
Minnie Tracey. Emma Holmstrand. 

Minnie Tracey. 

iifvanstående namn torde våra 
läsare erinra sig från ett i denna 
tidning infördt musikbref af 

vår Pariskorrespondent i början af 
1899, hvari omnämndes en i denna 
stad gifven konsert af vår värderade 
pianist Lennart Lundberg, hvilken då 
först trädde fram som komponist med 
piano- och sångstycken, hvilka väckte 
mycken uppmärksamhet. Hans sånger, 
hette det i brefvet, föredrogos på ett 
fulländadt sätt af miss Minnie Tracey, 
en sångerska, som hos oss väl få dess 
förinnan hört omtalas, men hvars namn 
dock redan hade en god klang inom 

konstvärlden. Vi ega nu tillfälle att 
göra bekantskap med denna sångar
tist och hennes talang, sedan hon vågat 
sig ända upp till vår höga nord för 
att konsertera. 

Minnie Tracey är född i New-York 
1872 af en i Amerika och England 
väl känd och framstående familj. Hen
nes far är öfverste i amerikanska 
armén, och dennes broder var sjö
minister under Clevelands president-
skap. Redan som helt ung började 
hon med if ver studera musik och s är-
skildt sång. Hennes förste lärare var 
den renom merade Max M aretzek, som, 
född 1821 i Brünn, 1848 kom till 
New-York och genom sina operaföretag 
mycket bidragit till denna stads musi

kaliska utveckling. Han afled i Ame
rika för fyra år sedan. Miss Tracey 
studerade sedan under Marie Sass, 
den förr så firade sångerskan vid 
Stora operan i Paris, känd äfven för 
stor dramatisk talang. 

Sin bana såsom operaartist började 
miss Tracey för tio år sedan i Geneve. 
Utan att behöfva genomgå de vanliga 
tre debutantprofven blef hon genast 
efter första uppträdandet engagerad ; 
så stort intryck gjorde hon genast på 
publiken, hvars dom vanligen är i 
södra Europa bestämmande i fråga om 
engagement. Nästa säsong blef miss 
Tracey likaledes anställd i Marseille 
genom publikens enhälliga hyllande. 
Därefter har hon uppträdt på de flesta 
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af Frankrikes, Spaniens och Italiens 
större operascener, äfvensom i Kairo. 
För Milano blef hon en gagerad genom 
Mascagnis och Leoncavallos bekanta 
förläggare Sonzogno. Senast har hon 
varit fästad vid Coventgarden-teatern 
i London och Metropolitan-operan i 
New-York. 

Öfverallt säges »la Tra cey» ha skör
dat de största konstnärstriumfer, och 
hon vinner tillika sympati genom be
hagligt utseende och personlig älsk
värdhet. Hon äger en ståtlig figur, 
som med något mindre embonpoint 
skulle taga sig än bättre ut på sce
nen; ur hennes vackra bruna ögon 
framlyser godhet och intelligens. För 
att framdraga några omdömen om 
konstnärinnan anföra vi från utländ
ska tidningar att hennes uppträdande 
i »Hugenotterna», »Judinnan» och »Lo-
liengrin» speciellt framkallat stora ova
tioner; särskildt berömmes hon både 
som sångerska och skådespelerska i 
Elsas rol, och då nu »Lohengrin», 
äfvensom »Tannhäuser» så nyss upp
tagits, vore det nästan oförlåtligt om 
icke vår kgl. operastyrelse sökte vinna 
den berömda sångerskan för gästspel 
i någon af d essa operor. Äfven som 
Santuzza skulle hon här kunna låta 
höra sig när som helst. Italienska 
tidningen »Il Progreso» säger henne 
vara »idealisk» i detta parti. Då 
man finner en fransk tidning yttra 
om henne att »miss Tracey i Rachels 
rol ingjutit en sådan musikalisk kän
sla, ett sådant uttryck i fraseringen 
och en sådan lyrisk låga, att hon hän
fört publiken», kan det ej förundra 
om hennes uppträdande på vår opera
scen skulle vara önskvärdt och mot
ses med stort intresse. 

Utom de sistnämnda rollerna hör 
också Aida till mis s Traceys älsklings
partier. Hennes repertoar omfattar 
för öfrigt hufvudpartien i följande ope
ror: »Valkyrian», »Trubaduren», »Afri
kanskan«, »Faust», »Pagliacci», »Le 
Cid», »Salambö», »Andrea Chenier» (af 
Giordano), »Norma», »Rigole t to», »At
taque du moulin» (Bruneau), »Iphige
nie en Tauride», Tristan et Isolde», 
»Robert», »Profeten», »Don Juan» 
(Donna Anna), »Herodiade», »Sigurd», 
»Figaros bröllop» (grefvinnan), »Fi-
delio», »Gioconda» och »Arlesiana» 
af Cileà, en ny italiensk komponist. 
Eva i »Mästersångarne» har äfven in
studerats af henne. 

Vi ha förnummit att miss Tracey 
vid detta sitt första besök hos oss fun
nit stort behag i vårt folk, vårt land 
och vår hufvudstad. Vi hoppas att 
hon i allo skall finna sig väl hos oss 
och äfven finna sitt värde som konst-
närinna till fullo uppskattadt. 

Emma Holmstrand. 

Samtidigt med att vi i dessa dagar 
få göra en ny bekantskap med en ut
ländsk sångkonstnärinna få vi förnya 
bekantskapen med en svensk, hvars 
bild äfven illustrerar första sidan i 
detta nummer. Den svenska sånger
skan har emellertid blifvit utländsk så 
till vida, som hon under några år va
rit bosatt i Paris. Vi önska nu vår 
landsmaninna välkommen åter och 
glädja oss att 0111 igen få lyssna till 
hennes sång, med angenämt minne af 
den tid fröken Holmstrand tillhörde 
vår operascen, bland hvars mest be
hagliga och talangfulla artister iion 
med skäl kan räknas. Då nu en tid 
af sex år förflutit sedan fröken Holm
strand lämnade denna scen och snart 
tio ar sedan i denna tidning hennes 
porträtt med en biografisk teckning 
var införd, må en sådan därför liär 
följa jämte ytterligare komplettering af 
densamma. 

Emma Holmstrand är född i Dal
by församling, i Karlstads län, d. 27 
jan. 1867. Våren 1886 vann hon in
träde vid konservatoriet i prof. Gün
thers sångklass och lämnade detsamma 
1888. Hon lät sedan höra sig här på 
konserter, väckande uppmärksamhet 
genom en vacker, väl skolad röst, ren 
intonation och smakfullt föredrag. Då 
därtill kom en särdeles intagande ap
parition syntes hennes lämplighet för 
scenen gifven. Hon gjorde också den 
18 febr. 1889 sin debut på vår opera
scen såsom Zelida i » Konung för en 
dag» med afgjord framgång. Hennes 
nästa rol där var Benjamins i »Josef» 
och på höstterminen samma år upp
trädde hon såsom Natalja i »Nordens 
stjärna», Venus i »Tannhäuser», Inez 
i »Leonora» och Anna i »Vermlän-
dingarne». Efter det fröken Holm
strands verksamhet vid k. operan af-
slutats vid midten af januari 1890, 
företog hon en studieresa till Paris, 
sedan hon först i febr. gifvit en kon
sert på Musikaliska akademien. I Pa
ris tog hon därefter sångundervisning 
af den bekante läraren prof. St. Yves 
Bax och lät där höra sig på flera soa
réer inom societeten. Återkommen till 
hemlandet och operascenen 1892, hade 
hon där sitt första större parti såsom 
Lalla Rookh i Davids vackra opera 
med samma namn. Vi yttrade oss då 
om henne: »Med en förtjusande ap
parition, värdighet och behag i hvarje 
rörelse, välljudande och uttrycksfullt 
sångföredrag framställde fröken Holm
strand en verklig idealbild af den 
unga orientaliska furstedottern. » I maj 
samma år kreerade hon här Colette i 
Messagers opera »Skrifvarkungen» och 
utförde på hösten »Fiamma» i Söder
mans operett »Hin ondes lärospån». 
Året därpå framträdde hon såsom Zer-
lina i »Fra Diavolo», prinsessan i Hall
ströms sagospel »Per Svinaherde», 

