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Yvonne de Tréville. 

'mßmii sångartister, som på senare 
år gästat vår operascen, äro 

- ' de flesta manliga och flertalet 
tyskar. Utom vår egen gästande hr 
Forsell och dansken Herold lia så
lunda hrr Anthes, Sommer, Briesemei-
ster, Friedrichs och Naval låtit höra 
sig här i operapartier. Af kvinnliga 
gäster lia vi under samma tid en
dast haft två, nämligen miss Tracey 
och miss Relda, men lära snart få 
tretalet fylldt genom gästspel af den 
unga sångerskan M:lle Yvonne de 
Tréville. Kget nog liafva alla tre 
först sett dagens ljus i Amerika. 
Om den sistnämnda med h vars 
porträtt vi illustrera dagens num
mer, ha föl jande upplysningar med
delats. 

YVONNE DE TRÉVILLE tillhör en 
framstående fransk-kanadensisk fa
milj. Redan vid unga år kom hon 
till Paris och erhöll där sångunder-
visning af flera framstående lärare, 
men det var i synnerhet den be
römda m:me Marchesi och tenoren 
Gandubert, som åt hennes briljanta 
röstmedel gåfvo ilen artistiska full-
ändningen. Hon gjorde sålunda 
sin debut i New Y ork 1899 såsom 
Margareta i »Faust», och fastän 
ännu endast en ung flicka, fram
trädde hon på en gång som full
ändad artist och rönte stor fram
gång. För hvarje ny roll, ho n se
dan utförde, skördade hon allt större 
och större triumfer och intog så 
helt och hållet publiken, ej b lott på 
grund af sin sång och sitt spel, 
utan äfven ined sin ungdomligt in
tagande personlighet, att hon under 
sin andra säsong nödgades upp
träda mer än hundra gånger. Se
dan har hon i London, Madrid, Bil
bao, Aix-les-Bains, Marseille, men 
mest af allt i Paris, rönt storartad 

framgång. Hon blef förra året en
gagerad vid Opéra Comique därstädes. 

M:lle de Trévilles repertoar upp
tager följande operor: »Faust», »Ro
meo och Julia», »Hans och Greta», 
»Hamlet», »Bohème», »Lakmé», »Le 
Boi d'Ys», ' »Carmen» (Michaela), »Mi
reille», »Manon», »Mignon» (Mignon), 
»Lohengrin , »Bigoletto», »Tannhäu
ser», »Mästersångarne», »Trubaduren», 
»Aida», »Traviata», » Lucie», »Rege
mentets dotter» m. fl. 

"! 

Yvonne de Tréville. 

M:lle Trévilles uppträdande på ope
ran här lär icke komma att äga rum 
förr än längre fram. Förut, från d. 
16 d:s, sjunger hon på en turné i 
Sydsverige för Svenska konsertförenin
gens räkning, den förening hvilken, 
som bekant, förestås af hrr Nordqvist, 
Svedbom och Hedenblad. I denna 
turné kommer nu därjämte att deltaga 
hr Martin Oscar, som debuterat un
der spelåret på k. operan, samt pia
nisten fröken Aurora Molander, elev 

af den ansedde pianisten professor 
Arthur de Greef i Brüssel. 

M:lle Tréville har emellertid re
dan presenterat sig i konsertsalen 
för hufvudstadens publik, då hon 
medverkade på den »fosterländska 
soaré», som den 14:e dennes gafs 
i Musikaliska akademiens stora sal. 
Hon sjöng vid detta tillfälle en a ria 
ur Charpentiers »Louise»» samt den 
stora och svåra koloraturarian ur 
Ambr. Thomas' »Hamlet» jämte ett 
par andra franska sånger och blef 
hälsad med lifligaste bifall och upp
repade inropningar. Särdeles mu
sikaliskt och vackert återgaf hon 
den i Hamlet-arian, som bekant, 
inlagda »Neckens polska» och vi
sade sig som en sångerska, begåf-
vad med en omfångsrik sopran och 
artistiskt skolad röst, utbildad till 
briljant koloratur. Stämman sak

nar ej cliarme, ehuru höj
den är mindre klangfull, 
och intonationen är för
träfflig ; allt egenskaper, 
som, efter detta första upp
trädande att döma, torde 
komma att i förening med 
behaglig framställning och 

apparition göra 
M:lle Tréville till 
en favorit hos 
vår musikaliska 
publik och som 
väcka förväntnin
gar om stor fram
gång för den unga 

\* -* 
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sångerskan äfven på vår operascen. 
Hvilka partier hon där kommer att 
utföra är oss ännu ej bekant. 

Första uppförandet af 
Verdis »Otello». 

Då nu detta Verdis storverk, hans 
sista opera seria, återupptagits på 
vår operascen — »Falstaff» följde, som 
bekant, 1893, den då 80-årige mästa
rens sista operaverk —, vilja vi här 
erinra om allra första uppförandet af 
detsamma, d. 5 febr. 1887 å La Scala-
teatern i Milano. 

