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Arvid Ödmann. 

Med en föreställning af »Romeo och 
Julia» den 17 okt. tager hofsångaren 
Arvid Ödmann afsked från vår opera-
scen efter att i bortåt 40 år ha till
hört densamma. Det är ett afsked, 
som stämmer till vemod vid minnet af 
den lysande konstnärsbana som opera
sångare, hvilken han nu har bakom 
sig. Få af våra operaartister ha varit 
så uppburna och »dyrkade» som han. 
Genom sin härliga, silfverklara, äkta 
tenorstämma har han under decennier 
tjusat vår operapublik. Det är ju 
vanligen tenorerna, hvilkarollen af »pri
mo amoroso» tillkommer, som blifva 
publikens afgudar — specielt det täcka 
könets — och detta lyckliga öde har 
äfven blifvit Arvid Ödmanns. I nästan 
lika hög grad delades det af hans före
trädare på vår operascen, Oscar Arnold
son. Men vid jämförelse mellan deras Signe Rappe. 

sångstämmor stod Arnoldsons tenor 
närmare en baryton, medan Ödmanns 
röst utmärkte sig för öppen, hög 
och klar tenorklang, som påminte 
om Olle Strandberg, Arnoldsons före
trädare. 

Särskilda bevis på operapublikens 
höga uppskattning af Ödmanns konst
närskap, har han fått röna vid flera 
tillfällen. Så t. ex. då han 1898 kunde 
fira 2 5 års-jubileum vid vår operascen, 
1891 i maj då han hade recett på 
Operan, då, likasom nu i Romeos roll, 
samt ej längesedan, nämligen d. 14 
febr. förra året, då han i 37 år till
hört densamma och på aftonen upp
trädde som Fra Diavolo. Samma dag 
aftäcktes i Kgl. teaterns stora foyer 
hans bröstbild i marmor, utförd af 
Werner Åkerman, en skänk till tea
tern af grosshandlare Röhss i Göteborg. 
Om än Ödmann på senare år ej kun
nat taga sitt »höga C» i bröströst med 
samma glans som förr utan fått aDlita 
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falsetten, så är detta något som åt
skilliga andra, yngre tenorer få under
kasta sig; hans stämma har fortfaran
de haft sin eg na bedårande klang, som 
hållit honom uppe i publikens sympa
tier. Annu förra året under vårter
minen sjöng han, utom Fra Diavolo, 
såsom nyss nämndes, sin sista nya 
roll, Linkerton i »Madame Butterfly», 
Alfred i »Den vilseförda», Fernando 
i »Leonora», Bergakungen i »Den berg-
tagna» och d. 20 april Faust i Gou-
nods opera. Med vårterminens slut 
lämnade han den scen, där han firat 
så stora triumfer. För vårdande af 
sin hälsa reste han i augusti till Wies
baden och kunde efter återkomsten till 
Stockholm fira sin 60 års-födelsedag 
här, ehuru ännu sjuk, så att han ej 
kunde mottaga besök af dem som då 
ville bringa honom s in hyllning-, h vil
ken dock e j uteblef i annan form. Som 
konsertsångare har Ödmann under förra 
säsongen med stor framgång uppträdt 
i Berns' salonger och äfven i Göte
borg. Efter sitt afskedstagande från 
Kungl teatern ämnar han göra en 
längre konsertturné i landsorten. Hä
danefter kommer väl ock konsertsa
longen att bli hans fält för fortfaran
de framgångar på konstnärsbanan. 

Till sist må här lämnas några bio
grafiska uppgifter om konstnärens lif 
och verksamhet intill den dag, då han 
säger vår opera-publik farväl. Om 
denna föreställning få vi här längre 
fram i detta nummer yttra oss. 

Arvid Ödmann föddes d . 18 okt. 
1850 i Karlstad, son af en köpman 
därstädes. Redan som skolgosse gjor
de han sig bemäikt för sin goda sång
röst, likasom några af hans S3~skon. 
I allmänna läroverket på platsen hade 
den unge Arvid hunnit upp i sjunde 
klassen och beredde sig just att taga 
studentexamen, då han fick ett anbud 
af den om svensk kvartettsång för
tjänte magister Jahnke vid Tyska 
skolan i Stockholm att bli medlem af 
en sångkör, som skulle göra tn turné 
i Amerika. Ödmann inställde sig då i 
hufvudstaden för att deltaga i sångöf-
ningarna. Här fördes den unge tenor
sångaren af en lycklig slump tillsam
mans ined sekreteraren vid kungl. tea-
trarne O. Wijkander, och då denne 
insåg att en sådan röst icke borde 
släppas, öfvertalade I an Ödmann at t in 
gå vid Operan. Efter att ha prof-
sjungit för direktionen antogs sånga
ren genast till elev. Detta var på 
hösten 1871. Efter ungefär halftannat 
års trägna sångstudier för Fritz Arl 
berg, debuterade Ödmann d. 14 febr. 
1873 på Operan snrn Tamino i »Troll
flöjten». Kritiken lofordade enhäliigt 
liaus »äkta Lordiska, höga, reua och 
klara tenor». För sceneu hade han 
också en fördelaktig figur och appari 
tion. Ödmann fortsatte emellertid sång-
tindervisningeo, nu med Ju lius Günther 
som lärare, h varefter han 1875 begaf 
sig till Pari-', där han under ett år 
fullkomnade sin ulbilduiDg hos den 

berömda sångläraren vid konservatoriet 
N. J. J. Masset. En svensk musiker, 
som sedan mycket intresserat sig för 
Ödmanns musikaliska utbildning, må 
ock nämnas, nämligen prof. Ivar Hall
ström, med hvilken han ock under 
ferierna fick göra utländska reseturer, 
därvid bl. a. gästande den konstälskan-
de drottningen af Rumänien, »Carmen 
Sylva». Från 1874 har Ödmann varit 
anställd vid Operan härstädes till 1887, 
då han tillhörde Köpenhamns kungl. 
teater, men tog hösten 1889 åter en
gagement vid Stockholms-Operan, som 
han allt sedan va rit trogen. Efter sin 
första debut och före resan till Paris 
uppträdde han emellertid i flere roller, 
såsom följande repertoar i kronologisk 
ordning utvisar, hvarvid vi börja med 
hans första debutroll. 

1873: Tamino, titelrollen i Oberon, 
Ernesto i »Don Pasquale»; — 1874: 
De Sir val i »Linda», Riddar Tuve i 
»Den bergtagna», Nemorino i »Kär-
leksdryckeo>;, Don Octavio i »Don Juan»; 
— 1875: Leander i »Läkaren mot sin 
vilja» af Gounod; — 1876: Chariot i 
»Advokaten Patelin»; — 1877: Sans-
quartier i »De båda grenadiererna», 
Benoit i »Kungen har sagt det», Ta-
vannes i »Hugenotterna», Vilhelm Mei
ster i » Mignon » ; — 1878: Fernando 
i »Leonora», Don José i »Carmen», 
Alfredo i »Den vilseförda», Achilles i 
»Iphigenia i Aulis», Etik i »Verm-
ländingarne» ; — 1879: Philemon i 
»Philemon och Baucis», Edgar i »Lu
cie»; — 1880: Radames i »Aida», 
Noureddin i »Lalla Rookh>, Jean i 
»Jean från Nivelle», Josef i »Josef i 
Egypten ! ; — 1881: FurU Mikael i 
»Karpathernas ros» af S. Saloman, ti
telrollen i Gounods Faust, Bergakungen 
i »D en bergtagna»; — 1882: Zephoris 
i »Konung för en dag», Hertigen i 
»Rigoletto», Erik i tillfällighets-stycket 
»Silfverbröllopet», Alonzo i »Cora och 
Alonzo», Steni o i » Hin ondes lärospån», 
Florestan i »F.delio»; — 1883: Faust 
i »Mefistofeles», Chapelovx i »Postiljo 
nen från Longjumeaux» ; — 1884: 
Almaviva i »Barberaren i Sevilla», 
Romeo i »Romeo och Julia»; — 1885; 
Sanda i Hallströms »Neaga», Horace 
i »Den svarta dominon», titelrollen i 
Lohengrin; 1886: Faul i »Paul och 
Virginie» af Massé, Huon i »Oberon»; 
1887. Då »Konung för en dag» i 
janauri gafs för 100:de gången hade 
Ödmann lil-a många gånger utfört Ze
phoris' parti i operan. I april hade 
Ödmann en ny roll som Walther Stol-
zing i »Mästersångarue». Från höst
säsongen detta år var han engagerad 
vid Kgl. teatern i Köpenhamn, såsom 
förut Llifvit nämndt, till \ åren 1889. 
Han sjöng där bl. a. Faust i »Mefi-
stofeles», »Don José», Almaviva och 
Romeo samt hade en ny roll som Alad
din i Öhlenschlägers drama med samma 
namn, musik af Em. Hor neman. Åter
kommen till Stockholm i juni 1889 
uppträdde han ] å Operan som gäst 
d. 4—15 juni, utförande Romeo, Ze

phoris och Faust i Gounods och Boi-
tos operor. Från hösten detta år till
hörde Ödmann åter och allt framgent, 
såsom vi nämnt, v år kungl. teater. Vi 
fortsätta nu förteckningen öfver hans 
roller här. 