Margareta i »Faust», drottningen i 
Adams opera »Giraida», kreerade d. 
28 sept. Nedda i »Pajazzo» och sjöng 
vid slutet af året Casilda i »Hälften 
hvar». År 1894 finna vi henne så
som Eros i »Orfevs», grefvinnan i 
»Figaros bröllop», Matilda i »Wilhelm 
Teil» och Puck i »Oberon». I början 
af 1895 kreerade hon Zuzel i Mas
cagnis opera »Vännen Fritz» och u pp
trädde vidare såsom Ulla Winblad i 
»Ett svenskt minne», då d. 11 febr. 
100-arsdagen af Carl Michael Bellmans 
död högtidlighölls med en festföreställ
ning med detta namn å k. operan. 
Efter att sedan i mars ha utfört ti
telrollen i Saint-Saëns opera »Fryne» 
kreerade hon d. 18 maj Anita i »Na-
varresiskan » af Massenet. Med s pelåret 
1894—95 afgick fröken Holmstrand 
från operan för att ytterligare utbilda 
sin lyrisk-dramatiska talang i Paris. 
Sedan dess har hon, med korta af-
brott vid besök hos anhöriga i hem
landet, vistats utrikes, mest i Frank
rike och i Belgien, där konstnärinnan 
samma år hon senast lämnade vår 
opera vann stor framgång på konser
ter i Bryssel och Tournai. Under 
hösten 1896 hade hon engagement vid 
den ansedda Monnai-teatern i Bryssel, 
där hon den 22 okt. gjorde en lyck
lig debut som Eurydice i »Orfevs». 
Hon har sedan framgångsrikt sjungit 
på konserter i Nizza och Monte Carlo 
etc. och uppträdde, engagerad vid 
Opéra Comique i Paris, uti sistnämnda 
parti i nov. 1899. Tidningen Figaros 
recensent yttrar då om henne, att 
»hon synes vara ämnad en glänsande 
framgång på franska scenen». 

Om fröken Holmstrand kommer att 
denna gång uppehålla sig här någon 
längre tid är oss ännu obekant. Gläd
jande vore att ännu en gång få åter
se henne på vår operascen. Beträf
fande hennes konstnärliga verksamhet 
pa senaste tiden torde vi efter hennes 
hitkomst kunna meddela närmare upp
gifter. 

Källorna till svenska musi
kens historia. 

Af 

Tobias Norlind. 

II. 
(Forts.) 

3. Tiden 1632 — 1800. 

Storhetstidens musiklif. Mu
siken vid hofvet. — På grund af 
den vidsträcktare musikodlingen under 
storhetstidehvarfvet bli källorna talri
kare och af mera vidsträckt art. En 
framställning af hofmusikens historia 
ger Tobias Norlind. »Die Musikge
schichte Schwedens in den Jahren 
1630—1730». (Sammelb. d. I. M.—G. 
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I)1, med musikbilaga, innehållande 12 
kompositioner af svenska tonsättare 
från storhetstiden. Rörande musiken 
vid Tyska kyrkan kunna goda under
rättelser hämtas i Joh. Ant. Aug. Lüdekes 
»Historica de Ecclesia teutonica Stock-
holmiensi», Ups. 1791, samt i samma 
författares »Denkmal der Wiedereröff
nung der deutschen Kirche in Stock
holm», Sthm 1823. Underrättelse om 
Tyska kyrkan musikbibliotek fås i Carl 
Stiehls »Bericht über eine im A uftrage 
des Sonates unternommene Reise nach 
Dänemark und Schweden» (Lübecker 
Blätter 1888 n:r 65). Äfven Upsala 
universitetsbiblioteks musiksamling be-
skrifves närmare där. Öfver de sven
ska hofkapellmästarne under storhets
tiden lämnas några biografiska data i 
Carl Stiehls »Die Familie Düben» 
(Monatsh. f. M. 1889, nr. 1). Bidrag 
till Anders Dübens biografi meddelar 
L. Johannes Ho'ner us' »Christliche 
Leichtpredigt bey der Bestattung An
dreas Dübens d. 19 Maji 1625», Lpzg 
1625. Anders Dübens »Pugna triump-
halis» vid Gustaf II Adolfs begrafning 
finnes jämte en beskrifning af mu siken 
vid begrafningen i något moderniserad 
gestalt återgifven i Förr och Nu 1878, 
hft 10 (R. Beryström »Gustaf II Adolfs 
begrafningsmusik»). Angående den mu
sik, som 1697 med anledning af Karl 
XI:s död, u tfördes i Malmö finnes nog
grann beskrifning i »Relation och: Be
skrifning öfver Carl XI begrafning», 
tryckt i Sthm 1697. För musiken 
vid de stora hoffesterna se supple
mentbandet till Sam. Riihlings »Det i 
flor stående Stockholm». Om Marcus 
Maibom och Pierre Bourdelots för
hållande till hvarandra lämnas upp
gifter af Felix Vogt i Frankfurterzei
tung 1885 (Sv. Musiktidning 1885 n:r 
18,20): »M. M. och P. B. vid drott
ning Kristinas hof». Om Bourdelot 
som musiker fås dessutom närmare 
underrättelse genom ett bref af honom 
själf skrifvet i Stockholm d. 15 mars 
1652, återgifvet i J. Fr. Halévys 
»Souvenirs et Portraits», Paris 1861. 
Johann Matthesons »Grundlage einer 
Ehrenpforte», Hamb. 1740 lämnar 
äfven ett och annat af betydelse till 
svenska musikens historia under stor
hetstidens senare skede. Gustaf Dü
bens musik till Samuel Colunibi Odae 
Sveticae finnes jämte musikhistoriska 
anmärkningar af Drake återgifven i 
P. Hansellii nyupplaga af 1856. De 
värdefullaste omnämnanden af s venska 
musiken under storhetstidens första 
skede lämna en mängd samtida bref 
och dagboksanteckningar. Af sådana 
äro de viktigaste: Johan Ekeblads 
bref från år 1652—53, delvis åter-
gifna i P. Wieselgrens »De la Gardies 
Archiv», VIII samt i Handlingar rö
rande Skandinaviens Hist. XX, X XII ; 
engelska ambassaden Whitelockes »Dag
bok 1653—54», Ups. 1777; holländ

1 Utdrag i Sv. Musiktidning 1900. 

ska sändebudet Constantin Huygens 
bref och dagboksanteckningar utgifna 
af W. J. A. Jonckbloet och J. P. N. 
Land: »Correspondance et oevre musi
cales de C. H.», Leyden 1882; dan
ske residenten Peder Juels bref till 
sin regering, utdrag âtei'gifna i A. 
Fryxels Handlingar rörande Sveriges 
Historia I, Sthm 1836; C. Ogiers 
dagboksanteckningar : »Ephemerides, 
sive iter danicum, sveticum,polonicum», 
Paris 1656; Chanuts dagboksanteck
ningar: »Memoires de Chanut», 1651. 
Underrättelser genom bref och dag
boksanteckningar om musiken vid 
Karl XII:s tid fås i bilagorna till Cru-
senstolpes »Huset Tessin», Sthm 1847 
—49, och i arbetet »Tessin och Tes-
siniana», Sthm 1819. — Viktiga hand
lingar rörande hofvets och högadelns 
musiklif stå dessutom att finna i P. 
Wieselgrens »De la Gardies Archiv» 
bd. VI—VIII. Några lutböcker från 
1000-talet finnas beskrifna af Adolf 
Lindgren i Sv. Musiktidning 1890 
n:r 19 (Monatsh. f. M. 1891). 

Teater och balett. — I nära sam
band med hofmusiken står teater och 
balett. Bästa källan blir här, hvad 
musiken beträffar, otvifvelaktigt C. 
Silverstolpes »Svenska teaterns äldsta 
öden», Sthm 1882, samt samma för
fattares »Källor till svenska teaterns 
historia» (Framtiden 1877) med tillägg 
i Samlaren för år 1889: »Ur svenska 
teaterns liäfder». Andra framställ
ningar af dramatik och teater under 
storhetstiden kunna läsas i: F. A. 
Dahlgren »Anteckningarom Stockholms 
teatrar, Sthm 1866; Ljunggren »Sven
ska Dramat», Lund 1864, Henrik Schuck 
»Bidrag till kännedomen om 1600-
talets dramatik» (Samlaren XIII; 1892). 
En beskrifning af de svenska skåde
spelen under Karl XI gifver oss E. 
J. Sellins »Svenska dramat under 
Karl XI:s regering, Ups. 1877. Andra 
bidrag till dramat under Karl XI läm
nar K. Fr. Karlsons »Darius, ett förut 
otryckt svenskt drama». För teater
väsendet under Karl XII:s första re
geringsår äro bilagorna till Crusen-
stolpes bok »Huset Tessin» viktiga; 
likaså »Tessin och Tessiniana». Till 
sist må nämnas G. E. Klemmings 
framstående verk »Sveriges dramati
ska litteratur», Sthm 1863—79, där 
alla de tryckta dramatiska arbetena 
från denna tid stå nämnda jämte vik
tiga historiska uppgifter om deras 
uppföranden. 