Kl. y2 9 gick ridån upp och första 
akten begynte. Operan är ej försedd 
med uvertyr. Den stora duetten i 
slutet af denna akt framkallade den 
första stora bifallsstormen, så att 
Verdi måste fram och visa sig för 
publiken fyra särskilda gånger. Jub
lande bifall och framkallande af kom
ponisten följde efter hvarje akt. I 
fjärde akten måste Desdemonas »Ave 
Maria» gifvas da capo och likaledes 
den orkestrala inledningen till den 
därpå följande duetten med Otello. 
Bland de utförande vann M au r el 
som Jago priset; den berömde teno
ren Ta magno utförde Otellos rol 
med dramatisk verve, ehuru uppfatt
ningen ej var fullt tillfredsställande, 
Desdemonas framställarinna, Signora 
Pantaleoni, gjorde sig förtjänt af 
lifligt bifall genom sin utmärkta röst 
och skådespelartalang, körerna voro i 
allmänhet tillfredsställande och orke
stern under Sgr. Faccios ledning skötte 
sin sak förträffligt; operans mise en 
scène var praktfull. 

Efter operans slut dånade väldiga 
bifallsåskor och utrop af förtjusning, 
otaliga gånger måste Verdi fram och 
mottaga publikens tack under ett regn 
af blommor, kransar och guirlander. 
Under aftonens lopp räknade man 20 
inropningar för komponisten och 3 för 
textförfattaren Boito. Då Verdi skulle 
vid hemresan stiga upp i sin vagn, 
spände folket ifrån hästarna och drog 
honom till hans hotell under jublande 
rop af »Eviva Verdi»! Anländ dit 
måste han därtill två gånger visa sig 
på balkongen utanför sin bostad, innan 
hyllningarna togo slut. Af s taden Mi
lano blef Verdi utnämnd till heders
borgare. 

Om Verdis förhållande under denna 
première berättar man följande: Till
trädet till scenen var alldeles förbjudet 
för alla, som ej hade någon befattning 
med operan. Vid 8-tiden kom Verdi 
dit, klädd i en svart, igenknäppt öf-
verrock, åtföljd af Boito och Ricordi, 
musikförläggaren. Under % stormen» 
skakade han en af järnplåtarna, hvar-
med åskan åstadkom mes. Sedan man 

begärt kören da capo, ropade publi
ken på Verdi, som gjorde med han
den ett tecken åt konstnärerna, att 
han ej ville visa sig på scenen. Efter 
första aktens slut omringades han af 
konstnärerna, hvilka lyckönskade mä
staren. 

Intet särdeles är att säga om andra 
akten, som komponisten åhörde, lutad 
mot en pelare. Herr Bicordi öfver-
lämnade till honom ett telegram från 
konungen och drottningen med de 
bästa välönskningar för »Otellos» full
ständiga framgång. 

Efter andra aktens slut omfam
nade Verdi hjärtligt Maurel och strax 
därefter Tamagno på samma sätt, 
ehuru färgen i Otellos ansikte nöd
gade honom att icke komma moren 
alltför nära. 

Under tredje akten höll sig maë-
stron i närheten af kören och slog 
takten med foten. Sedan fru Panta
leoni sjungit »Ave Maria», tillropade 
henne komponisten: » Bravo, ni har 
förstått mig väl!» Utförandet af för
spelet till fjärde akten syntes till
fredsställa honom i hög grad. I all
mänhet var Verdi under hela före
ställningen fullkomligt lugn, endast 
mot slutet däraf föreföll han något 
nervös. 

Den till en trädgård förvandlade 
förstugan i hotellet, där Verdi bodde, 
strålade af ljus. I macstrons salong-
var upphängdt å väggen ett prakt
fullt, af kransar omgifvet, måladt 
porträtt af Verdi i kroppsstorlek. 
Detta var en fin uppmärksamhet af 
hotellvärden, som beställt taflan af 
en renommerad privatartist. Verdi, 
som af trötthet knappt förmådde 
hålla sig uppe, trädde dock ut på 
balkongen för att tacka dem som sam
lat sig utanför hotellet och bedja dem 
draga sig tillbaka. 

Inkomsterna af första representa
tionen uppgingo till 67,000 francs. 
En mängd musikdilettanter i Milano 
hade beslutit att med anledning af 
»Otellos» uppförande förära Verdi en 
stor guldmedalj jämte tillägnan. Verdi 
lär redan då ha varit i besittning af 
100 sådana minnespenningar. 

Desdemonas näsduk var en present 
af Verdis förläggare Bicordi, som ut-
bedt sig att få förära fru Pantaleoni 
den ödesdigra näsduken. Denna ut
gjordes af ett fyrkantigt guipure-
arbete, med hvarje sida af trettio 
centimeters längd och det hela be
täckt med guld och brokigt silke. På 
stickningarna hade de båda skick
ligaste arbeterskor i den vägen i Mi
lano arbetat ett halft år. När man 
såg på detta mästerverk genom för
storingsglas, så upptäckte man i den 
fina stickningen Verdis och Boitos 
porträtter. Näsduken, af ofantligt 
värde, utställdes en hel dag till all
mänt beskådande i Pantaleonis kläd
loge. 