1890: Gerald i »Lakmé», titelrollen 
iVerdis Otello, Turiddo i »På Sicilien»; 
— 1891 i slutet af maj då danske 
operasångaren Simonsen gästade här 
finna vi Ödmann uppträda som Arnold 
i »Wilhelm Teil». Vid sista före
ställningen i Gustaf III:s gamla opera
hus d. 30 nov. detta år medverkade 
Ödmann såsom Bergakungen i »Den 
bergtagna». D. 26 dec. började sedan 
kgl. teaterns föreställningar i den för 
hyrda Svenska teatern. Vi gå nu 
vidare i den Ödmannska rollförteck
ningen. 

1892: Enzo Grimaldi i Ponchiellis 1 

»Gioconda»; — 1893. Titelrollen i 
Fra Diavolo, Johan af Ley den i »Pro
feten», titelrollen i Stradella; — 1894: 
Raoul i »Hugenotterna», Ezard i 
»Hexan» af Aug. Enna, Nikias i »Fry-
ne» af Saint Saëns; — 1895: Fritz 
Kobus i Mascaguis »Vännen Fritz», 
Araquil i »Navarresiskan», Lyonel i 
»Martha»; — 1896: Chevalier de Grieu.c 
i Massenets »Manon», Albertus i »Hex-
fällan» af Hallén, Don Henrik Sando
val i »Kronjuvelerna». 

1897 : En yngling i Peterson Bergers 
»Sveagaldrar» vid kon. Oscar II:s 
regeringsjubileum; - 1898: Jean i 
Salomans »I Bretagne», George i »H vita 
frun». Då kgl. teatern d. 19 sept, 
samma år flyttade in med operaföre
ställningarna i det nya operahuset, ut
förde Ödmann vid invigningsrepresenta
tionen Salvaterra i Berwalds »Estrella 
di Soria» vidare Manrico i »Trubadu
ren»; — 1899: Olof Eskelson i »Val
demarsskatten», Erik i »Den flygande 
holländaren»; — 1901: Rodolphe i 
» Bohême»; — 1902: titelrollen i Er-
nani; — 1903: Simson i »Simson och 
Delila», Valdemar i »Ran», Lenski i 
»Eugen Onegin»; — 1904: titelrollen 
i Massenets Werther \ — 1907: Bo
ris i »Daria» af Marty; — 1908: 
Linkerton i »Madame Butterfly». 

Som konsertsångare bar Arvid Öd
mann flerfaldiga gånger låtit böra sig 
såväl i hemlandet som utom detsamma. 

Af utmärkelser som kommit Ödmann 
till del kan nämnas att hi>n 1 885 er 
höll medaljen Literis et artibus samt 
är innehafvare af Vasa- och Danne-
brogsordnarne jämte en rumänisk så
dan. Han är sedan 1897 ledamot af 
Musikaliska akademien och utnämnd 
till kgl. svensk hofsångare. 

"/is" 

Signe Rappe. 

Efter det hofsångerskan fröken Signe 
Rippe vid förra säsongens slut läm
nade Wien, där hennes treåriga en
gagement vid Kejserliga Operan då 
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tilländalupit, har hon tillbragt somma
ren här i föräldrahemmtt och nu till 
en början under denna säsong ägnat 
sig åt konserterande. På ett annat 
ställe i detta nummer omnämnes den 
succés hon gjort härstädes med tvänne 
konserter under denna månad i Musi
kaliska akademien. Efter dessa ger 
hon konserter i Upsala och Göteborg, 
samt ställer sedan kosan till Paris. 

I första numret af förra årgången 
hade vi med anledning särskildt af 
fröken Rappes gästande då på vår 
Opera, en utförligare uppsatts om hen
nes sångstudier och konstnärsbana hvar 
för vi här kunna hänvisa till densamma. 
Vi omnämnde då hur hon som kon
sertsångerska först gjorde sig mycket 
bemärkt i hemlandet och i Köpenhamn 
samt huru hon efter fortsatta sångstu
dier för utmärkta lärarinnor i Ber
lin äfven med förberedelse till upp
trädande på scenen, dit hennes håg 
drog henne, debuterade pä Mannheims 
opera d. 6 sept. 190G som Pamin a och 
straxt gjorde stor succés med kreeran
det af Salomes svåra parti på denna 
teater, där hon under två år vidare 
bland stora roller utförde Venus i 
»Tannhäaser», Sulamith i »Drottningen 
af Saba», Rezia i »Oberon», Elsa i 
»Lohengrin», Desdemona i »Otello», 
Senta i »Holländaren , Aida och Mar
gareta i »Fauet» etc. Genom den beröm
de dirigenten Weingartner blef hon 
sedan vunnen för hofoperan i Wien. 
Fröken Rappes gästande på Stockholms
operan, ha vi i godt minne. Det 
skedde först under december 1908, då 
hon uppträdde som Salome, Margareta 
i »Faust», Aida och Senta med stor 
framgång i alla dessa roller. Hennes 
andra gästspel här ägde rum från 6 
dec. 1909 till 13 jan. 1910, då hon 
för första gången framträdde här som 
Desdemona och Elisabeth i »Tannhäu-
ser», en för henne ny roll, och ånyo 
denna gång utförde Margareta, Aida, 
Elsa och Senta. 

Under vistelsen i Mannheim gästade 
fröken Rappe flera större tyska opera
scener, däribland Berlins Kgl. Opera, 
som Salome med sällsynt framgång, 
och i slutet af förra året som Senta 
på Coventgarden-teatern i London, där 
hon, likaledes med stor framgång med
verkade på en konsert. 

Vi antaga att fröken Rappe ej kom
mer att öfvergifva scenen, där hon 
med sin vackra röst och stora sång
konst i förening med dramatisk talang 
och särdeles fördelaktig apparation 
har utsikt att fortfarande lira triumfer. 

m  

Franz Liszt. 
1811 —1886. 

I denna månad firas mångenstädes 
minnet af en musi kvärldens märkligaste 
stormän, Franz Liszt, hvars födelse
dag inträffade för 100 år sedan, d. 22 

aug. och dödsdag för 25 år sedan d. 
31 juli. Företrädesvis i hans fädernes
land Ungarn och i Tyskland, där han 
tillbragte större delen af sitt lif och 
hade sin likaste verksamhet, kommer 
detta minne att högtidlighållas med 
konserter för uppförande af hans kom
positioner. Äfven den svenska huf-
vudstaden lämnar bidrag till denna 
hyllning. Nyligen har Igoaz Friedman 
här gifvit en Liszt-afton på Musikaliska 
akademien, där en konsert eger rum 
d. 13 d:s tillhörande »borgarskolans 
serier» med program af uteslutande 
Liszt-komposioner för piano, solo- och 
körsång, hvartill kommer att K. Ope
ran ger sin första symfonikonsert d. 
21 okt. med Liszt-program. 

I Budapest firas en fem dagars Liszt-
fest från 21 till 25 okt. med uppfö
rande af hans verk, börjande med 
»Elisabeth-legenden» och slutande med 
oratoriet »Kristus». En Liszt-komitté 
därstädes har nyligen beslutat att ut-
gifva en ny upplaga af hans samtliga 
kompositioner, att där upprätta en min
nesvård öfver honom och till hans fä
dernesland öfverflytta hans jordiska 
kvarlefvor. 