Kyrkan, skolan, universitetet. 
— Viktiga upplysningar om kyrko
musiken få vi i tvenne kyrkoordnings
förslag af Olof LaureHus och Erik 
Empogragrius, i tryck utgifna i Hand
lingar rörande Sveriges Hist. II, ar-
tiklarne om kyrkosång. Om musiken 
till 1695 års psalmbok lämnar E. 
Wrang eis »Harald Valerius och Mu
siken till Gamla Psalmboken» (Sam
laren XIV: 1893) goda uppgifter. I 
samma uppsats läses en ingående bio

grafi af Harald Valerius. Angående 
skolmusiken se TobiasNorlinds »Schwe
dische Schullieder im Mittelalter und 
in der Reformationszeit» (Sammelb. d. 
I. M.—G. II). De bästa underrättel
serna om musikundervisningen ger 
oss de samtida skolordningarna. De 
flesta af dessa äro intagna i P. E. 
Thyselii »Bidrag till svenska kyrkans 
och läroverkens historia», Sthm 1848, 
samt samme författares »Handlingar 
rörande kyrkans och läroverkens 
historia», Sthm 1839—41. Biografier 
af de vid universitetet i Upsala för 
musikens förkofran verkande männen 
stå att finna i Chr. Nettelblads »Me
moria virorum in Svecia» I—IV, Ro
stock 1728—31, del II med biogra
fier af Har. Valerius och Johan Arndt 
Bellman, del IV af Olof Rudbeck. Om 
musikalierna, hvilka under denna tid 
kommo till Upsala universitetsbibliotek, 
lämnas någon underrättelse i Anner-
stedts »Upsala biblioteks historia». 
Musiken vid jubelfesten i Upsala 1697 
finnes omtalad i E. Wrangels beskrif
ning af densamma i Samlaren XIV: 
1893, Extra. — För musikodlingen i 
Göteborg vid slutet af 1600-talet se: 
Wilhelm Bergs »Samlingar till Gö
teborgs historia» I, Sthm 1882, ss. 
173—175. 

Musikaliska originalkällor till 
storhetstidens musiklif. — Ori
ginalkällorna till musiken under stor
hetstiden äro synnerligen talrika. Hvad 
musiken vid hofvet beträffar, ingår 
större delen af hofkapellets musikalier 
i det s. k. Diibenska biblioteket. Då 
Andreas Düben afgick som hofkapell-
mästare, aflämnade han större delen 
af sitt bibliotek, i livilket då förutom 
faderns och broderns äfven större delen 
af hofkapellets samt en mindre del 
af Tyska kyrkans notsamling ingick, 
till Upsala bibliotek. Den svenska 
forskningen på storhetstidens musik 
liar härigenom erhållit en oskattbar 
källa. Förutom kompositioner af kapell-
mästarne Gustaf och Andreas Düben 
samt andra svenska musici, träffas 
där ett stort antal notband, innehål
lande tonverk, hvilka kommit till ut
förande vid hofvet. Jämte denna 
Dübenska samling eger Upsala biblio
tek äfven akademiska kapellets musika
lier. Palmsköldska samlingen i samma 
bibliotek innehåller dessutom flere 
musikaliska anteckningar samt svenska 
nottryck af stort värde för svenska 
musikhistorien. Andra källor till mu 
siken vid hofvet äro att finna i Kgl. 
biblioteket, där musikalier från de 
kungliga lustslottens, Gripsholm och 
Drottningholm, bibliotek äro förvarade. 
Musikaliska Akademiens bibliotek är 
viktigt liufvudsakligen genom Tyska 
kyrkans notsamling. Äfven Finspong-
ska biblioteket besitter ett större antal 
notböcker, viktiga för svenska musi
kens historia under storhetstiden. De 
handskrifna notböckerna för kyrko
sången under detta tidehvarf äro ej 
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heller ringa. Upsala bibliotek eger på 
detta område endast ett fåtal, Kgl. bi
blioteket däremot besitter en rik och 
värdefull samling kyrkosångböcker. 
Andra stå att finna i Musikaliska Aka
demiens bibliotek, Skara gymnasiibib-
liotek, samt stiftsbiblioteken i Linkö
ping och Västerås. 

Frihetstiden. Rörande frihetstidens 
musiklif finnas få historiska källor att 
tillgå. För teaterväsendet kunnaföljande 
redan-förut omnämnda arbeten rådfrå
gat : C. SUfvffstolpe »Svenska tea
terns äldsta öden», Sthm 1882; F. A. 
Dahlgren »Anteckningar tim Stock
holms teatrar», Sthm 188$; G. E. 
Klemming »Sveriges dramatiska litte
ratur», Sthm 1863—79. Öfriga verk 
rörande teatern under denna tid såsom : 
Johan Flodmark »Kgl. svenska skå
despel i Stockholm 1737—53. Ett 
150 års minne», Sthm 1887; V. Sved-
bom »Studier rörande Frihetstidens 
tragiska diktning». Ups. 1872; Karl 
Warburg »Det svenska Lustspelet un
der Frihetstiden», Ups. 1876; Erik 
Lund »Blad ur svenska teaterns hi
storia, II. Landsortsteatern på 1700-
talet» (Nu I: 1875), blifva för musik
forskningen af sekundärt värde. Af 
berömda svenska mbsici från denna 
tid är endast hofkapellmästaren Johan 
Helmich Roman närmare hisîoriskt be
handlad. De-Riktigaste biografiska upp
gifterna om honom hämta viiSahlsledts 
»Minnestal öfver Roman», Sthm 1767. 
En utförligare biografi läses dessutom i 
Frith. Cronhamns inledande öfversikt 
till »Oskar Fredriks högtidstal i Mus. 
Akademien 1864—71», Sthm 188-».1 

Om kammarmusikens ståndpunkt på 
Räö-talet få vi underrättelse i Adolf 
Lindgrens uppsats »En tabulaturbok 
i Kalmar» (111. Tidn. 1893). I huf-
vudstadens konsertväsen under senare 
delen af 1760-talet få vi en liten in
blick genom nJohan Gabriel Oxen
stiernas ' Dagboksanteckningar åren 
1769 — 71», utg. af Gust. Stjernströin 
(Litt, sällsk.) Ups. 1881. Koncertvä-
sendet i Göteborg på 1750- och 1760-
talet afhandlas ingående af Wilhelm 
Berg i »Göteborgs äldre teatrar» I 
Göteb. 1896 ss. 101 —115. Musiken 
i Upsala omkring midten af 1 700-talet 
omtalas i Gustafsons »Gottlands na
tions historia», Ups. 1873. Kyrko-
och skolmusik afhandlas utförligast i 
Hiilphers' »Historisk afhandling om 
musik och instrumenter». Värdefullast 
blir naturligtvis den samma arbete 
vidhängda beskrifningen öfver Sveri
ges orgelverk. Linköpings orgelverks 
historia beskrifves dessutom närmare i 
And. Ol. Rhyzelii »Christelig Orgel-
verksinvigning uti Linköpings dom
kyrka d. 19 Aug. 1733»,Link. 1733. Om 
musikundervisningen i skolorna under 
förra hälften af 1700-tale t fås värdefulla 
upplysningar i Hugo Hernlunds »Bi
drag till den svenska skollagstift-
ningens historia» I 1718—1760, Sthm 
1882. 

Musikbref från München. 
II. 