'W 

Rousseau som musiker och hans 
åskådningssätt jämfördt med 

Richard Wagners.* 

Bemyndigad öfversättning af E- H. 

Då man spörjer efter föregångare 
till Richard Wagner, bör man ej söka 
dem bland föveträdarne för bestämda 
yrken, ty Wagner var ingen specialist, 
utan en personlighet. På alla sina 
verksamhetsfält hängaf han sig med 
sin fulla kraft i kampen mot sitt år
hundrades åskådningssätt och fördomar. 
En dylik vidtomfattande ande var äfven 
Rousseau. Född nästan ett århundrade 
tidigare (28 juni 1712), uppfyIlde han 
på sin tid en liknande mission, som 
Wagner gjort i nutiden. Båda voro 
eldade af samma drifkraft, samma mål 
föresväfvade dem och eftersträfvades 
af dem båda med samma medel; båda 
voro utrustade med lysande gåfvor, 
som hos dem sammansmälte till säll-
spord enhet och förbundo därmed den 
oförskräckthet och den kraft, som for
drades för att i ihärdig kamp mot sin 
samtid föra det sant kända till seger. 
Båda kände djupt smärtan öfver mänsk
lighetens degeneration och dess där
igenom iråkade elände och hos båda 
fick alstringsförmågan sin bästa näring 
i dessa känslor ; båda ägde djup träng
tan efter andra förhållanden och det 
den dådkraftiga anden åtföljande hop
pet om förbättring, båda skådade läng-
tansfullt tillbaka på ett mänsklighetens 
natur motsvarande förgånget, ur hvil-
ket det måste vara ett dådlystet sträf-
vandes uppgift att rädda människans 
bättre väsende; båda kände till fullo, 
att i synnerhet hängifvandet åt egoisti
ska drifter, det sig allt mer stegrande 
sökandet efter att tillfredsställa indivi
duell njutning och den därur fram
sprungna öfverkulturen, alstra de nu
tida förhållandenas elände och tröst
löshet. Båda ägde den af sorgliga 
erfarenheter ej rubbade öfvertygelsen, 
att hjälp kunde och måste komma; 
båda visste, att de till följd af sitt 
kall måste ingripa och försöka hjälpa 
med ord och handling, måste ställa 
tankeförmåga och arbetskraft i den 
höga uppgiftens tjänst; båda ägde den 
exempellösa, hvarje själfviskt intresse 
i bakgrunden trängande sanningskär
leken; båda hade den höga allvarliga 
uppfattningen af konsten, hvars bety
delse består ej i flyktig njutning, ej 
heller i tillfredsställandet af vetandets 
törst, utan i dess omedelbara verkan 
på lifvet. Båda förenade ett till här

*l'r det pä F. Bruekmanns i München för
lag utkommande verket »Gedanken eines 
Schauenden» af dr Friedrich von Hausegger. 
Det kan kanske vara af intresse für Sv. Mu
siktidnings läsare att veta, det aflidne dr Fr. 
von Hausegger, docent i musikens historia 
och teori vid universitetet i Graz, var fader 
till kapellmästare Siegmund von Hauseggcr, 
en ung talang, som på senare tider framträdt 
med afgjord framgång på kontinenten. 
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ligt skapande utveckladt inre lif med 
otaliga smärtor och b ittra erfarenheter, 
som brist på förstående, likgiltighet 
och ondska pläga tillfoga snillet; båda 
förbuudo den djupaste filosofi ined säll
synt skaparekraft — Rousseau som 
filosof och tillika konstnär — Wagner 
som konstnär och tillika filosof ; och 
slutligen uppburo båda, såväl i känsla 
som i tanke, trots de yttre motsatserna 
till sin tid, dock dess djupaste, mest 
frainåtsträfvande idéer. 

Rousseau gäller som banbrytande 
ande på det filosofiska tänkandets om
råde såväl som på det därmed för
bundna poetiska skapandets; att han 
varit detta äfven på det därifrån af-
lägsna musikens område, erkännes ej 
i samma grad. Orsaken därtill är ej 
att söka i för ringa kännedom om 
hvad han verkat i musikaliskt hänse-
eude, utan fast mer i det ringa anse
ende musiken tillerkännes i sitt infly
tande på lifvet. Som musiker gällde 
Rousseau för dilettant, likasom Wag
ner som tänkare gäller för dylik; att 
i en storslagen personlighet hvarje brist 
måste hänföras till källor, som göra 
densamma fruktbärande för lifvet, för
mår ej den att fatta, som är van att 
tänka det de mänskliga egenskaperna 
endast stå i ett särskildt ändamåls 
tjänst. Wagners allt omfattande ande 
har lärt oss att bedöma den med ho
nom besläktade Rousseau från en syn
punkt, som för oss uppenbarar fulla vär
det af hans arbete på musikens område. 