Hvad som först gjorde Liszts namn 
bekant var hans talang som världens 
mest storslagna piano-virtuos och hans 
på grandios effekt anlagda stora piano
kompositioner, med hvilka han skapa
de sn ny teknik för pianots heroer. 
I sina »rhapsodier» och stora »trans-
skriptioner» äfvensom sina pianokon
serter har han lämnat virtuosen ett 
betydande bravur-material, dit man äf
ven kan räkna många af hans etyder. 
Först senare har Liszts vokala kom
positioner, körverk och solosånger samt 
orkesterverk gjort sig kända och upp
skattade. Wagners och Berlioz' infly
tande ger sig tillkänna i de sistnämn
da, hvari de instrumentala och dyna
miska effekterna öfverglänsa inspira
tionen och uupfinningen. En högst 
framstående egenskap hos Liszt är hans 
eminenta förmåga som pianolärare. 
Med den kolossala virtuositeten före
nade sig hos Liszt en genialitet och 
värme i musikalisk uppfattning och 
framställning som verkade fascinerande 
på åhörande. Lika mästerligt kunde 
han tolka ett stycke af gamle Scarlatti, 
som en Bee thovensonat eller nyare 
tcnsättningar, och med sin enastående 
talang förenade han en personlig älsk
värdhet, som tjusade hans elever. Man 
kunde ej räkna på att anses för en 
fullkomnad pianist under hans tid om 
man ej hos honom satte kronan på 
verket och fått mästarbrefvet. 

Franz Liszt föddes d. 22 okt. 1811 
i Raiding, en by nära den ungerska 
staden Oedenburg. Fadern var för
valtare hos furst Esterhazy, hvars be
römda kapell, för hvilket Joief Haydn 
varit anförare, var stationerad i den 
närliggande staden Eisenstadt. Fadern 
var musikalisk, spelade klavér och andra 
instrument samt kunde därför under
visa sonen. Vid (5 år s ålder började 

dennes musikundervisning, och redan 
såsom nioåring medverkade han å en 
konsert i Oedenburg med sådan fram
gång, att furst Esterhazy lät honom 
komma till Eisenstadt och spela för sig, 
hvarpå fadern beslöt att låta gossen 
konsertera i Pressburg. Följden af 
konserterandet här var att flere unger
ska magnater tillförsäkrade honom ett 
stipendium af 600 gulden under sex 
år. Liszts fader lämnade nu sin plats 
i Raiding, och föräldrarne egnade sig 
därefter helt och hållet åt sonens upp
fostran. De öfverflyttade då till Wien 
1821, där Czerny blef den unge Liszts 
lärare i pianospelning och Salieri öf-
vertog hans teoretiska utbildning; de 
framsteg han nu gjorde gränsade till 
det otroliga. Redan efter ett års ifriga 
studier kunde han låta höra sig offent
ligen i Wien och väckte formlig entu
siasm. Vid denna och några snart 
därpå följande konserter spelade den 
13-årige pianisten Hümmels då nyss 
skrifna konserter i A- och H-moll, den
nes septett, Ries' konserter, kompositio
ner afMoscheles och Czerny, samt impro
viserade öfver af publiken gifna motiv. 
Bekant är huru Beethoven, af hvilkens 
bekantskap han rönte stort inflytande, 
vid hans afskedskonsert i Wien blef 
så förtjust öfver gossens spel, att han 
gick upp på estraden och k ysste honom. 
Från Wien begaf sig L. till Paris 
1823, sedan han först gifvit en af
skedskonsert i Pressburg. Den sam
vetsgranne fadern ville nu låta gossen 
vidare utbilda sig vid konservatoriet i 
Paris, men såsom utländing afvisades 
han af Cherubini. Offentligheten ble f så
lunda Liszts egentliga högskola. Han 
spelade för hertigen af Orleans, inför
des i världsstadens förnämsta sällskaps
kretsar, och snart var »le petit Liszt» 
de fina parisersalongeraas älskling. 
Några pianolärare erhöll han ej vidare, 
men Paër och sedan Reicha gåfvo ho
nom fortsatt undervisning i komposition. 
Framgången i Paris föranledde fadern 
att resa öfver med honom till London 
1824, där han äfven lät höra sig med 
framgång. Han återvände emellertid 
snart till Paris, där Paganini, Chopin 
och Berlioz nu utöfvade stort inflytan
de på honom. Han förnjrade sedan be
söket i London och gjorde två resor 
genom de franska departementen. På 
den sista af dessa dog hans far i Bou
logne sur mer 1827, och modern skyn
dade då till sonen ifrån Wien. L. 
måste nu försörja sig och sin mor med 
musiklektioner, ty tiden för stipendiet 
var utgången. Sysselsättning fattades 
honom ej, alldeustund han genast blef 
en eftersökt lärare i de förnämsta fa
miljer. Hans rykte som pianist var 
redan stadgadt, och äfven som komponist 
hade han gjort sig känd; i oktober 
1825 hade nämligen en operett af ho
nom, »Don Sancho», blifvit uppförd 
på Stora operan. 

Julirevolutionen, som han hälsade 
med hänförelse, hade stort inflytande 
på utvecklingen af hans kara ktär, äfven-
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som Saint Simonismen, för hvilken han 
en tid svärmade, också inverkade på 
hans oroliga själs utveckling. Det var 
i synnerhet efter faderns död som hans 
religiösa grubblerier togo sin början, 
hvilka slutligen år 1865 ledde ho
nom till att blifva abbé, utan att 
han därför öfvergaf sin konst eller 
försakade världsliga nöjen och njut
ningar. 

Paganinis uppträdande i Par is 1831 
försatte honom i extas. De utomor
dentliga tekniska svårigheter violister-
nas mästare behärskade på sitt instru
ment lockade honom oemotståndligt 
att på pianot åstadkomma samma effek
ter. Han utvecklade sålunda i hög 
grad handenssträck- och språngförmåga, 
riktade därigenom sitt instrument med 
nya uttrycksmedel och klangskönheter 
samt skapade därmed en ny stil inom 
pianomusiken. Fétis föreläsningar(1832) 
om upphäfvandet af det gamla ton
artbegreppet bidrogo att gifva hans 
harmonisering den frihet, som utmär
ker den nyare tyska skolans kompo
sitionsstil. På hans musikaliska utveck
ling inverkade iej ringamån Chopin,med 
hvilken han stod i innerligt vänskaps
förhållande, men ännu mäktigare var 
det inflytande han rönte af Berlioz, 
hvars symfoni »Episode de la vie d'un 
artiste» efter komponistens återkomst 
från Italien utfördes 1832 i pariskon-
servatoriet och gjorde stort intr3 'ck i 
Liszt. Denna sj'mfoni var också det 
första orkersterverk han arrangerade 
för piano. Under intrycket af denna 
— säger L. Ramann — liksom vak
nade hans sällsporda te kniska förmåga. 
Kännande i sina fingrar en hel orkes
ter, dertill i sin inbillning bärande en 
trogen bild af orkestermassorna och 
solopartiernas särskilda klangfärger, 
växte under detta arbete hans teknik 
till en svindlande höjd, som både före 
och efter honom blifvit o uppnådi. Ge
nom Berlioz bragtes ock till klarhet 
hans öfvertygelse att musiken måste 
återgifva poetiska ideer, och sålunda 
blef Liszt vid sidan af den geniale 
iransmannen bärare af programmusi
kens tanke. 

Liksom konstnären int rädde nu också 
människan Liszt i en ny utvecklings-
phas. Salongernas älskling hade blif
vit man. Af stor betydelse för ho
nom blef hans förhållande till grefvin-
nan d Agoult, känd såsom skriftstäl-
larinna under pseudonymen »Daniel 
Stern», som under åren 1835—39 del
tog i hans konstresor och skänkte ho-
nonom tre barn. bland hvilka dottern 
Cosima först blef gift med Hans von 
Biilov och efter skilsmessan från ho
nom med Richard Wagner. 