Den 20 Aug. öppnades, såsom in
skriften öfver hufvudingången lyder, 
»åt den tyska konsten» ett nytt hem
vist, ' hvars make hittills näppeligen 
existerar i medelpunkterna för vårt 
moderna teaterlif. Hvad Richard Wag
ner för ett fjärdedels sekel sedan 
gaf världen såsom förebild till en 
mönsteranstalt af en för det ideala för
verkligandet af lians konstnärliga idéer 
ägnad teater, har nu här för föPsta 
gången efterbildats. I dèiï siad,.'där 
en i högsta måtto estetisk konungs* 
dröm en gång icke kunde blifva verk
lighet, har under förändrade tidsför
hållanden åtminstone det realiserats, 
hvartill den förre högt och klart upp
manat konstvärlden genom sitt ord 
liksom genom sitt Bayreuth-verk. Att 
kalla till lif en teaterskapelse efter den 
af liönom gifna förebilden kan därför 
icke betyda annat än afsikten att till 
det yttersta uppfylla hans intentioner. 
Den nya Prinsregent-teatern torde ock 
kunna i det väsentliga anses motsvara 
de anspråk, som härför kunna ställas 
på en dylik byggnad.** Återstår nu 
att se, om detta lika väl här, i en 
storstads oroliga vimmel, är möjligt. 

Undertecknad hade på grund af sin 
afresa från München allenast tillfälle 
att öfvervara det galaspektakel, livar-
med det nya festspelhuset högtid
ligt invigdes, äfveftsöhi en del af an
dra ordinarie föreställningen, »Tristan 

, und Isolde». Det förra ägde rum 
inför en fulltalig, inbjuden publik, be
stående af eliten af hufv udstads-socie-
teten samt af den tyska konst- och 
skriftställarvärlden. ' Förgäfves rikta
des emellertid blickarna åt den för 
teaterns »höge beskyddare», prinsre-
genten, bestämda logen. Det kgl. hof-
vets inedlemmar voro genom sorgen 
efter den kort förut aflidna enkekej-
sarinnan samt och synnerligen förhin
drade att närvara. Så mycket mera 
talrikt företrädda voro de resp. direk
tionerna för de förnämsta tyska tea-
trarne; särskildt märkes representan
ten för Preussens »kgl. Schauspiele», 
geheime-regeringsrådet Pierson, inten
denterna för hofteatrarne i Dresden 
ock Stuttgart, grefve v. Seebach och 
frih. v. Putlitz, samt direktören för 
Breslaus »Stadttheater», dr Th. Loewe. 
Af framstående sceniska konstnärer 

* Ludwig II:s af Bayern älgklingsplan att 
uppföra Wagners festspelhus i själfva huf-
vudstaden och vid Isarflodens strand, hade gått 
om intet pä grund af hans samtidas fördomar 
och misstroende, men återupptogs af förre gen. 
intendenten, frih. Karl v. Per/all i början af 
1890-talet och fullföljdes af densammes efter
trädare Ernst v. Possart, tack vare hvilkens 
brinnande nitälskan för konsten ett aktiesäll
skap kom till stånd, som på något mindre än 
ett är lät konstruera den nu fullbordade bygg
naden. 

** Några mindre lyckade »pointer» i fråga 
om anordningarne äro påpekade i det följande. 

hade bland andra Ernst Kraus och 
Baptist Hoffmann från Berlin-operan 
äfvensom Wagner-sångaren, barytoni-
sten van Rooy tillstädeskommit. Bay
reuth hade däremot betackat sig för 
Possarts invitation och lyste ostenta-
tivt med sin frånvaro, ett visserligen 
ingalunda öfverraskande, men icke förty 
mindre klokt beteende. 

På slaget sex klingade de från sist
nämnda stad bekanta fanfarerna, hvilka 
jämväl här blifvit det vedertagna teck
net till hvarje akts början, hvarefter 
de första takterna af den af Max Schil
lings komponeraflé »inledningsmusi-
ken»' genljôdo från orkestern. Fröken 
Swoboda framsade en af Hans v. Hop
fen författad prolog, som afslutades 
med den bayerska kungssången. På 
dessa sedvanliga och af publ iken mera 
likgiltigt mottagna invigningsformalite
ter följde det med stormande bifall 
mottagna förspelet till »Meistersänger», 
och till sist gick ridån upp för andra 
afdelningen af samma operas sista akt. 
Redan den sceniska anordningen af 
festplatsen utanför den högst målériskt 
framställda gamla riksstaden erbjöd 
en utomordentligt liffull och färgrik 
tafla. Synnerligen anslående verkade 
körerna, och då de första solostäm
morna, själfva »altmeister» Eugen Gu-
zas och dr Raoul Walters, förklingat, 
var allmänna meningen, att den nya 
lokalens akustik var den bästa möj
liga. Den förres oöfverträffliga per
sonifikation af den gamle Nürnberg-
diktaren Hans Sachs—vid följande före
ställningar återgifven af den ännu på 
höjdpunkten af sitt konstnärskap stå
ende, särskildt såsom tolkare af detta parti 
berömde Theodor Reichmann från Wi
ens hofopera, livilken jämväl var re
presenterad genom en präktig David, 
hr Fritz Schrödter — uppvägde hans af 
tidens tand ej fullt oberörda röstme
del, och såsom boren sångare visade 
sig hr Walter ej mindre än själfva 
hjälten i den Wagnerska operan, hans 
ridderlige namne från Franken. 

Det hela gestaltade sig till en glän
sande ovation för intendenten v. Pos
sart samt hans konstnärliga general
stab, hofkapellmästaren Herm. Zumpe 
och maskihdirektören Lautenschläger, 
äfvensom teaterbyggnadens skapare, 
arkitekten Littmann, hvilka samtliga 
till sist upprepade gånger inropades. 
Den förstnämnde riktade till publiken 
ett kort, men kärnfullt tal, som häl
sades af en ny bifallsstorm. Såväl i 
och för sig som betecknande för det 
nya konsttemplets syften, torde det 
vara af intresse att »in extenso» åter-
gifvas. »Åt den tyska konsten'» lyder 
inskriften öfver ingången till detta hus, 
och vi vilja ifrigt bemöda oss att vårda 
denna konst i dess äkthet och renhet 
samt att hålla densammas fana högt. 
Hvad Richard Wagners skapelser be
träffar, så skola vi ägna oaflåtlig sorg-
fällighet åt deras stilenliga sceniska 
och musikaliska återgifvande, trogna 
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de traditioner, som ännu äro lefvande 
i Münchens äldre konstnärskretsar 
från de oförgätliga dagar, då mästa
ren själf dvaldes och verkade bland 
oss, samt tacksamt följande den sköna 
förebild, han åstadkom i Bayreuth. Må 
press och allmänhet icke undandraga 
det nya konstnärliga företaget sina 
sympatier, utan låta våra af redligaste 
vilja burna sträfvanden åtnjuta det 
befruktande intresse, som hvarje är
ligt arbete förtjänar. Då skall välsig
nelse hvila öfver detta hus». — Spe
ciellt de på Bayreuth hänsyftande orden 
vunno allmän i'anklang; och det åter
står blott att5 hoppas, det de jämväl 
seitteras af vederbörande i själfva den 
allena saliggörande Graal-staden. 

»Tristan und Isolde», denna »kär
lekens höga visa», med sina trenne, 
c:a 1 x/2 timme långa »Aufzüge» (ensamt 
andra aktens stora duett mellan de 
båda älskande varar här i sitt oafkor-
tade skick omkring en hel timme) och 
ej mindre än 3 O-minuters pauser, be-
gynte, i likhet med öfriga föreställ
ningar, à la Bayreuth redan kl. 4 och 
slutade först kl. 10 e. m. Den af Wag
ners trogne paladin, hofkapellmästaren 
Fischer ledda representationen infriade 
i det stora hela de löften, som afgif-
vits genom » Mästersångarnes» tolk
ning beträffande iakttagandet af st ilens 
renhet och enhet — det väsentliga 
rättesnöret för ifrågavarande »mön-

i sterföreställningar» —, äfven om an
märkningar, särskildt i fråga om öf-
verensstämmelsen mellan de sjungan
de och den »osynliga» orkestern, in
galunda saknade sitt berättigande. 