Rousseau uppfostrades ej till mu
siker. Ur hans innersta trängtan har 
såväl egendomligheten och kraften af 
af hans snille som hans anlag för mu
sik utvecklat sig till en sällsynt grad 
af själfständighet. Han erhöll sin för
sta sångundervisning af sin beskydda-
rinna fru Warrens och ännu innan han 
kände till alla nottecken, började han 
ined beslutsamhet déchiffrera ett recita-
tiv och en aria ur kantaten »Alphis et 
Arethuse» och sjöng den därpå felfritt. 
I musikskolan tillhörande katedralen i 
Aunecy gjorde han snabba framsteg. 
Stor djärfhet förråder emellertid hans 
försök att med siu bristfälliga kunskap 
vilja slå sig ner som musiklärare i 
Lausanne. I sina »Confessions» skil
drar han på ett lustigt sätt sin första 
kompositions öde. Med denna ville 
lian nämligen aflägga ett prof på sin 
talang i professor Trey torens hem. »Jag 
utarbetade», förtäljer lian, »något för 
hans konsert med en dristighet som 
förstode jag saken grundligt. Man 
samlas för att uppföra mitt verk. Jag 
anger för livar och en tempot, klargör 
föredraget och gör alla uppmärksamma 
på repetitionstecknen. Jag är beställ-
samheten personifierad. Fem till sex 
minuter — för mig lika många år
hundraden — tillbringar man med att 
stämma instrumenten. Andtligen är 
allt färdigt och jag knackar med min 
pappersrulle två eller tre gånger: Lugn! 
Allt blir stilla. Nu anger jag tempot med 

det allra största allvar och instr umenteu 
börja. Nej, sedan franska operans be
gynnelse har man ald rig hört ett dylikt 
väsen. Hvad man än må liafva tänkt 
om min stora talang — verkan var 
sämre än man kan föreställa sig. 

Musikanterna höllo nästan på att 
kväfvas af skratt. Åhörarne spärrade 
upp ögonen på vid gafvel och skulle 
säkert gärna stoppat bomull i öronen. 
Men det gick ju ej an. De skurkarne 
till musikanter dundrade på sina in
strument som ville de spränga örhin
norna på en döfstuin. Jag bibehöll 
dock fattningen fullkomligt och lät ej 
störa mig af något. Men svettades 
gjorde jag, och endast ambitionen af-
höll mig från att kasta alla nothållarne 
om hvarandra och skudda stoftet af 
mina fötter. För att förvärra saken 
ännu mer, hörde jag hur de närmast 
stående sade till hvarandra eller rä ttare 
sagdt till mig: Det är alldeles out
härdligt' eller 'sådan tokig musik' 
eller 'en djäfvulsk hexkonsert'. — Stac
kars Jean Jacques! I detta förskräck
liga ögonblick skulle du väl ej hållit 
det för möjligt, att dessa samma toner 
en gång skulle uppväcka Frankrikes 
konungs och hans hofs beundran och 
bifall, och att rundt omkring dig älsk
värda G amer skulle med dä mpad stämma 
säga till hvarandra: 'Hvilka himmel
ska toner'! 'Hvilken förtrollande mu
sik, hvarje ton går till hjärtat!'» 

Sedan dess fullkomnade Rousseau 
sig hufvudsakligen genom själfstudium 
i musikens konst så mycket, att hans 
opera »Le devin du village» blef epok
görande. Icke mindre betydelsefullt 
för melodramat var hans »Pygmalion». 
Dessutom skref han en ballett-opera 
»Les inuses galantes», en oafslutad 
pastorale» Daphnis et Cliloë» samt ännu 
ett verk för scenen, hvars titel ej är 
bekant och som uppfördes endast i 
privatkretsar. 

För det stora snillet gifves ej någon 
bisysselsättning, utan hvarje dess sido
verksamhet måste anses som delar, 
hvilka, sammanfattande, bilda geniet i 
dess helhet, och på samma sätt var 
också för Rousseau musiken af allvar
ligaste betydelse. Från samma grund, 
som bestämde hans sträfvan att för
skaffa människan ett lyckligare tillstånd 
och att verka reformerande på staten 
och uppfostrande på individen, att oför
skräckt uppträda mot alla tidens mak
ter och att med hänsynslös uppriktig
het prisgifva sitt inre lif för världen, 
från denna samma grund härledde sig 
hans beliof af konstnärligt skapande 
och utvecklade sig i synnerhet hans 
förmåga att omsätta sina känslor i to
ner. Likt sin store efterföljare Wag
ner, kände han sig bestämd att dju
pare och mer omfattande forska efter 
musikens väsende och betydelse än 
detta kunde ske från deras sida, som 
utgående från ren facksynpunkt, ej 
förmådde öfverskrida den yrkesmässiga 
behandlingens gränser. Rousseau be

fattade sig ej blott soin skapande 
konstnär ined tonkonsten, utan äfven 
som tänkare, och härvidlag är det 
verkligen öfverraskande att se, huru 
begge öfverensstämma i sin uppfatt
ning och huru lika resultat de upp
nått med afseende på musikens be
handling ocli uppgift. 

