse och detta messande» 
fann anmälaren mycket enformigt, och 
det hela utan sceneri och handling 
föga inbjudande. 

m  

Från andra land. 

Den 4:e internationella mu
sikkongressen öppnades i Lon
don den 29 april. Till kongressen, 
som afslutas den 3 juni, har den en
gelska regeringen afsändt officiell in

bjudan till resp. stater att låta offici
ellt representera sig vid kongressen. 

K. M:t har uppdragit åt ledamoten 
af Musikaliska akademien, tonsättaren 
Richard Andersson att som ombud för 
Sverige deltaga i kongressen, som 
utom de egentliga förhandlingarna 
samt en del festliga sammankomster, 
kommer att bjuda på talrika konserter 
däribland två för kammarmusik (dels 
äldre dels modern engelsk musik) och 
två för orkestermusik, en galaföreställ
ning i Covent-Garden-operan och en 
kyrkokonsert i S:t Paulskyrkan. 

Till våra p renumeranter! 
Med operans stängning och sommarens 

inträde har det högre och egentliga mu-
siklifvet afstannat har i hufvudstaden, 
såsom för oft igt nästan öfver allt, och 
därmed äfven intresset för detsamma 
trängts tillhaka. Svensk Musiktidning 
gör därför, i likhet med några andra 
musiktidningar, sommaruppehåll under 
iden döda säsongen». Från och med 
nästkommande september månad fortsät-
tes tidningen, som förut, med två num
mer i månaden. Vördsammast 

Redaktionen. 

Dödsfall. 

Jacobsson, John G., musikdirektör, 
pianist, afled härstädes den 8 maj, 
41 år. Lidande af höggradig nervo
sitet ändade han själf sitt lif. Här i 
hufvudstaden var Jacobsson känd så
som en vid konserter ofta medverkande, 
ackompanjerande pianist och musiklä
rare. Vid hans begrafning sjöng ope
rasångaren Lennartsson etf par af 
Jacobssons kompositioner. 

Mahler, Gustaf, berömd dirigent och 
komponist, hufvudsakligen p& symf o
niens område, afled i Wien den 18 
maj i tyfoidfeber efter att kort förut 
ha verkat som dirigent i Amerika, 
där han från 1 nov. 1910 till 21 
febr. 1911 dirigerat 48 konserter. 
Mahler var född dan 7 juli 1860 i 
Kalischt (Böhmen) och studerade i 
Wien vid universitetet och konserva-
toriet. 1880 begynte han sin dirigent-
bana, blef 1885 kapellmästare i P rag, 
1888 operadirektör i Pest, verkade 
1891 —97 som förste kapellmästare 
vid stadsteatern i Hamburg och blef 
1897 kapellmästare och sedan d irektör 
för hofoperan i Wien. Han har på 
senare tid hört till de berömda »rese
dirigenterna». Han har komponerat 
som ungdomsverk en opera »Die Arge-
nauten», ett sagospel »Rübezahl» (t. 
egen text), sånger och kammarmusik, 
men slog sig sedan på symfonier. 
Den första af dessa uppfördes 1891 i 
Prag, den sista, 8:de, i München förra 
året, ett jätteverk för soli, kör och 

orkester, hvarvid tusen personer med
verkade och som räckte i bortåt två 
timmar. Hans symfonier blefvo mer 
och mer storslagna men alltför kompli
cerade att vinna allmänhetens förstå
else. Han har äfven komponerat »Hu
moresken» för orkester och »Das kla
gende Lied» för soli, kör och or kester. 
Jämte dirigent för filharmoniska kon
serter i Wien och i Amerika, har han 
äfven varit kapellmästare vid Metro
politan operan i Newyork. 

Zetterquist, Carl, violinist, kammar
musiker, medlem af hofkapellet här
städes, f. 1863, afled här den 11 
maj. Begåfvad musiker började han 
sin bana såsom sådan som spel i 
nummer vid Vestgöta-Dals regemente, 
studerade en kort tid vid konservato-
riet i Stockholm och tillhörde därefter 
hofkapellet. En broder till honom är 
vår utmärkte violinist, konsertmästaren 
Lsrs Zetterqvist. 

PIAN INO N 
FLYGLAR 

// â'/e ô o * 

Pianomagasin 
Största lager af bästa svenska och 

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

rantörerna Malmsjö o. Billberg, 
Uebel G- Lechleiter, Schied-
mayer samt Orglar från Skandina
viska Orgelfabriken. 

Begagnade instrument tagas i utbyte. 
Bekväma betalni ngsvillkor. 

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. 

- Innehåll -

Nikolai von Wilm f (med porträtt). — 
Alexandre Guilmant f (med porträtt). — 
Fritz Dietzmann, en 13-årig violoncellvir
tuos (med porträtt). — Internationella mu
sikkongressen i Rom D. 4—11 april, af O. 
Morales. — Musik bref från Nürnberg, af 
V. B. — Följetong: En märkvärdig violin 
(forts. o. slut). — Från scenen och kon
sertsalen. — Musiknotise r från hufv udsta
den och landsorten. — Från vå ra grannland. 
Från andra land. — Till våra prenumeran
ter. — Dödsfal l. — Annonser. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockho lm 1911. 