Rent af underbart skönt verkade 
emellertid här densammas för » Tristan » -
partiturets ton värld så betydelsefulla 
klangeffekter, liksom Possarts regi
konst gjort sannskyldiga underverk i 
afseende på uppsättningen, i synner
het första aktens skeppscen. Af so
listerna utmärkte sig hr Gerhäuser 
och fru Senger-Bettaque framför allt 
för sitt såväl dramatiskt som musika
liskt utomordentligt kraftiga återgif-
vande af titelrollerna. Den senare, 
hvilken räknar Isoide såsom sitt glans-
och, numera åtminstone, snart sagdt 
enda parti, lyckades med sin något 
massiva yttre företeelse, mindre väl i 
återgifvandet af de vekare sidorna hos 
Wagners måhända mest komplicerade 
kvinnokaraktär. Högst intressant var 
att inom den närmaste tiden få till
fälle att åter höra »Tristan», med 
måttligt långa mellanakter och utan 
några obevekliga portförbud, synner
ligen förtjänstfullt uppförd å Berlins 
hofopera, hvarest den nyengagerade 

* I sammanhang härmed må, i förbigående, 
omnämnas de oerhördt uppskrufvade buffet-pri-
sen oeli, icke minst, det drakoniska förbudet 
att ej allenast under uvertyren utan jämväl 
efter akternas böljan inträda i salongen, äfven 
om man hade sin plats närmast utgångsdör
rarne, hvilka härunder ovillkorligt hållas her
metiskt tillslutna — allt naturligtvis efter det 
ofelbara Bayreuth-receptet! 

frk. Plaichinger hade sin styrka just 
i de moment, som brusto i nyssnämn
da »primadonnas» framställning, och 
hr Griining särskildt framstod genom 
sitt markerande af stegringen i hjäl
tens trånadsfulla känslor i sista akten. 
Ypperliga prestationer gjordes af hrr 
Mödlinger-konung Marke och Hoff-
waww-Kurwenal äfvensom af fru Goetze 
i Brangänes relativt otacksamma upp
gift, hvars München-representant, frk. 
Fremstad jämväl på ett erkännans-
värdt sätt skilde sig från densamma. 

Till sist några; ord om det nya fest
spelhusets utseende och inredning. Be
läget alldeles i stadens utkant vid änd
punkten af den ståtliga, ännu ej helt 
och hållet fullbordade Prinzregent-
gatan, verkar detsamma monumentalt, 
mindre genom formens konstnärlighet 
än genom sina kolossala proportioner. 
På det hela taget kan det betecknas så-
sörtt en perfektionerad efterbilflning af 
Wagnerteatern i Bayreuth. I fråga 
om dess yttre har i främsta rummet 
tagits hänsyn till de praktiska behof-
ven; allenast den till vestibulen le
dande portiken har en rikare plastisk 
utsmyckning, hvarjämte midtelpartiet 
och sidopaviljongerna uppbära stora; 

frisartade reliefer. I den liksom de 
båda foyerna med förnäm enkelhet 
och harmoniska, diskreta färgkompo
sitioner dekorerade, något öfver 1,000 
personer rymmande salongen höjer 
sig parketten amfiteatraliskt från den 
i enlighet med Wagners principer fö-
djupade och öfvertäckta orkestern till 
den enda logeraden, i hvars midt den 
kgl. logen befinner sig. Å sidoväg
garne märkas sex ända till taket nå
ende nischer, prydda med statyer i 
öfvernaturlig storlek af operans och 
den dramatiska diktningens' heroer, 
på ena sidan Gluck, Mozart, Beetho
ven och Wagner, på den andra Sha
kespeare, Lessing, Goethe och Schiller, 
hvilkas mästerverk alla äro afsedda 
att här representeras, liksom äfven 
det antika skådespelets mästare. Ef
ter afslutningen, med Sept. månads 
utgång, af den för' öfrigt » Lohengrin» 
och » Tannhäuser» omfattande Wag-
ner-cykeln med sina Bayreuth-pris (20 
Mk) är det närmast afsikten att i 
folkbildningens intresse hvarje söndag 
gifva klassiska godtköpsmatinéer — 
en synnerligen lof värd tanke! Ut
rymmet tillåter oss allenast tillägga, 
att maskinerierna på den från åskå-
darrummet genom ett tudeladt för
hänge (alltså afsedt att dragas åt si
dorna, ej uppåt) skilda, sa;imanlagdt 
c:a 47 m. breda, 37 m. djupa och 44 
m. höga scenen samtliga härröra från 
Lautenschlägers mästarhand. 

Anteros. 

Musikpress och Litteratur. 

Expeditionen af »Ljus» liarutsändt: 

Svensk Sång (forts. fr. föreg. nummer), inne
hållande i N:o 30: För piano Edv. Strauss: 
Serenade, polka-mazurka; — sång: Franz Ber-
wald: Dröm (forts); Gösta Geijer: I skogen 
— Folkvisa och folkdans : Domaredansen (an
nan melodi); N:o 31. För piano: E. Hög
berg : En avant !, marsch —- Från Stockholms 
opera : Ur Beethovens » Fidelio» (duett mellan 
Marcellina och Jaçquino) — Folkvisa o. folk
dans: Mjölnariekéu; Trå, trå, trenne; Jag 
mol i fiol;. Går jag fit om alla nätter; N.o 
32. I'W piano': C. Zeller: kupletter ur »Få-
gelhaudlarßn» — MusikhftWîa: Från Pale-
strina till Wagner (förts.); N':ö 33. För piano: 
La belle parisienne, kuplett ur op. »New
yorks ros» — Sång: Folkvisor: Kung Erik 
och spåkvinnan; Du stig nu så vackert; Herr 
Helmer han rider ; Vallevans förklädtung ; 
Herr Ulfver; N:o 34. För piano: Cam. Mo-
rena: Tortajada, spansk vals — Från Stock
holms opera: Ur »Fidelio» (forts.) — Folk
visor: Florens och Margareta; Liten Adelin 
hon gångar; Hertig Apelbrand; Rosilias sorg ; 
N:o 35 För piano: J. Phf'Sousa: Amerikansk 
flaggmarseh ; Conrad Nordqvist : Vid Gunnar 
Wennerbergs frånfälle. Sorgmarsch. — S ång: 
Gösta Geijer: I skogen (slut); Tor Aulin: Visa 
-- Från Palestrina till Wagner (forts.); N:o 
36. För piano: L. v. Beethoven: Scherzo; 
Ur »Fidelio» (forts.); Ur »Figaros bröllop» 
(Barbarinas cavatina); Ii. Schumann: Dröm-
meri. — Från Palestrina till Wagner (Bach 
och Handel); N:o 37 För piano: Betty Fe-
derhof Möller: Alphyddan — Från Palestrina 
till Wagner (forts.) 

På Breitkopf & Härtels förlag, Leip
zig, har utkommit: 

Zeitschrift der Internationalen Musikgesell
schaft. Jahrg. III. Heft. 1. okt. 1901. In
nehåll: Ludwig Schmidt (Dresden): Wagner
akten; Georg Münzer (Breslau): Richard Wag
ners Brief an .Adolf Stahl-; Adolf Lindgren 
(Stockholm): Musik in Stockholm (Saison 1900 
— 1901). 

Bihang I. Viertes Verzeichnis der Mit
glieder der Internationalen Musikgesellschaft. 
1 okt. 1901.; II Ouvrages français sur la Mu
sique et les Musiciens. En vente chez Breit-
kopf & Härtel. 

Af särskildt intresse för oss är i 
detta häfte uppsatsen af vår bekante 
musikteoretiker och kritiker, dr Ad. 
Lindgren, om musiken i vår liufvud-
stad under näst föregående säsong. 
Öfversikten är, ehuru endast af 3 si
dors omfång, rätt fullständig och del
vis kritisk. I slutet omnämnes Ru-
bensons, Hallströms och Wennerbergs 
frånfälle. Med häftet följer innehålls
förteckning öfver tidskriftens 2:a år
gång samt en sådan öfver »Sammel
bände», för samma tid. Denna sam
ling innehåller bl. a. af sk andinaviska 
författare : » Schwedische Schullieder 
im Mittelalter und in der Reforma
tionszeit» af Tobias Norlind, samt en 
biografi öfver J. P. E. Hartmann af 
Angul Hamericli (öfvers. af L. Frei
frau von Liliencron). 
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Från scenen och konsert
salen. 

Kgl. teatern. Okt. 2. Pä Sicilien; Pa-
jazzo (Canio: hr Briesemeister) — 7 . GOUNOD : 
Romeo och Julia (Julia: frk. Carlström, deb.) 