Vid slutet af 1839 sände Liszt gref 
vinnan jämte barnen till Paris under 
det han själf fortsatte sina konsert
resor och triumferande genomreste Eu
ropa till 1849. Redan i 836 hade han 
segrande bestått täflan med sin far
ligaste rival, Sigismund Thalberg, och 
nu fanns ingen p ianist som ku nde göra 

honom stridig rangen såsom pianister
nas furste. Sin stora vördnad för den 
klassiska pianomusikens nyskapare, 
Beethoven, visade han då han (1839) 
till Beethovenmonumentet i Bonn 
skänkte den ganska betydande summa 
som fordrades för dess fullboidande. 
Ar 1848 antog L. hofkapellmästare-
tjänsten i Weimar, hvilken pla<s han 
innehade till 1859. Hofteatern härstä
des höjdes af honom till en betydande 
rang. Han bragte här till utförande 
Wagners musikdramer, befordrade vag-
nerismen olh samlade kring sig en 
skara »Dytyska» talanger såsom Raff, 
Bülow, Tausig o. a. Här skref han 
sina »Symfoniska dikter», hvilka huf-
vudsakligen re presentera hans individu
alitet såsom skapande tonkonstnär. 
Från 1861 till 18 70 lefde Liszt i Rom, 
men återkom sistnämnda år till Wei
mar för att leda musikfesten till fi
rande af Beethovens lUO-åriga födelse
dag. Det spända förhållande som va
rit rådande mellan honom och hofvet 
i Weimar upphörde nu, och sedan dess 
har Liszt h varje sommar uppehållit 
sig i denna stad, sysselsatt med att 
undervisa de många elever som till
strömmat dit för att af hans hand mot
taga sitt mästarbref. Bland dem kunna 
nämnas, Biilow, Tausig, Sofie Menter, 
Eugen d' Albert, Reisenauer, E. Sauer 
etc. samt den svenska pianisten frö
ken Hilda Thegerström. Den öfriga 
delen af året har L. vanligen till-
bragt i Rom och Budapest, för hvars 
musikakademi han sedan 18 75 varit 
president. Liszt var öfverhopad af 
utmärkelser. Han var hedersdoktor 
vid universitetet i Königsberg, adlad 
af österrikiske kejsaren genom förlä
nandet af Jernkroneorden, kammar
herre hos hertigen af Weimar, kom-
dör af Hederslegionen och innehafvare 
af otaliga andra ordnar samt heders-
borgare i flere tyska och österrikiska 
städer. Af svenska Musikaliska 
akademien var han ledamot sedan 
1857, men innehade ej någon svensk 
orden. 

Franz Liszt a fled, som sagts, nat
ten mellan 31 juli och 1 aug. i Bay
reuth. Ännu i slutet af juni befann 
han sig vid god helsa i sitt hem i 
Weimar. Visserligen hade hans helsa 
varit vacklande under de sista åren 
och han hade äfven tänkt underkasta 
sig en ögc ̂ operation men han v ar dock 
vid god vigör och efter ett besök i 
Luxenburg begaf han sig till Bayreuth 
att jämte sin dotter Cosima Wagner 
öfvervaka första uppförandet af de Wrag-
nerska musikdramerna. På resan dit, 
hade han dock ådragit sig en förkyl
ning, som utvecklade sig till lung
inflammation. D. 25 juli lät han emel
lertid leda sig till teatern för att be
vista första uppförandet af »Tristan 
och Isoide». Dagen därpå var han 
sängliggande, försämrades mer och 
mera och något öfver kl. 11 på nat
ten slutade han lugnt och stilla sitt 
verksamma och ärorika lif. 

Liszts kompositioner är o mycket tal
rika, uppgående till ett antal af in-
mot 650, däribland 63 för orkester 
— bland annat 33 transkriptioner — 
och 517 för piano; bland dem 300 
transkriptioner. För orgel har han 
skrifvit 20 verk; vokalkompositioner
nas antal uppgår till 39 och de melo
dramatiska verken till 5. Af hans 
orkesterverk må nämnas de symfo
niska dikterna »Tasso, lamento e trium-
fo», »Hunnerdrabbningen», »Idealet», 
»Mazeppa», »Orpheus», »Prometeus», 
»Hungaria», »Ce qu'on entand sur 
la montagne», »Les préludes» »Ham
let». »Festklänge», »Von der Wiege 
bis zum Grabe», »Dante» f. ork. och 
fruntimmenskör», »Eine Faustsymfo-
nie» (Faust. Gretchen, Metistopheles 
för ork. och manskör) »Mefistowal-
zer», »Gaudeamus igitur» (med kö
rer och soli) etc., en rad mästerliga 
arrangements af Schubertmarscher etc. 
—; afpianoverk: 2 konserter (Ess-dur, 
A dur), Concerto pathétique (konsert
solo), 15 ungerska rhapsodier, konsert
etyder, ett stort antal parafraser öfver 
motiver ur operor af Wagner, Meyer
beer, Verdi, Mozart m. fl., bravurfanta
sier öfver Mendelssohns musik till »Mid 
sommarnattsdrömmen», »Don Juan» etc., 
»Impromptu», Fiss dur; »Consolations » 
»Apparitions», »Harmonies poetiques 
et religieuses», »Annés de pèlerina
ges», 3 Valses caprice», Paganinis 
»Clochette» etc., transkriptioner af 
sånger (omkring 60 af Schubert), vals-
kapricer, ballader, legender, elegier, 
impromptus m. m. Hit höra äfven hans 
förträffliga bearbetningar för piano 2 
händer af Beethovens symfonier samt 
saker af Berlioz, Saint-Saëns, Wagner 
m. fl. 

Af så ngverk ha vi att nämna: »Gran-
messan», Ungersk kröningsmessa, » 
2 orgelmessor, psalmer, oratorierna 
»Christus», »Den heliga Elisabeth», 
kantater, mindre k\*rkosånger »Requi
em» för manskör och orgel, (»Pater 
noster», »Ave Maria», »Ave maris 
Stella», Ave verum», »O salutaris», 
»Tantum ergo»), omkring 60 solosån
ger till piano etc. Liszt har äfven 
med framgång försökt sig som skrift
ställare. Af hans skrifter må nämnas 
»De la fondation Goethe à Weimar», 
»Lohengrin et Tannhäuser de Rich. 
Wagner», »Frédéric Cbopin». Die Zi 
guener und ihre Musik in Ungern», 
»Robert Franz», etc. 

Man har flere biografier öfver Liszt 
En omfattande sådan af Lina Ramann 
utkom 1884—94 i 3 delar. Hans 
samlade verk äro utgifna af musik
förlagsfirman Breitkopf et Härtel i 
i Lepzig. 
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Från scenen och konsertsalen. 

Kungl. teatern. 

Okt. 1. Oounod: Romeo och Julia. 
3. Tschaikowsky: Eugen O neg-in. 
4. Weber: Friskytten. 
6. Wagner: Den flygande hollän

daren. (Senta: friherrinnan Lyk-
seth-Skogman; Holländaren : hr 
Carl Lejd ström.) 

7, 13 . Lortzing: Tsar och timmerman. 
8. Bizet: Carmen. 
9. Verdi: Trubaduren. (Leonora, 

Azucena: frk Linnander, fru < Haus
sen; Manrico, Lima: hrr Kirchner, 
Heron.) 

11, 15. Rossini: Barberaren i Sevilla. 
(Rosina, Marcellina: fru Oscar, frk 
frk Lindegren; Grefve Alm aviva, 
Doktor Barth olo, Don Bazil: hrr 
Lennartsson, Stiebel, Wallgren; 
en officer, en notarie: hr Man-
dahl, Eric son.) 

14. Q o u n o d : Faust. 
17. Gounod: Romeo och Julia. (Ro

meo: hr Arvid Ödmann, afskeds-
recett.) 

Oscarsteatern, 

Okt. 1 17. J. Gilbert: Kyska S usanna. 
1, 8 , 15. Offenbach: Sköna Helena. 

(Helena: fru Norrie, gäst. 

Musikal, akademien. 

Okt. 4, 6, 10. Konserter af piano virtuosen 
Ignaz Friedman. 

12, 16. Konserter af hofså ngerskan, 
fröken Sig ne Rappe. 