För att kunna förstå de rent yttre 
orsaker, som föranledde Rousseau a tt 
närmare och i synnerhet polemiskt be
fatta sig med musiken, må här näm- I 
nas, att tien dåvarande musiken stod 
under Lullis spira och att Rameau, 
skaparen af den ännu som grund för 
vår harmonilära varande teorien, hade 
det största anseende som komponist 
och fanbärare för grundsatser, hvars 
motståndare Rousseau var. Lulli före
trädde en stil, hvilken offrade det me-
lodiösa för det torra recitativet. Rameau 
och hans skola hyste den åsikten, att 
melodien blott är en produkt af har
monien, utvecklar sig ur densamma af 
sig själf och blott i den finner sitt 
berättigande. Så vidt skilda dessa 
åsikter än äro, så mötas de dock i 
den punkten, att melodin blott är en 
produkt af en förståndsoperation, på 
ena hållet nära anslutande sig till ord
följden, på det andra framgående som 
ett matematiskt resultat af harmoniska 
komplikationer. Namnen voro annor
lunda, kampen var tämligen deusamma 
som Richard Wagner ett århundrade 
senare förde; den geinensamme mot
ståndaren var formalismen. 

Förgäfves rasade Rousseau öfver 
Rameaus »Traité de 1'harmonie», som 
var och förbiet' honom oförståe lig. Han 
vände sig till abbé Palais, som gjorde 
honom förtrogen med den italienska 
musikens principer. Ar 17 .'i 9 skref 
han sin opera »Ipliis et Anacorete» 
samt påbörjade den ofullbordade »La 
découverte du nouveau nionde», i hvilken 
han bemödade sig om Lu llis så kallade 
representativa stil. 

Likaledes sysselsatte han sig med 
uppfinningen af nya nottecken, hvilket 
för oss blott har det intresset att visa, 
huru ifrigt Rousseau sysslade med 
musiken. 

Den förut omnämnda operan »Les 
muses galantes», ville Rameau ej taga 
notis om. Då man visade honom ut
drag därur, skrek han med största 
brutalitet, att den del han hade hört 
därur var af en fulländad mästare, 
återstoden af en okunnig, som ej hade 
aning om musik. Det dåliga», säger 
han i en af sina skrifter, »har Rous
seau själf gjort, det goda har han lå
nat.» Otaliga intriger sattes i gång 
mot Rousseau och kunna för det mesta 
hänföras till Rameau. 

För att erhålla fullkomlig själfstän
dighet drog Rousseau sig tillbaka från 
världslifvet och beslöt att förvärfva 
sitt uppehälle genom att kopiera noter, 
men sin älsklingssysselsättning, musiken, 
förblef han trogen. Den 17 oktober 
1754 blef hans opera »Le devin du 
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village» uppförd för första gången i 
Fontainebleau, men dessförinnan måste 
recitativen, på hvilka Rousseau lagt 
mycken vikt, omåndras för att till
fredsställa den allmänna smaken. Alla 
voro hänryckta och konungen själf, 
ehuru ingen musikälskare, sjöng hela 
dagarne ined den falskaste röst arier 
ur operan. Rousseau skulle hafva fått 
pension om han kunnat besluta sig för 
att låta föreställa sig för konungen, 
men han förblef notskrifvare, ty han 
förklarade, att han tyckte allt för 
mycket om sin undangömdhet. 1775 
uppfördes operan en andra gång på 
slottet Bellevue inför Ludvig XV. 
Herrar och damer från hofvet med
verkade och Pompadour utförde Colins 
roll. Vid detta uppförande vunno också 
recitativen bifall. 

Icke alltid voro Rousseaus framgån
gar så oomtvistade; snart bildade sig 
partier för och emot honom, hvilka 
sinsemellan stredo mot hvarandra på 
det hänsynslösaste sätt. Hufvudorsaken 
var den ställning Rousseau intog till 
den franska musiken till fördel f ör den 
italienska. Till honom slöt sig drott
ningens parti; filosoferna, Lullisterna 
och Rameauisterna utgjorde konungens 
anhängare och voro Rousseaus förbitt
rade motståndare. Operan »Le devin 
du village» blef båda partiernas Eris-
äpple och i en lustig satir mot den 
franska musiken anbefaller Grimm den
na opera som skäl nog för det bittraste 
förklenande från förfäktarnes af den 
gamla riktningen sida. 

Vi hafva nu kommit till den punkt, 
då vi kunna undersöka hvad som be
stämde Rousseau att uppträda mot den 
franska musiken och därmed komma 
vi också att tala om kärnan af hans 
åsikter, något som han själf yttrat sig 
om i otaliga skrifter. 

I sitt epokgörande arbete »Lettres 
sur la musique française», säger han: 

»Eftersom fransmannen h varken har 
välljud, prosodi eller frihet i ordställ-
niugen, kan han ej heller besitta någon 
melodi i musiken, åtminstone ej den 
melodi, hvars egendomlighet och rike
dom betingas af språket. 

Och då han på ett annat ställe lär, 
att emedan hvarje språk har sin sär
egna deklamation, så har ock hvart 
och ett sitt säregna recitativ och det 
bör vara det bästa, som sluter sig när
mast till det talade ordet — så tycker 
man sig höra Wagner, som säger; 
»Våra olika språk bero på en religiös-
statslig-liistorisk konvention, som under 
konventionens öfverherrskap under Lud
vig XIV äfven af akademien blef fast
ställd som norm. 