5. ADAM : Konung för en dag (Nemea, Zelida : 
frkn Karlsohn, Lindegrén; Zephoris, Mossal, 
Kadoor, Piffear, Zizel : hrr Malm, Lundqvist, 
Seilergren, Henriktop, Grafström. — 200:de 
g&ng.) —3,6. VERDI: Aida — 9, 13. WAGNER: 
Lohengrin >, Elsa : frk. Lycksetb, deb; Loben-
grin: d:r Briesemeister, gäst; 1 ärroparen: hr 
Wallgren) — 11. DELIIÎES: Lukmé (Lakmé: 
trk. Svärdström, deb.; Gerald: hr Ödmann) 
— 12. THOMAS: Mignon (Fredrik: fru Juug-
stedi) — 14. DONIZETTI: Leonora 

Vasa-teatern. Okt. 1—7, 11—11. MAILLART: 
Villars dragoner; 6, 13. HERVÉ: Lilla Hel
gonet (billighetsmatiné); — 8, 9, 10. Wiehe-
Berény-föreställningar. 

Södra teatern. Okt. 1 —14. MnI.ÖCKKR: 
Gasparone. 

Svenska teatern. Okl. 3—5, 6. CHARLOTTE 
WIEHE BERÉNY-föreställningar (Pantomim.: 
»Mannen med dockorna», »Handen», »Den 
förlorade sonen», etc.) Biträdande: ett franskt 
skädespelaresällskap. 

Vetenskapsakademien. Ott. 2, 9. Vis och 
romansafion af fru ANNA NOR RIE — 11 . Kon
sert af frk WILMA ENEQUIST. Biträdande: 
hrr Henry Norrs, W. Wiklund (ackomp.). 

Musikaliska akademien. Okt. 8. Konsert af 
hr ANDREAS HALLEN. Biträdande: fröken 
Astrid Hesse, hrr C A. Holmqvist, k. h )f-
kapellet. — 10. Konsert af fru OSELIO-BJÖRN-
SON. Bit ädande: hrr Björn Björnson o h 
komponisten Joh. Backer Lunde (ackomp.). 

D:r Briesemeisters gästspel och ett 
par debuter, ingendera den första, ha 
utgjort k. teaterns märkligheter under 
månadens första hälft, hvarjämte 
Adamsmed rätta omtyckta opera, »Ko
nung för en dag» haft sitt jubileum 
här med 200:de uppförandet. Såsom 
Lohengrin har dr Briesemeister visat 
ett nytt prof på sin betydande konst
närlighet såväl hvad röst- och sång
sätt som dramatisk framställning be
träffar. En liten indisposition i för
sta akten störde i ringa mån sång
föredraget. I Elsas parti gjorde frö
ken Magna Lyckseth sin 3:dje debut 
(förut som Santuzza och Margareta) 
och detta med en framgång som må
ste leda till engagement. Denna ung
domliga Elsa med framstående egen
skaper af god och rätt voluminös, väl 
skött stämma, behaglig apparition och 
scenvan dramatisk förmåga gjorde det 
bästa intryck och väckte publikens 
oförställda bifall i hög grad. Hr 
Wallgren sjöng härroparens parti för 
första gången och hans kraftiga, kan
ske något väl forcerade, röst gjorde 
i detta god effekt. Fröken Svärdströms 
debut som Lakmé hindrade oss en 
samtidig konsert att bevista. Sanno
likt kommer den att förnyas. 

Fru Charlotte Wiehe-Berény har äf
ven här vunnit succès genom sitt smi
diga, behagliga och uttrycksfulla spel 
i de pantomimer, hvari hon här fram-
trädt. Hon gaf i en af dem ett litet 
prof på en rätt behaglig sångröst, 
som man torde få bättre begrepp om 
ifall hon, såsom det säges, kommer 
att uppträda här i Audrans operett ' 

»Dockan». Den musik som hr Be-
rény skrifvit till sina pantominer val
rätt lyckad, harmoniskt omväxlande 
och klangfull. 

Konsertfloden är ovanligt strid för 
att vara i början af säsongen; åliö-
rarne varda därför ofta fåtaliga. Så 
var fallet på hr Hallens konsert, 
oväntadt nog med hänseende till kon-
sertgifvarens anseende som tonsättare 
samt till programmets rikedom. Detta 
utgjordes af endast hans egna kom
positioner, samtliga väl utförda af k. 
hofkapellet och ett par unga solister. 
Programmet upptog mest förr hörda 
saker: »Ur Gustaf Vasas saga» (6 n:r), 
»Skogsrået» af Viktor Rydberg för 
mellanröst med orkester, »Dödens ö» 
symfonisk dikt, »Svensk rhapsodi» för 
stor orkester, Vårsång ur »Harald 
Viking» samt nya sånger, alla enkla 
och underhållande. Dessa voro »En 
visa till Karin» af G. Fröding, lika
som Vårsången utförd af hr Holm
quist, samt »Jungfru Maria i rosen
gård» af V. Rydberg och Romans ur 
sagospelet »Sancta Maria» af Topelius, 
sjungna af fröken Hesse, som utfört 
sistnämnda sång vid de kulturhisto
riska spelen i Visby sistlidna sommar. 
Den unga sångerskan äger en behag
lig men ej mera stor och kraftig röst. 
En rätt betydande och behaglig stäm
ma visade sig nu den andra solisten, 
hr Holmquist, äga och han skördade 
äfven rikt bifall af publiken. Kon-
sertgifvaren helsades ock med lifliga 
bifallsyttringar och flere inropningar. 

Den som alltid kan räkna på »fullt 
hus» däremot är fru Norrie, hvilket 
hon ock hade på sina sista soaréer 
här, båda med samma program, upp
tagande Orsamarsclien, »Kung Eriks 
sång till Karin» af G. Barfod, sånger 
af W. Stenhammar, Peterson-Berger, 
Ole Bull, A. F. Lindblad, Sibelius 
(»Svarta rosor», »Bollspelet vid Tria-
non») samt glada visor af Helfrid 
Lambert, Bror Beckman, Halidén etc. 
Väldiga applåder, inropningar och extra
nummer voro själfskrifna. 

Fru Oselio Björnson hade en gan
ska talrik och distinguerad publik på 
sin konsert, börjande den med Heises 
»Over de lioje fjelde», livarpå följde 
sånger af Mon Sjelderup, Sinding och 
Neupert (»Syng mig hjaem») och till 
sist i l:a afdelningen Arioso af Deli
bes och aria ur Puccinis »La Bohème». 
Den 2:a upptog sånger af Grieg och 
Elling, »La bas» af Saint-Saëns, »Bois 
épais», air af Lully (1683) och slut
ligen Schuberts »Die Allmacht». Den 
här, från hennes verksamhet vid vår 
opera, välkända sångkonstnärinnan vi
sade sig fortfarande i besittning af 
sin framstående sångkonst, men in
disposition eller sviter från en svår 
halsåkomma för ett par år sedan vål
lade väl att intonationen, särdeles i 
höjdregistret, var rätt sväfvande. Sån
gerskan ackompagnerades utmärkt af 
norske pianisten och tonsättaren Bac-

ker-Lunde. Lejonparten af bifallet 
vann sångerskans man, Björn Björn
son, direktören för Nationalteatern i 
Kristiania, för sitt mästerliga dekla
matoriska föredrag af norska berät
telser, den allvarliga »Draugen» och 
de muntrande »En glad gut» af hans 
fader samt »Det gronne Flag» af 
Kristoffersen jemte extranummer,fram
kallade af det entusiastiska bifallet. 

En ung svensk sångerska, fröken 
Wilma Enequist, fick man göra be
kantskap med på en hennes soaré d. 
11 d:s. Sångerskan är begåfvad med 
en rätt stor mezzosopran och sjunger 
rent och vårdadt, ehuru något kallt, 
med sänkt blick och mindre vacker 
munställning. Hennes program upp
tog Romans ur »Odysseus» af M. 
Bruck, sånger af Rob. Franz, Sinding, 
Lago, italienska folkvisor och duetter: 
Kjerulfs »Ved hafvet» samt »Klänge 
aus Mähren», sjungna med hr Norris, 
som med sin vackra röst och fram
ställning vann stort bifall, synnerligen 
efter utförandet af Aug. Södermans 
sköna ballad »Kung Heimer och Aslög». 
Herr Wiklund ackompagnerade med 
känd talang. 

i— 

Musiknotiser 
frän hufvudstaden och landsorten. 