17. Konsert af Société des 
I n s t r u m e n t s  a n c i e n s  
från Paris. 

I »Frisk3Ttten» har fröken Linnan-
der haft en njr, större roll som Agatha, 
med vackert sångföredrag, hvari dock 
såsom i spelet kunde inlagts mera lif. 
Hr Lennartsson, som alltmer uppmärk
sammas för sin vackra tenor och dra
matiska framställning, var en ypperlig 
Max. Friherrinnan Lyhseth-Skogman 
har, efter att för sjukdom varit hin
drad uppträda denna termin, nu bör
jat tjänstgöring vid Operan som Senta 
i »Holländaren», hvari hr Carl Lejd-
ström uppburit titelrollen med den fram
gång, hvartill hans vackra röst gör 
honom förtjent. Något dramatisk lif 
kan man ej vänta af holländarens spök-
tigur Rossinis kvicka buffa » Barbera 
ren i Sevilla» har återupptagits efter 
fem år, då senast frk. Hesse utförde 
Rosina och — som länge vanligast 
varit fallet — hr Max Strandberg 
grefvens parti. Rosina återgafs, så
som förut skett, af fru Oscar, lifligt 
och vokalt berömvärdt. Hennes höjd-
toner ansättas ock stundom med into-
nationen skadande styrka, något som 
nu för öfrigt är vanligt i vår tids 
brist på beherskad bel canto-sång. Herr 
Lennartsson var ny i grefve Alma-
vivas roll, hvari hans behagliga stämma 
hördes med nöje. Hvad sångföredra
get beträffar redde han sig rätt väl 
med den strupfärdighet koloraturpartiet 
fordrar. Öfver någon drill torde han 
dock ännu ej förfoga. Spelet var äf
ven värdt erkännande. Herr Lejd-

ström, som förut här utföit Bazils 
parti i operan, hade nu öfvertagit Fi
garos mera fordrande och fyllde väl 
sin plats såsom den rörlige förslagne 
baiberaren. Hr Vallgren var en lyc
kad Bazil, som sjöng sin förtal-aria 
med glans, och hr Stiebel s doktor Bar
tholo gjorde god komisk verkan. Wag-
nerdyrkarna och beundrare af nutids-
musiken tiuna naturligtvis musiken i 
»Barberaren» J'tlig och tarflig. De 
förstå ej det spirituella i densamma. 
Den gör ej anspråk på att gå på dju
pet. Den är ett solglitter på ytan, 
som ej synes för dem som ständigt 
vilja hålla sig på djupet. 

Konsertrevy. Den egemliga konsert
säsongen inleddes d. 2(5 sept, n ed pa
ret Vretblads sonatafton i Vetenskaps
akademien. Organisten i Oscarskyr-
kan Patrik Vretblad har såsom pianist 
ofta medverkat vid konserter såsom 
ackompanjatör och sköter pianot med 
precision och smak. Hans fru, född 
Bod man, har förut dokumenterat sig 
som framstående violinist och är elev 
af Marteau. Programmet upptog So
nat (Le Tombeau) af J. M. Leclair 
(1(>97—17(>4) och Konsert sonat af 
Francesco Veracini (168(> —1750) 
samt slutligen sonat, B dur, af Mo
zart, alla tre för violin och piano. 
De båda första sonaterna äro i 
sin gamla stil rätt underhållande, så 
stort afbrott gjorde dock icke mot 
dem Mozarts mera moderna sonat. 
Utförandet af det hela var gediget 
och smakfullt, för hvilket ock pu
bliken, ehuru fåtalig, visade sig er-
käusam. Troligen hade programmet 
varit mera lockande med en Beetho
ven sonat i slutet i stället för en af 
de första sonaterna. 

Af utländska artister framträdde 
först denna termin den ansedda pia
nisten M;me Maria (Avani ) Carreras, 
som i april 1908 första gången gaf 
konsert här, då i Vetenskapsakade
mien. Fru Carreras spelar med ar
tistisk fulländning och fin smak, ej 
för mycket begifven på k raftyttringar. 
Beethovens pianosonat op. 2 n:o 3 
stod först på programmet, och utför
des alltigenom mästerli gt. Efter denna 
följde sånger af gamla italienska kom
ponister, Scarlatti, Marcello, Bononcini, 
Paradies, Caccini, sjungna af den med
verkande italienska sångerskan M:me 
Ebe Colombo. Med rätt obetydlig 
röst och i höjden ofta bristande ren-
het gjorde hon ett rätt matt intryck, 
äfven i sedan föredragna sånger af 
Massenet, Bizet och Sgambati. M:me 
Carreras spelade, som nyheter, 4, 
»Kirgisische Skizzen af den i Berlin 
bosatta pianisten Mikael von Zadora 
samt »Flammes de mer» af den be
kanta pianovirtuosen Em. Sauer; Skiz
zerna, något vildt ka rakteristiska i ny
are stil, Sauers stycke mera obetydlig 
virtuospjes. Till slut spelade hon af 
Liszt »Sonetto de l Petrarca» n:o 1 04 
och Rhapsodi n:o X. Åhörarna voro 

rätt talrika och M:ine Carreras hylla
des med rikt bifall. 

Då Ignaz Friedman i nov. 19 09 gaf 
sin första konsert här började han, 
såsom nu, först med en Liszt afton, 
hvarpå följde en Chopin-afton. Åter
kommen i mars 1910 gaf han 3 kon
serter, såsom äfven nu varit fallet, 
den första 4 okt., då Lisztprogram-
met upptog H-moll-sonaten, Waldes
rauschen, Valse Impromptu, Liebes-
traum n:o 3, Feux follets, »Ständchen» 
och »Erlkönigs-transkriptionerna, Hoch
zeitsmarsch» o. Elfenreigen i »Mid-
sommarnattsdrömmen» af Mendelssohn 
samt »Hexameron», hvari äfven Thal-
berg, Crerny, Päxis, Cramer och Cho
pin lämnat bidras;. Chopin-aftonens 
program upptog Sonat op. 35, B moll ; 
Ballad, Ass dur; 2 Mazurkor; Vals, 
Ass dur; Scherzo, Nocturne, 2 Etuder, 
Prelude; Polonaise, Ass dur och Sonat 
op. 58 H moll. Pi o:e konserten d. 
10 okt., hvilken hade blandadt pro
gram spelade han en egen »Passacag-
lia», mera svår än vacker, Beethovens 
Sonat op. 90, E moll och Bagatell H 
moll; af Chopin: Nocturne, Ciss moll, 
Valse E moll. Polonaise, B dur, Bal-
lade, F moll; »Noël en Polagne» 
af Bozezinski (antagligen Polack) med 
klockringning och julstämning, en »Ru
mänsk dans» af Bela Bartok, »Tri-
àna» af Albenir, nymodiga saker af 
obekanta tonsättare. Konserten afslu-
tades med Brahms »Studien über en 
thema von Paganini», bekant, mycket 
långt bravurstycke. Den berömde pia
nisten hänförde äfven nu vår publik, 
som med applåder, stampningar och 
till och med hurrarop hyllade konst
nären, hvilken ej var njugg på 
extranummer efter de många inrop-
ningarna. 

Kammarmusik Föreningen hade en 
konsert till inledande af sin verksam
het d. 5 okt. i Musikaliska akade
mien. Estraden hade framtill skärm 
öfver hela bredden -— ej blott liten 
skärm, såäom vid Brüsselkvartettens 
soaréer — och framför denna några 
palmer. Den nya Kjellströmska stråk
kvartetten, bestående af hrr Kjellström, 
Runnquist, Lindhe och Johansson , (alt
viol, ny bekantskap) medverkade jämte 
hr Carl Lejdström som sjötig Schu-
bertsånger. Programmet upptog först 
Mosarts härliga stråkkvartett, D moll 
och afslutades med Beethovens i G 
dur, op. 18 n:o 2. Samspelet i dessa 
var högst berömligt, och särskildt ut
märkte sig ledaren hr Kjellström i 
första violinstämman för sitt mjuka 
och klangsköna spel. Herr Lejdström 
sjöng med bästa disposition och fint 
musikaliskt uttryck sina Schubertsån-
ger; »Nacht und Träume», »Der 
Wanderer», »Der Doppelgänger», »Li
tanei och »Wohin?» Salen var 
fylld af abonnenter, som egnade de 
utförande lifligt och välberättigadt bi
fall. 

Hofsångerskan fröken Signe Rappe 
kunde på sin sångafton d. 12 okt. 



118 S VENS K MUSIKTIDNING. 

äfven fägna sig åt fylld salong och 
bland åhörarne m ärktes prins Carl med 
gemål. Med s in höga, starka och rena 
sopran samt eminenta sångkonst firade 
hon denna afton en stor triumf, med 
bifallsyttringar efter hvarje nummer, 
ibland så varma att de framkallade 
hisseringar, och efter konsertens slut 
följde en mängd inropningar och flere 
extranummer. Den behagliga sånger
skan har knappast förr på konsert
estraden framträdt med större fram
gång, äfven erkänd af en presskritik, 
som annars visar sig lätt sträng. Hen
nes program var stilfullt, endast upp
tagande tre namn: Schumann, Rich. 
Strauss och Hugo Wolf. Schumann 
representerades af »Melancholie», »Lied 
der Braut», »Röselein» »Jasminen
strauch» »Warnuug», »Die Meerfee; 
Strauss af »Allerseelen», »Winter
weihe», »Ständchen», »Ach Lieb, ich 
muss nun scheiden», »All mein Ge
danken»; Wolf af »Der Knabe und 
das Imlein», »Wenn du mich mit den 
Augen streifst», »Oh. war' dein Haus 
durchsichtig wie ein Glas, »Ihr jungen 
Leute, »Schweig einmal still», Du 
denkst mit einem Fädchen» och »De r 
Freund». Fröken Rappe hade i frö
ken Märta Ohlson en utmärkt ackom-
panjatris på denna konsert. 