På Wagner behöfva vi knappast 
hänvisa då vi finna följande satser hos 
Rousseau: »Kontrafugorna, dubbelfu
gorna, obligata basarne och andra svåra 
dumheter, som örat ej kan tåla, äro 
samt och synnerligen uppenbara rester 
från barbariet och den dåliga smaken.» 
Enligt Wagner är kontrapunkten i sina 

inångahauda till- <>ch utväxt er känslans 
matematik, harmoniens mekaniska rytm. 
Rousseau håller före, att musikens upp
gift är att fängsla sinnet, alla dess 
delar skola samverka för att förstärka 
uttrycket, harmonien bör tjäna att 
ytterligare förhöja detta, göra det mera 
energiskt. Enheten i melodien är likaså 
nödvändig som enheten i handlingen i 
tragedien, de hvila på samma grundval 
och hafva samma mål. Orkestern och 
sången skola stå i innerligaste sam
band, men ur sångpartierna skola alla 
orkesterns skönheter flyta. Duetten är 
sällan naturlig. Rousseaus åsikt, att 
harmonien är den enda grundvalen för 
konsten, bekämpar han och yt trar där
vid: »Århundraden igenom hörde vi 
redan melodier, innan harmoniens ve
tenskap uppfanns. De skönaste ackord 
kunna liksom sköna färger göra intryck 
på sinnet. Men ända in i själen trän
ger blott rösten, ty den är det natur
liga uttrycket för känslorna, och i det 
den tolkar dem, väcker den dem äfven 
till lif. (Forts.) 
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Musikpressen. 

Pä Elkan & Schildknechts förlag 
liar utkommit: 

för piano, tvä händer: 

Gamla Heidelberg. Musik med bifogad text. 
Pris 1 kr. 

Detta häfte innehåller ett arrange
ment af musiken, studentsångerna i 
det populära skådespelet med samma 
namn, som länge med sä stor fram
gång uppförts på Svenska teatern här-
städes. N:r 2—6 i häftet innehålla 
sångerna med t ext: »Det v ar Perkeo», 
»Gaudeaumus», »Ack Heidelberg, du 
sköna», »Hvad skulle vi säga om da
gen i dag?» och »O, du studentens 
glada lif». Vignetten visar i helfigur 
den omtyckta Käthic frk Thorsell 
— i skådespelet, i färd med att ser
vera ölsejdlarna. 

Litteratur. 

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

Zeitschrift der Internationalen Mtisikf/ettell-
schaff. Jahrg. IV. Heft. 7. April 1903. 

Innehållet i detta häfte är följande: 
Willebald Nagel (Darmstadt): Die Kunst 
zu hören; Karl Nef (Basel): Eine Bas
ler Musikbibliothek aus der zweiten 
Hälfte des 18 Jahrhunderts; Alfr. Ka
iisch (London): Music in London; 
Maurice Chassang, (Paris): La Mu
sique à Paris: Musikberichte, Vorlesun
gen etc. 
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Dödsfall 
inom musik- och operavärlden 1902. 

(Forts, och slut.) 

Piceolomini, Maria, Heinrich, Pon
tet, engelsk komponist af sånger ni. 
m., f. 1836, t i London i maj månad. 

Piutti, Karl, utmärkt orgelspelare, 
konservatorielärare i Leipzig, f. 30 
april 1846 i Elgei-sburg, f under som
maren i Leipzig. 

Ryberg, Gustaf, sångare (f. d. med
lem af Luttemanska manskvartetten) 
f. 12 aug. 1837, t 20 sept, i Stock
holm. 

Schimon-Regan, Anna,, fordom be
römd opera- och konsertsångerska, t 
under våren, omkr. 60 år. Hon blef 
1877 gift med den ansedde sångpeda
gogen Adolf Schimon och var sång
lärarinna vid musikskolan i München. 

Schmitt, Georg, Alois, hofkapellmäs-
tare, pianist och komponist, f. 2 febr. 
1827 i Hannover, f 15 okt. i Dres
den. 

Schivechten, Georg, pianofabrikant 
i Berlin, f 18 aug., 75 år. 

Skytt-Kaufmann, Clara, altsânger-
ska, t 12 jan. i Köpenhamn. 

Stoltz, Therese, fordom firad sånger
ska, f under sommaren i Milano, 
62 år. 

Strakosch, Ferdinand, impressario 
(broder till Moritz Str.), t under som
maren i Paris. 

Swoboda, Adalbert, f. d. redaktör 
af Neue Musikzeitung, pianist och kom
ponist, f. 26 maj 1828 i Prag, + i 
München under maj månad. 

Torpadie-Lindblom, Gudrun, Bertha, 
Tusnelda, svensk konsertsångerska, f. 
28 dec. 1866 i Göteborg, f 30 april 
i Paris. 

Victorin, Henrik, Leonard, publi
cist, musikkritiker (i Nya Dagligt Alle
handa), f. 2 nov. 1858, t härst. 20 
sept. 