Kgl. T eatern. Operans abonnemangs
aftnar taga sin början onsdagen d. 16 
d:s. Särskildt å parkett och första 
raden är priset, liksom i fjol, ganska 
lågt, ända till två tredjedelar af vanligt 
biljettpris. 

Musikkonservatorium. Matrikeln för 
höstterminen har utkommit. Den upp
tager ämbetsmän, lärare m. fl. och ele
ver. De senare äro till antalet 166, 
däraf 105 manliga och 61 kvinnliga. 
De flesta manliga eleverna (20) ha till 
hufvudämne orgel och de flesta kvinn
liga (21) sång. 

Fröken Emma Hol m st rand kommer, 
enligt annons, att d. 18 d:s gifva en 
konsert i Musikaliska akademien. 

AuUn-kvartettens kammarmusik-soa-
réer med uteslutande Beethoven-pro
gram, tager sin början d. 17 okt., då 
det gifves: Stråkkvartetter (c moll op. 
18 och F dur op. 135 samt Pianotrio 
Ess dur op. 70. Programmet för de 
öfriga soaréerna äro följande: 2:a soa
rén (28 nov.): Stråkkvartetter F dur 
op. 18, Ess dur op. 127; Pianosonat 
E moll, op. 90; S:e soarén (9 jan.); 
Stråkkvartetter B dur op. 18, B dur 
op. 130, violinsonat G dur op. 30; 
4:e soarén (20 febr.): Stråkkvartetter 
A dur op. 18, Ciss moll op. 131, 
Pianotrio D dur op. 70; 5:e soarén 
(20 mars): Stråkkvartetter D dur op. 
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18, A moll op. 132, Violinsonat F dur 
op. 24. 

Vi hoppas att hufvudstadens musik
vänner med talrikt abonnemang skola 
gynna det förtjänstfulla företaget att 
hålla dessa värdefulla, njutningsrika 
musiksoaréer vid makt. Abonnemangs
priset är 10 kronor för salen, 7: 50 för 
läktaren. 

Professor Oscar Byström, som den 
13 dennes fyllde 80 är, fick på sin 
jubileumsdag röna talrika bevis på 
aktning och vördnad. Så uppvakta
des han på förmiddagen af Musikaliska 
akademiens vice prseses, hvilken fram
förde akademiens särskilda hyllning 
till sin aktade ledamot. Dessutom fick 
professor B. emottaga personliga lyck
önskningar af flere framstående mu-
sikidkare, forna officerskamrater samt 
ett stort antal elever och vänner. 
För öfrigt ingingo från när och fjär
ran under dagens lopp talrika hyll
ningar i form af lyckönskningsskrif-
velser både å vers och prosa, samt 
telegram och en rik blomsterskörd. 
Jubilaren firade dagen i kretsen af 
sina barn och barnbarn samt släkt 
och närmare vänner. 

Stenhammar-Forsell-turnén är i full 
gång. Konsert skulle d. 15 gifvas å 
Gillesalen i Upsala. 

Landskrona nya teater invigdes nyli
gen af Selanderska sällskapet, som upp
förde »Regina von Emmeritz». Tea
tern kostar fullfärdig omkring 140,000 
kr. Salongen har sittplatser för 472 
personer. 

Göteborg. Teatrarna här ha under 
sista hälften af oktober endast haft 
dramatiska pjeser att bjuda. Den 3 
okt. gaf hr Carl Fürstenberg konsert, 
biträdd af pianisten frk. Math. Bohle. 
Konsert gafs sedan d. 8:de af sånger
skan Beda Ronnberg-Halvorsen och 
pianisten Einar Mailing. Ett par da
gar efteråt egde en »populär kyrko
konsert» rum i Tyska kyrkan med 
program af åldrig musik för sång, 
orgel och harpa, sånger af Haydn, 
Palestrina och Händel, »minnesånger» 
af Frauenlob och Tannhäuser, samt 
musik för orgel med eller utan harpa. 
De utförande voro organisten frök. 
Elfrida Andrée, harpisten frk. Elsa 
Stenhammar och sångaren dr. John 
Bygren. Musikföreningen annonserar 
3 kammarmusikkonserter under sä
songen med biträde af fröken Stock-
marr, Aulin-och Neruda kvartetten, samt 
till 18 och 19 okt. 2 symfonikon
serter af Wiener Philharmonisches 
Orchester. D. 11 gafs »Musikafton» 
af Sven Scholander med en speciel 
nyhet på programmet, nämligen »Ur
gamla folkvisor». 

Frän våra grannland. 

Kristiania. Okt. 1—12. National
teatern har under denna tid haft att 

bjuda en enda pjes med musik, näm
ligen »Den svarta dominon». På Cen
tralteatern har Lindenska sällskapet 
gifvit »Boccaccio», och »Tiggarstuden
ten». Två konserter ha gifvits af 
pianisten Einar Mailing med biträde 
af fru Ronnblad-Halvorsen och fröken 
Nanna Hansen. Hr Mailing bjöd här
vid af egna pianokompositioner på 
Thema med variationer, Schmetterling 
och Erotik. — D. 5 okt. konserterade 
här pianisten fröken Nanne Storm, bi
trädd af violinisten, konsertm. Inge-
bret Haaland och svenska sångerskan 
fröken Mandis Ågren. Sångerskan 
Marta Sandal gaf d. 8:e konsert under 
medverkan af pianisten Karl Nissen. 
En annan sångerska, fru Anna Egge, 
liar äfven gifvit konsert, assisterad af 
fru Erika Nissen och hr Joh. Backer-
Lunde. D. 10:e gaf Iver Holter en 
kyrkkonsert, biträdd af sin kör samt 
fröken Marie Poulsen samt hrr H. Heide 
och Eyvind Alnœs. 

Helsingfors. Okt. 1 — 12. Ingen af 
härvarande teatrar har denna tid fram
fört musikpjeser. Konserterna ha äf
ven varit få. Två »Liederaftnar» liafva 
gifvits i universitetssalen af fru Ida 
Ekman, den första med sånger af e n
dast finska tonsättare. En annan Lie
derabend har gifvits af Ludv. Hess. 
Konsert gafs d. 7 okt. af violinvirtuo
sen Willy Burmester och d. 12 af 
pianisten A. Siloti i förening med vio
loncellvirtuosen A. Wierzbilowicz. Fru 
Agathe Gröndahl jämte sångerskan Oli
via Dahl ämna snart konsertera här. 

Köpenhamn. Okt. 1 —12. Kgl. Tea
tern har denna tid af pjeser med mu
sik haft på repertoaren »Orfeus och 
Eurydice», »På Sicilien», »Bajadser», 
Ennas nya pantomim: »Hyrdindenog 
skorstensfejeren», samt några af de 
vanliga stora balletterna. Konsertlifvet 
liar ännu ej börjat. 

Från andra land. 

Paris. På Stora operan arbetas fli
tigt med inöfvandet af Saint-Saëns nya 
opera »Les barbares». Samtidigt sö
ker man att på Opéra comique få upp 
nyheten »Griseldis» af Massenet. 

Köln. »Githana», opera i 4 akter 
af Max von Oberleithner till text af 
Joli, von Wildenradt, uppfördes för 
första gången d. 29 sept, på Stadt-
teatern. Musiken säges intaga en för
medlande ståndpunkt mellan Wagner 
i hans första period och ultramodern-
ismen. I modulationen säges kompo
nisten ha rönt inflytande af si n lärare 
Bruckner. Publiken mottog premieren 
gynnsamt och de båda skaparne af det ta 
verk med lifliga hyllningar. 

i — 

Dödsfall. 

Sörensen, Frederik Sören, altvioli
nist i kgl. hofkapellet härstädes, f. 11 
dec. 1850 i Köpenhamn, afled häref
ter en längre tids sjuklighet d. 7 okt. 
Sörensen var elev vid S tockholms kon-
servatorium 1875—77, tjänstgjorde 
1870—76 som violinist i Meisnerska 
kapellet och från sistnämnda år i hof
kapellet. Han har äfven varit anställd 
såsom lärare i Musikaliska akademiens 
konservatorium. Sörensen har sär
skildt gjort sig bemärkt såsom vir
tuos på viole d'amour. En svägerska 
till honom är den bekanta sångartisten 
Vendela Andersson-Sörensen. 