Fröken Rappes 2:a sångafton, po
pulär och med svenskt program egde 
rum d. 16 okt. i samma lokal oeh in
för fulltalig publik samt bevistades af 
konungen. Med rikligt bifall efter 
hvarje nummer, flerfaldig inropning 
och blombuketter hyllades den om
tyckta sångerskan, som äfven denna af
ton utmärkte sig med sitt vackra och 
uttrycksfulla föredrag. Programmet 
upptog af J. A. Josephson; »Sången»; 
A. F. Lindblad: »Aftonen»; H. Gre-
villius: »Barnet gick i Rosenlund»; 
» Aprilnarri» ; Bror Beckman; »Elden 
som brinner», »Tre löften»; »Vinden»; 
A. Järnefelt: »SkymniDg», »Titania»; 
H. Alfven: »En enda», »Jag längtar 
dig»; E. Sjögren; »Weil auf mir du 
dunkles Auge», »Die geheimnissvolle 
Flöte», »Vormeinen Auge wird es klar»; 
W. Peterson-Berger : »Liebesreime», 
»Musik bewegt mich; R Liljefors: »Flic
kan kom från sin älsklings möte», 
»Du 1er»; »Höstens vår». Afven 
nu belönades bifallet med flere extra
nummer. Godt ackompanjemang pre
sterades af pianisten fru Märta Klint
berg. 

Om de intressanta »Socéité des In
struments anciens» få vi p& en gång 
yttra oss i nästa nummer. 

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kungl. teatern. Arvid Ödmanns 
afsked från Operan blef mycket hög
tidligt, såsom man kunde vänta. Vi 
ba nämnt att det skedde den 17 d:s 

i »Romeo och Julia». Salongen var 
fullsatt af högtidsklädd publik och i 
hoflogen syntes konungaparet, kron
prinsen med gemål och deras gäst 
prinsessan Patricia, hertigarne Carl 
och Wilhelm med gemåler samt prins 
Eugen. Äfven grefvinnan De Casa 
Miranda syntes i en loge. Efter hvar
je akt inropades hr Ödmann 3 à 4 
gånger och efter den sista fick han 
mottaga den mest storartade hyllning 
i form af lagerkransar från Operastj'-
relsen och korporationer vid teatern 
samt vidare en mängd andra lager
kransar, däribland en med infattad 
silfverkran.s, blomsterlyror, blomster
bord, buketter i massa. Publiken app
låderade och hurrade, stående, hvar 
gång han kom in på scenen med en 
ny hyllningspresent och äfven d e kung
liga stannade kvar i det längsta, del
tagande i bifallet. 

Herr Ödmann blef slutligen hissad 
af några operakamrater, och efter ett 
tecken att vilja framföra ett tack för 
hyllningen vände han sig först till 
kungliga, logen i underdånighet tackan
de för den heder de kungliga bevisat 
honom med sin närvaro, sedan riktan
de sig till publiken med tack för de 
många år af sympatier den visat ho
nom samt till pressen, som ständigt 
bedömt »mig ovärdige» med alltför 
mycken mildhet och älskvärdhet. I 
hotell Kronprinsens stora festvåning 
var sedan anordnad en animerad ban
kett för Ödmann, hvarvid för honom 
höllos flera tal af operastyrelsens ord
förande, grefve Rosen, förre operacbe-
fen öfverintendenten Burén m. fl. och 
äfven förekom en versifierad framställ
ning af de roller hvari Ödmann trium
ferat på Operan, denna författad och 
uppläst af operasångaren Nyblom. 

Såsom vanligt inbjudes äfven för 
denna säsong till teckning af abonne
mang å parkett och första raden för 
30 onsdagsföreställningar, äfven af 
abonnemang för symfonikonserter, fem 
under spelåret, d. 21 oktober med 
Liszt program till firande af 100:de 
årsdagen af hans födelse; vida re d. 25 
nov., 3 febr., 23 mars och påskdagen 
d. 10 april. 

John Forsell ger d. 23 okt.. kon
sert i Musikaliska akademien med in
ternationellt program samt en andra 
konsert d. 25, då han kommer att 
sjunga saker af nu lefvande komposi
törer. 

Konsert kommer att gifvas af 
Svenska musikerförbundet i slutet af 
denna eller början af nästa månad. 

Filharmoniska sällskapet ger 
i november en vokalkonsert i Gustaf 
Wasa-kyrkan under hofkapellm. Järne-
fällts ledning och medverkan af fru 
Davida Hesse-Lilienberg m. fl. 

Hyllning åt fru Lizell. Med 
anledning af att fru Paula Lizell, den 

värdtrade mångåriga ope raartisten, som 
till allmän förvåning ej blifvit af ope
rastyrelsen återengagerad utan skild 
från Operan, nu lämnat densamma, ha 
dess samtliga solister velat ge uttryck 
åt den sympati och aktning de känna 
inför den afgångna sångerskan, som 
gjort sig särskildt omtyckt inom kam
ratkretsen för sitt samvetsgranna och 
plikttrogna konstnärskall och sitt per
sonligen älskvärda väsen. Genom en 
deputation af artisterna öfverlämnades 
nyligen till henne en större skål af 
silfver, fylld med rosor och med gif-
varnas och gifvarinnornas namn i in
skription. 

Fru Lizell egnar sig nu åt under
visning i plastik och ssenisk framställ
ning, hvarom närmare meddelas i an
nons å sista sidan i detta nummer. 

Sällskapet för svenska kvar
tettsångens befrämjande i nbju-
der svenska tonsättare till sin sedvan
liga pristäflan, till hvilken kompositio
ner kunna insändas till senast den 1 
december, under adress Carl Johnns 
musikhandel, Stockholm St. Komposi
tionerna skola vara skrifna till svensk 
text, utan ackompanjemang, försedda 
med motto, däraf afskrift skall finnas 
å ett medföljande försegladt kuvert, 
innehållande kompositörens namn och 
adress. Prisdomare äro director mu-
sices Hugo Alfvén, Uppsala, och mu
sikdirektörerna Erik Åkerberg och O. 
Th. Sandberg, Stockholm. Prisen äro 
500, 300 och 100 kr. 

Richard Andersson, vår ut
märkte pianist och musikskoleförestån 
dare, hvilken i somras fyllde 60 år 
och då vistades i landsorten, har nu 
kunnat fira sin Musikskolas 25-årsju 
bileum från dess upprättande 1886. 
Han har nyligen u tgifvit en »jubileums
katalog 1886—1911». Skolan har, 
utom i Stockholm, filialer på Saltsjö
baden och Djursholm samt i Uppsala. 
Med anledning af jubileet hade lär
jungar och vänner nyligen inbjudit 
Rich. Andersson till en bankett å Ro
senbad, hvarvid han hyllades med 
blommor och en elevs utförande af 
några hans sånger. Efter supén följde 
en intressant konsertafdelning. 

Sångerskan frk. Greta Lind
ström ger d. 20 okt. en cabaret-fö-
reställning å Grand National med bi
träde af flera kända förmågor. 

Göteborg. Med uppförande af 
»Julia» slutade Ranfts operettsällskap 
30 sept, sina föreställningar på Stora 
teatern. D. 1 okt. började Göteborgs 
symfoniorkester denna säsongs konser
ter. Den populära söndagskonserten 
denna dag hade följande program: 1 
Mozart: uvertyr till »Enleveringen» ; 
2 Gluck; 1 Balettsuite n:o 1; 3 Glinka: 
Kamarinskaja, fantasi öfver två ryska 
melodier; 4 Dvorak: Notturno för stråk
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orkester; 5 Aug. Söderman: Svenska 
folkvisor och danser. Påföljande po
pulära konsert d. 8 okt. hade till 
program: 1 Beethoven: Uvertyr till 
»Fidelio»; Mozart: Serenad, G-dur 
(Eine Kleine Nachtmusik); 8 Mendels
sohn: uvertyr »Hebiiderna» ; 4 Schu
bert: mellanakt ur »Rosamunda» 
samt »Militärmarsch; 5 Strauss d. y: 
»Geschichte aus dem Wienerwald». 
A symfonikonserten d. 4 okt. utför
des: Beethoven: uvertyr till »Coriola-
nus» ; 2 Diverteinento n:o 17 för 2 
horn och stråkorkester; Haydn: Sym
foni; G dur (n:o 13 Breitk. et Härtel); 
dessa konserter under hr Stenhammars 
ledning. D. 5 okt. gaf frölt. Elsa 
Stenhummar en svensk folkviseafton, 
visor för damkor med harpackompan-
jemang samt Vallåtar för horn. D. 8 
gafs visafton af Lisa och Sven Scho-
lander. 