Wolf, Hermann, grundare af Wolff-
ska konsertdirektionen i Berlin, t därst. 
3 febr. W. var grundlig musiker, 
komponist och publicist. 

Wüllner, Franz, förtjänstfull musik
pedagog, kapellmästare och konserva-
toriedirektör i Köln, f. 28 jan. 1832 
i Münster, t i november. Wiillner 
har komponerat körverk, sånger, kam
marmusik och bl. a. recitativ till We
bers »Oberon». 
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Från scenen och konsert
salen. 

Kgl. Teatern. April 1. BOITO : Meß.stufe 
les. — 2, 4, 7 Egmont, sorgspel af Goethe, 
musik af L. van Beethoven. — 3 DOXIZETTI : 
Literetia Borgia; Balett: Dansdieertissement. — 
5, 14 MOZAKT: Don Juan (Don Juan: hr For
sell, gäst; Leporello: hr Stiebel, deb.; Gu
vernören: herr Gustaf Sjöberg, första debut), 
6, 8 VERDI: Otello (Desdemona: fru Hellström; 
Emilia: frk Edström; Otello, Jago, Cassio: 



Iirr Nyblom, Söderman, Malin; Roderigo, bo-
dovico, Montano, en härold : hrr Ericson, Sel-
lergren, Grafström, Mandahl). — 12 Symfo-
nikonsert. 1) 11. Schumann: Symfoni n:o 2, 
C-dur; 2) J. S. Bach: Konsert, D-moll för 2 
violiner (hrr L. Hetterqvist, M. Ahlberg) och 
ork.; 3) Kr. Smetana: »Moldau», symfonisk 
dikt: 4) Beethoven: Symfoni n:o 2, D-dur. -
13 MEYERHEER: Profeten (Kides: fru Mandahl, 
deb.). — 15 GLUCK: Offers; LEONCAVALLO: 
1'ajazzo (Tonio: hr Forsell, gäst; Canio, Sil
vio: hrr Nyblom, Mandahl; Beppe: frk Ed
ström.) 

Vasa-teatern. April 1 9, 11, 13 15 L. 
STUART: Floroilora. 5, 13 Nerkingarne (ina-
tiuti). 

Svenska t-atern. April 1, 2, 5 (matinc): 
PBTBRSON-BKRGBR: Lyckan. 

Musikaliska akademien. April. 2 Musiksoart' 
af frk So I'll IE BONNY. Biträdande: hr Tor 
Aulin. — 5 Mâtiné af K VA RTETTS À NG ARE K< i R-
BUNDET. Biträdande: frk A. Lagergren, hr 
Kr St römberg, hofkapellm. R. Henneberg ; di
rigent: hr John Ullstedt; kl. 7,3 0 Konsert af 
TYPOGRAFISKA FÖRENINGENS sång kör. Biträ
dande: fru H. Muntlie Sandberg, frk Agda 
Lysell, hr H. Duhs; dirigent : hr O. Th. Sand
berg. - 9 KONSERTFÖREXIXGENS 6:e (sista) 
abonnementskonsert. Solister: fru D. Möller, 
hr W. Stenhammar. Dirigent: hr Tor Aulin, 
1) L. Norman: Symfoni n:o 3, D moll, op. 
58; 2) Beethoven: Konsert för piano (hl- Sten-
hammar) och orkester, Ess-dur; 3) Kr Lis/.t: 
»Die Ideale» symfonisk dikt (efter Fr. v. 
Schiller); Davids psalm n:o 1 37 för sopran 
(fru Möller), damkor, violin, harpa och orgel ; 
5) C. M. v. Weber: Uvertyr till »Oberon». — 
12 kl. '/„2 SÅNGSÄLLSKAPET T. T:s matinc. 
Dirigent: hr E. Åkerberg; kl. 8 BELLMANS-
KÖRENS vå rkonsert. Solister: frk Ebba Björk
bom, hrr Nils Fahlman, V. Viklund (ackomp.); 
dirigent: hr E. Åkerberg. 14. FOSTERLÄNDSK 
SOARÉ (för välg. änd.). Biträdande med mu
siknummer: M:m Yvonne de Tréville, hrr L. 
Zetterquist, Eugen Danckwardt, frk Molan
der (ackomp.). 

Vetenskapsakademitn. April 6. Konsert 
af fru SVEA OBERG. Biträdande: fru H . Vik-
lund, hrr V. Viklund, G. Sjöberg. 

Östermalms kyrka. April 10. Konsert till 
förmån för Frimurarebarnhuset. Program: 
Haydn: »Skapelsen», oratorium. Biträdande: 
solister: fruar Ostberg, Hellström; hrr Lund
kvist, Malm, Sellergren, Wallgren ; kgl. hofka-
pellet; dirigent: hr IÎ. Henneberg. 

Klara kyrka. April 13. Konsert af dir. 
GUSTAF HÄGG. Biträdande: fru Dav. Afze-
lius, hrr Tor Aulin, C. Lindhé, G. Molander, 
orkester, dirigerad af hr Aulin. 