Sanzay, Eugène, framstående fransk 
violinist, f. 14 juli 1809 i Paris, t 
därst. 26 jan. Han var lärjunge och 
måg till den berömde violinisten Bail-
lot och har verkat mycket för kam
marmusikens odling i sitt hemland. 
1840 grundade han Trio-soiréen med 
Franchomme som violoncellist och sin 
egen fru som pianist. År 1860 blef 
han Girards efterföljare som violin
professor vid Paris-konservatoriet. 
Han har komponerat åtskilligt för sitt 
instrument, duetter och trior, samt 
utgifvit » Etudes harmoniques pour vi
olon» (op. 13) samt en studie öfver 
kvartetter af Haydn, Mozart och Beet
hoven jämte katalog öfver dem (1861). 

Servay, François Mathieu, kompo
nist och dirigent, död d. 14 jan. i 
Amières, 57 år gammal. S. har ver
kat mycket för den tyska, särskildt 
Wagnerska, musikens införande i Bel
gien. En stor opera af honom » L'Apol-
lonide», gafs för ett par år sedan i 
Karlsruhe men har ej i hans hem
land beaktats. S. var adoptivson till 
den berömde violoncellvirtuosen Fran
çois Servais^ 

Silvestre, Armand, fransk skrift
ställare och operalibrettist, f. i Paris 
1837, afled i Toulouse i början af 
året. 

Vieuxtemps, Jean Joseph Luden, 
pianist och komponist, f. i Vervier d. 
5 juli 1828, afled vid början af året 
i Bryssel. Han var yngre bror till 
den berömde violinvirtuosen Henri V. 
och har komponerat en mängd piano
saker. 

^ 

Rättelse. 
I förra numrets uppsats om textinnehållet 

i »Rhenguldet» har genom förbiseende nam

nen Nibelungen och Nibelungar blifvit stafvade 

med ie i st. f. endast i. 

^ 
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Svensk Musiktidning 
Nordiskt Musikblad. — 21:sta årgången. — För hvarje musikaliskt hem, 

utgifves 1901 efter samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i Alusihaliska ämnen, porträtter med biografier och musik
bilaga. Tidningen utkommer såsom förut t vå gånger i månaden (utom 
juli—ang., »den döda säsongen») till ett pris af S kronor pr år, lös
nummer 25 öre. Prenumeration sker här å Expeditionen, Kung-
stensgatan 56, 3 tr., i bok- och m usikhandeln, å posten och tidnings
kontor. I landsorten prenumereras bäst å posten. 

Obs.! Nyttan af en musiktidning för musikbildningen i hemmet torde 
ej kunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en sådan fördelen att den 
förvaras och bildar, så att säga, en musikhistorisk uppslagsbok. Råtta plat
sen för utgifvandet af en musiktidning är liufvudstaden, der musiklifcet är 
högst och rikast utveckladt. Scensk Musiktidning meddelar ock en kontinuer
lig redogörelse för musiklifcet i vår hufeudstad, i landsorten samt i Norges, 
Finlands och Danmarks liufoudstäder, utförliga biografier med fina porträtt, 
instruktiva artiklar, följetonger m. m. Musikbilagan innehåller verkligt god musik. 

I l l u s t r a t i o n  e r :  i  N:o 1 porträtt af Otto Lindblad (med n amn- och not-facsimilej; 
Chrotta (strönginstrument frän en forngraf) ; Svensk Nationalsång (kvartett). — 
Porträtt i N:o 2: Carl Lejdström; \:o 3 Georg Anthes, Georg Schneevoigt, 
Charles Gregorowitsch, Giuseppe Verdi, Adolf Lindblad; N:o 4 Dagmar 
Möller, Axel Rundberg; N:o 5 Kurt Sommer, Teresita Carreno; N:o t: Albert 
Rubenson, Henry Bramsen; N-.o 7 August Söderman; N:o 8 Ivar Hallström, 
Ignace Paderewski, N:o .9 V ilhelm Herold; N:o 10 Gunnar Wennerberg (med 
namn- och notfacsimile); N:o 11 och 12 Liva Edström; N:o 13 f G. Wennerberg, 
Wagner te at em i Bayreuth; N-.o U Otto Briesemeister, f Hj. Håkanson. 

J. G-. MALMSJÖ 
Kongl. Hofleverantör. 

Pianofabrik. GÖTEBORG, Etablerad 1843. 

Begagnade instrument 
tagas i utbyte. 

Bekväma af betalnings
villkor. 

Talrika intyg från framstående 
musici och konstnärer. 

Svensk Musiktidnings 
musikbilaga 

1901 

till lielârsprenumeranter utgöres af 

M U S I K A L B U M  XIV 
10 sidor, innehållande 

Gustaf Hägg: Impromtu-Scherzo. 
Theodor Kirchner; Pianostycke. 
B. N. Méhul: Menuett. 
för en röst (baryton) med piano: 
A. M. Myrberg: »Se'n jag dig 

; såg» (d—d). 
Pris 75 öre. 

21 f örsta p ris bland hvilka Guldmedalj 
Malmö 1896 och Stockholm 1897 

"för utmärkta flyglar o ch pianinos" 
ensam bland svenska pianofabriker. 

Pianomagasin. 
Svenska Pianinos: Största lager 

från I. G. Malmsjö, Kongl. Hofleverantör, 
S. Andersson, Bergqvist & Nilsson, I. P. 
Löfberg k C:o, Stavenow & C :o m. fl. 

Utländska Pianinos: från G. 
Schmechten, Steinweg Nachf. och Uebel 
& Leohleiter. 

Flyglar: fr. I. G. Malmsjö, Steinweg 
Nachf. m. fl. — Orglar: från Mason 
k Hamlins verldsberömda firma. 

Begagnade instrument tagas i utbyte. 

Gust. Petterson & C:o, 
43 Regeringsgalan 43, Stockholm 

(f. d. Skandinaviska Orgelfabriken) 
Grundad 1865 

rekommenderar *sin /\nrTl q-a» för kyrkor, skolor Uj 
tillverkning af VFI*|J1»I* och hemm^n samt JTJ. H111.110II« 
Obs.I Uteslutande svensk tillverkning och följaktligen af utmärktaste 

och solidaste beskaffenhet. 
BC Priskurant pä begäran. Alla förfrågningar besvaras omgående. "9Q 

Utställning & kontor Måstersamuelsgatan 32, Stockholm. 

I Musik- och Bokhandeln: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
for noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod för barn, 
öfveisatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 
Häft. 3 kr., i pappband 3: 50, cloth-

band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt systematisk, 
gående i lagom hastighet och utan hopp 
från det lättare till det svårare. Torde 
vara den bästa pianosliola vi hittills haft 
i Sverige. En ytterligare fortjenst hos 
det verkligen vackra arbetet är att bear-
betaren förmått göra det så alltigenom 
svenskt som det verkligeu är.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & Scbildlaieclits MnsilMel 
28 Drottninggatan 28. 

Kurs i plastik samt undervisning i sång 

efter den italienska sångmetoden i förening 

med instuderande af roler, med särskildt 

afseende fäst vid frasering och diktion, med

delas af 

SIGNE HEBBE 
Sturegatan 24 Stockholm. 

1 A |N 0 Kl f f l j O  M m 

efter bästa metod, ledande till god tek
nisk och verkligt musikalisk utbildning, 
meddelas af undertecknad till mo derat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift
ligen. 

Mottagning kl. 9—10 f. m. och 
4—5 e. m. 

Kungstensgatan 56, 3 tr. 
Tel. Vasa 6 19. Frans J. Huss. 

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

Innehåll: Minnie Tracey (med porträtt). 
— Emma Holmstrand (med porträtt). — 
Källorna till svenska musikens historia. Tiden 
1632—1800 (forts.), af T obias Norlind. — Mu-
sikbref från München II, af Anteros. — Mu
sikpress och Litteratur. -— Från scenen och 
konsertsalen. — Musiknotiser från liufvud
staden och landsorten, från våra grannland 
och andra land. — Dödsfall. — Rättelse. — 
Annonser. 
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