->*• 

Från våra grannland. 

Helsingfors. Sept. 17 —okt. 9. 
Af teatrar har, pom haft program med 
musikpjeser, har Apolloteatern, der 
direktör Salmson fortfarande gästar, 
uppfört »Cornevilles klockor», »Läder
lappen», »Miss Hook af Holland», 
»Miss Dudelsack» af Bud. Nilsen, 
Offenbachs »Förlofningen vid lyktsken» 
och » Värmländingarna» samt kommer 
sedan med »Huller om buller». D. 2 
okt. började på Alexanders eatern den 
»Inhemska operan» sina föreställnin
gar. Detta nya företag i den finska 
hufvudstaden har grundats af Aino 
Ackté och Edvard Fazer. Första pro
grammet, som sedan upprepats, ut
gjordes af »Pajazzo» och Massenets 
»Navarresiskan». Rollbesättningen i 
Leoncavallo, opera var följande; Nedda: 
frk. Agnes Poschner, Canio: hr Väino 
Sola, Tonio: hr Rautavaara, Silvio: 
hr Hammar; i »Navarresiskan» utför
des titelrollen af fru Ackté, som re
kommenderat pjäsen för teatern. — 
Konserterna har under denna tid va
rit talrika. D. 18 sept, gafs en kon
sert i universitetssal'n af sångerskan 
Astrid Granholm. D. 20 en annan 
sådan af sångerskan Silfverberg med 
hr O. Merikanto som ackoinpangatör. 
Dagen därpå konserterade br Alexis 
af Enehjelm med samma biträde. D. 
22 gaf pianisten Eino Lundholm kon
sert bl. a. spelande Beethovens sonata 
appassionata och Schumanns Fasching-
8hcwank. D. 23 konserterade sånger
skan frk. Agnes Poschner med kompo
sitioner af Massenet, Debussy, Fauré, 
Mozart, Löwe och finska tonsättare. 
Filbarmoniska sällskapet gaf d. 24 sin 
törsta folkkonsert. Sällskapets orkes
ter ger fortfarande några gånger i 
veckan »populära konserter» i socie-
tetshuset. D. 26 konserterade sånger
skan Götha Wickmau med biträde af 
prof. George Duquenne. Hon hade 
ny.-*s åiei kommit från studier i utlan

det, hvilka, enligt kritiken, åstadkom
mit en skärpa i rösten, som förut ej 
funnits. En sångare Helge Nordin 
gaf dagen efter konsert. På finska 
teatern konserterade d. 28 hofsånga-
ren John Forsell med biträde af fil
harmoniska orkestern. Programmet 
upptog arior ur »Barberaren,, »Fig-
garos brö'lop», »Don Juan» (»Cham
pagnearian), WotaDs afsked ur »Wal-
kyrian», »Wolframs prissång i »Tann-
häuser», sånger af Grieg, Sjögren, Alf-
vén och Sibelius (»Forskarlens bru
dar»), D. 1 okt. gaf han här sin 2:a 
och sista konsert, med biträde af sin 
fru Gurli F., som ackompanjatris, då 
han sjöng saker af Sibelius, Alfvén, 
Sjögren, Stenhammar etc. En af ho
nom planerad konserttur i Finland lär 
ha måst afbrytas genom sjukdom. D. 
30 september konserterade violinisten 
Sulo Hurstinen med biträde af fru 
Anna Krogius. D. 3 okt. gaf sån
gerskan Annabel Mac Dot aid kon
sert och två dagar därefter fru Maikki 
Järnefelt, biträdd af sin man, hr Se-
lim Palmgren. Filharmoniska säll
skapet gaf sin första abonnemangs
konsert d. 9 okt., till hedrande af Joh. 
Svendsens minne upptagande endast 
hans kompositioner: 1 Symfoni n:o 1, 
D dur; 2 legenden »Zorahayda», för 
ork.; 3 violinromans; 4 Norsk konst-
närskarnaval. Abonnemangen för 10 
konserter kostar 25 mark för onum
rerad, 30 mark för numrerad plats. 

Kristiania. Sept. 18—okt. 10. 
Nationalteatern har af pjeser med mu
sik denna tid uppfört Bj. Björnsons 
»Sigurd Sletnbe» med musik af Joh. 
Haarklou, »Madame Butterfly» (sista 
g. 23 sept.) och »Maria Stuart i Skot-
land.» D. 30 gaf teatern en min
neskonsert öfver Johan Svendsen, som 
afied i somras, då af hans verk ut
fördes: 1, Symfoni n:o 2, B dur; 2. 
»Zorahayda», orkester legend; 3. »Kar
neval i Paris» ; 4. sånger, sjungna af 
fru C. Monrad; o. Norsk Rapsodi 
n:o 3. Konserten upprepades d. 1 okt., 
hvarvid vioinromansen utfördes i st. f. 
sånger. Afven MusikföreniDgens l:a 
abonnemangskonsert var ägnadåtSvend-
sens minne. Den gafs under ledning 
af Har. Heide, med biträde af violi
nisten ftu Elsa Wagner. Program
met upptog: 1 Symfoni, Ddur; Norsk 
Rapsodi n:o 3, Violinromans, »Karne 
val i Paris». Musikföreningen ger 6 
abonnemangskonserter under säsongen 
(afgift 18, 12 à 10 kr.) och dessa 
komma att dirigeras af hrr Eyvind 
Alnses, Tor Aulin, Oscar Fried (Ber
lin), Harald Heide och Wilh. Sten-
hammar. 

Att nu återgå till teatrarna har 
Centralteatern denna tid uppfört 
»Dukkejomfruen» (»Julia») och »Lilla 
hertigen». Fahlstiöms teater lär ha 
upphört. — Af konserter gaf pianis
ten von Zadora (fr. Berlin) konserter 
d. 19 och 20 sept, dagen därpå violin
virtuoserna Alexander och Lili Pet sch-

nikoff en sådan, biträdda af en pia
nist Willi Bardas; D. 26 konserte
rade pianisten Anders Rachlén, d. 28 
violinisten, Leif Halvorsen. I okt. 
gafs d. 4 romansafton af Marta Vest-
berg, d. 3 af finska sångerskan Saima 
Neovi, d. 6 visafton af Lisa och Sven 
Scholander. En sångerska Tia Wold 
gaf d. 9 konsert, biträdd af pianisten 
Brandt-Rantzau och dagen därpå »den 
världsberömda» (som det heter) svenska 
sångerskan fru Valborg-S värdström, bi
trädd af pianisten Alnses. Program
met upptog först »Norsk fjällsång» 
(»af Jenny Linds repertoar») vidare 
sånger af Bror Beckman, Alfvén, 
Peterson-Berger, Dannström, Lange-
Müller och Almes. 

Köpenhamn. Sept. 28—okt. 10. 
Kgl. teatern har denna tid aF pjeser 
med musik uppfört »Carmen», med 
signora Maria Labia som gäst, hvar
vid en kritiker anmärker »att hon ej 
motsvarade de höga förväntni ngar man 
gjort sig om henne.» Teatern har va
dare uppfört »Bohème», Orfeus og Ev-
rydike», »Tosca», »Pierrettes slor», 
de stående »Elverhöj» och »Der var 
en gang», »Livjœgerne» samt baletten 
»Amor och bal ettmesterens luner». Ca-
sino-teatern har gifvit »Grefven af 
Luxemburg», Dagmarteatern »Sigurd 
Jorsalafar». Konserterna börja nu äf
ven här bli talrika. D. 21 gafs sång
afton af Anna och Albert Mallinson; 
d. 19 o. 28 hade Jacques-Dalcroze 
föredrag och uppvisning här. D. 23 
konserterade sångerskan fru Ellen Mau, 
biträdd af Violoncellisten H. Sandby, 
och pianisten frk. Hertha Paludan-
Nielsen. Den 27 och 30 konsertera
de» af fru Sigrid Arnddson, »prima
donna vid Opéra comique i Paris, 
Coventgarden-teatern i London och 
Kejserliga teatern i Petersburg», -
såsom annonsen lydde. Hon bitr äddes 
af hr Viggo Brodersen, som ackom-
pagnatör. Den 29 gafs konsert af 
trion Barthold}'—Stoff regen—Salomon 
under medverkan af operasångerskan 
frk. Elisab. Dons. Programmet upp
tog: Beethoven: Trio, D dur; Tschai-
kowsky: Trio, A-moll samt sånger af Schu
bert och Handel. I oktober d. 4 kon
serterade violinisten Alfred Witten
berg från Berlin, dagen där på gaf kam
marsångaren Paul Schmedes sin 2:a 
och sista konsert. D. 3 gafs Safo-
noff-konsert i Odd Fellow palatsets 
stora sal, hvarvid programmet upp
tog Beethovens 5:te symfoni, Mo 
zarts »Kleine Nachtmusik »serenad och 
Tschaikowskys 4:e symfoni. Dagen 
därpå uppträdde den berömde ryske 
dirigenten som pianist å »Osterbros 
kammarmusikförenings» konsert i vio-
loncellsonat och »Kreutzer» sonaten af 
Beethoven. Piauoaftnar, ba dessutom i 
denna månad gifvits af hr Rudolf 
Simonsen, fru Augusta Schioler och 
Alice Landolf. 

—S4 
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SällsKapet för Svenska 
kvartettsångens befrämjande 

inbjuder svenska tonsättare till täf lan om 
pris för flerstämmiga kompositioner för 
mansröster. 

Kompositionerna skola vara skrifn a till 
svensk text efter fri tt val och utan ackom -
pagnement, förbehållande sig sällskapet 
ägande- och förlagsrätt till de arbeten, som 
blifva pri sbelönade. Komposition, som är 
i enahan da elle r likn ande form f rån trycket 
utgifven, kan ej i täflingen delt aga. Vid 
bedömandet tages hän syn til l sångbar me
lodi och lättflytande stämf öring samt lämp
lighet för vanligt röstomfång. Täflings-
priser äro: 

Ett första å Kr. 500, 
två andra å Kr. 300 och 
tre tredje å Kr. 100. 

Prisdomare äro: musikdirektörerna Erik 
Åkerberg och O. Th. San'dberg samt 
director musices H ugo Alfvén. 

Kompositionerna skola insändas senast 
den 1 dec. 1911 till Carl Johnn's musik-
handel, Järntorget 78, och vara fö rsedda 
med tydligt skrifvet motto, där af afsk rift 
skall finnas å ett medföljande, försegladt 
kuvert, innehållande kompositörens namn 
och adress. 

Icke pris belönad, men lämp lig kompo si
tion kan efter öfve renskommelse inkö pas, 
hvarvid rätt att bryta medf öljande namn -
sedel förb ehålles. 

Stockholm i Maj 191 1. 
Styrelsen. 

På C . W . K . G leerups i L und f örlag: 

Svensk Koralbok, 
i revide rad rytm isk form. På upp drag 
af Kyrkosångens Vänners centralkomi-
té under sakkunnigmedverkan utgifven 

af  G T. L undblad. 
2:a fö rbättrade upplag an. Inb. kr. 4: 75. 

Arbetet bereder tillfälle att lära känna 
vara koraler i d eras ursprungliga härliga form 
och i e n harmoniset ing. som genom att inner
ligt och pietetsfullt ansluta sig till  melodiens 
och psalmens karaktär ytterligare framhäfver 
dessas skönhet. 

t K. G. Ii. i Lunds Dag blad.) 

På C. W. K. Gleerups i Lund förlag : 

K. S. V:s Psalm-melodier 

iàAÀAAAAÀÀAAÂAAAAAAÂAAAAAk. 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
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• 

< i urval ordnade efter psalmooken ntg. 
^ af 0. T. Lundhlad. Mjukt band 50 
4 öre. (I parti billig are ) 
^ »Detta melodiurval afse r att under-
3 lätta koralsångens öfning vid skol or 
< och seminarier samt den rytmiska 
^ psalmsångens i n förande i kyrkorna 
4 Tagas dessa enkla anvisn ingar i akt, 

3 skall den heliga sån gen förv isso up
penbara sin underbara mak t att gri-

4 pa, samla , värma och l yfta sinnen och 
^ hjärtan hos gamma l och ung.» 

F. d. Operasångerskan 

Fru PAGLfl LIZELL 
börjar sin undervisning / plastik OCh scenisk framställning med 
Måndagen den 11 Sept. 1911. 

Mottagningstid för anmälningar och förfrågningar alla helgfria dagar kl. 
1 2— i/3'S e. m. fr. o. m. Måndagen den 11 Sept. 

Adr. Johannesgatan 22, n. b — Allm. Tel. '21(510. (Q. 237 27.) 

_= Svensk Musiktidning. — 
Nordiskt Musikblad. — 31 :a årg., — för hvarje musikaliskt hem -

utgifves I!) 11 efter sam nut plan som förut, innehållande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin
gen utkommer Ivå gånger i månaden futom juli uug.J. Pris 5 kro
nor pr år, lösnummer 2~> öre. Prenumeration sker hår å Expeditio
nen, Kammakaregatan 6, 1 tr. öfv. gården, i bok- och musik-
handeln, ti posten och tidningskontor. I landsorten båst a posten. 

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

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

ras och bildar, så att säga, en musikhislorisk uppslagsbok. Ratta platsen för nt-

gifrandet af en musiktidning är htfvudstaden, dtïr musiklifcet är högst och rikast 

utveckladt. Svensk musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu-

siklifvet i vår hufvudstacl, i landsorten samt i Finlands, Norges och Danmarks huf-

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

OBS.! Itiogralier och porträtt i n:o 1: Julia Claussen — Oscar 
Höländer — Bror Beckman; n:o 2: Eriiiaimo Wolf-Ferrari — Bryssel-
strakkvartetten ; 11:0 3: Ignaz Friedman - C. K. Liindqvist — Franz 
von Yeesey; 11:0 4 : Jolian Agrell — Wilhelmina Kundin — Joan Manen ; 

11:0 5 : Elfrida Andrée — Karl Valentin — César Thomson; 11:0 (i: Carl 
Nordberger — Otokar Sevcik; 11:0 7 : All». Lindström — Maikki Jlirne-
felt; 11:0 8: Camille Saint- Saëns; n:o î): AViliiia Nernda-Hallé t— Modest 
Moussorgski; 11:0 1 0: Anna Judic — Fausta Labia — Maria Labia. 

• 

J. LÜDV. OHLSON J CF 

S TO C K H O L M .  

Hamngatan 18 B. 

Flyglar .  Pianinos och Orgelharmo

nier af d e bästa svenska och utlä nd
ska fabriker i största lager til l bil

ligaste priser under fullko mligt an
svar för instr umentets bestånd. 

Obs! Hufvuddepôt för Blüthners 

och R önischs världsberömda 
Flyglar och Pianinos. 

P I A N I N O N  
F L Y G L A R  

Kyrkosångens vänners samling 

Koralpreludier 
b}fggda på koralmotiv. 

Utgifven af 0. T. Lundblad. 

l:a haft. 1,5 0, 2: dra häf t. 2,— , 3:e häft . 
2,-, 4:de häft. 2,— och 5:te häft . 2,—. 

Ur pressen: 
»Detta preludi everk, som är särskildt 

lämpadt till »Kyrkosångens Vänners 
Koralbok» och följ er dess uppstäl lning 
i rubrikernas bokstafsordning in nehål
ler utom preludier af äldre och yngre 
utländska mästare på kyrkomusikens om
råde, både svårare och lätta re, delv is 
mycket korta, enkla och lätta verkliga 
koralpreludier, byggda på koralmotiv, 
af fler a svens ka kyrko musiker såsom t. 
ex. Carl Lundell, John M oren, Einar 
Skagerberg, And. Jobs, Herman Palm 
m. f l .  Borde finnas i  hvarje sve nsk 
kyrka som har orge l-. (Kyrkosången.) 

Hvarje häfte för en dast 1 krona vi d 
rekvisition direk t från 

C. W . K - G LEERUP, L und. 

- Innehåll -

Arvid Ödmann (med porträtt) — Sig ne 

Rappe (med porträtt) — Franz Liszt 1811 

—1911 (m ed porträtt) — Från sce nen och 

konsertsalen Musiknotiser från hufv ud-

staden och landsorten — Från våra grann 

land — Ann onser. 

Tryckeriaktiebolaget Ska ndia, Sto ckholm 1 911. 