Verdis »Otello» har efter sju års 
hvila åter uppstått på operascenen 
med nybesatta hufvudroller, undan
tagande Jagos, som äfven 1896 ut
fördes af hr Söderman. Såväl Otello 
som Desdemona, Emilia och Cassio 
representerades nu på det bästa af 
hr Nyblom, fru Hellström, frök. Ed
ström och hr Malm. Särskildt har 
man att fästa sig vid hr Nybloms 
dramatiskt och musikaliskt uttrycks
tulla framställning af den svartsjuka 
nioren samt fru Hellströms älskliga 
väsen som den olyckliga makan och 
hennes klangsköna sång, specielt i 
den gripande vide-visan och bönen. 
Operan innehåller flere anslående par
tier, såsom skildrandet af stormen i 
början, kärleksduetten mellan Otello 
och Desdemona, hyllningen åt henne 
af folket på Cypern, orkesterpartiet i 
Otellos monolog, Jagos monolog, or
kesterförspelet till sista akten samt 
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Desdemonas visa och Ave Maria i 
samma akt. Åt Shakespeares hem
ska, passionstarka dram har dock ej 
ens Verdis formelt stora talang kunnat 
gifva en öfvertygande musikalisk tolk
ning. Reflexionen står här framför 
inspirationen, som i den 15 år äldre 
»Aida» visar sig så mäktig; äfven 
denna opera dock i n utidsstil, röjande 
inflytande af Wagner. »Otello» är 
emellertid ett beundransvärdt verk af 
den gamle maëstron, särskildt beträf
fande den mästerliga instrumenta
tionen. Operan gafs här första gån
gen d. 27 maj 1890, med frökn. Ose-
lio och Jungstedt, hrr Ödmann, Lund-
quist och Lundmark i h ufvudrollerna, 
och sedan årligen t. o. m. 1893. År 
1891 sjöngs Desdemona och Emilia 
af frökn. Moritz och Wolff, 1892 af 
frök. Oselio som gäst likasom hr Loin-
berg i Jagos roll; 1893 gästade frö
ken Selma Ek som Desdemona och 
hr d'Andrade som Jago; 1896 frök. 
Ek ånyo och hr Morello som Otello, 
då operan d. 2 jan. gafs 25:te gån
gen. 

Den sedvanliga symfonikonserten 
påskdagen af kgl. hofkapellet för dess 
pensionskassa hade program af kända 
saker cch gafs under förste hofkapell-
mästarens direktion berömvärdt. Sär
skildt intresserade mellannumren: Baclis 
violinduo med orkester, af hrr Zetter-
quist och Ahlberg spelad med utmärkt 
ensemble, samt Smetanas på natio
nella motiv byggda tondikt »Moldau», 
för hvilken vi närmare redogjorde, 
då den för sju år sedan spelades af 
hofkapellet. Af operans tilldragelser 
för öfrigt är det enda märkliga hr 
G. Sjöbergs första debut som guver
nören i »Don Juan». Hr S:s stora 
och vackra, från konserter bekanta 
basbaryton gjorde ypperlig verkan i 
detta parti, som i dramatiskt hänse
ende ställer ringa fordringar på sån
garen. 

Vasateaterns »Florodora» håller sig 
ännu uppe. Som det heter i ett Pa-
riserbref till en tysk musiktidning »har 
konsten ej att göra med detta macli-
verk, hvari den vanvettiga negerdan
sen »Cake-walk» intager främsta rum
met. Musiken i denna balettpjes har 
ringa värde. I Newyork lär pjesen 
emellertid ha uppförts ett tusental 
gånger. — Uppförandet af »Lyckan» 
på Svenska teatern afbröts innan vi 
fingo höra dess musik på teatern. 

Främst bland konserter, utom hof-
kapellets, står Konsertföreningens sjätte, 
hvarmed dess berömliga verksamhet 
för denna säsong afslöts. Konserten 
inleddes med Ludv. Normans D-moll-
symfoni (n:o 3), förut endast spelad 
af hofkapellet på en i nov. 1885, ton
sättarens dödsår, gifven konsert till 
hans minne. Samma år utkom sym
fonien i 4-händ. arrangement på Musi
kaliska konstföreningens förlag. Af 
symfoniens fyra satser anslå mest de 
båda mellansatserna. Det vackra an-

61 

dantat är dock vällångtutspunnet. Efter 
symfonien spelade hr Stenhammar 
Beethovens pianokonsert i Ess-dur på 
ett fulländadt sätt. Som nyhet här | 
gaf o rkestern sedan Liszts symfoniska 
dikt »Die Ideale», programmusik efter 
Schillers dikt. Svårfattlig är den musi
kaliska tolkningen och tonskapelsen 
föga fängslande trots talangfull instru
mentation. Bättre intryck lämnade föl
jande Liszt-nummer, Davids psalm n:r 
137, hvari fru Möller skördade bifall 
för sopranpartiets utförande. Damkor, 
violin, harpa, piano och orgel med
verka för öfrigt i detta rätt stämnings-
rika stycke. Efter konserten, som af
slöts med Webers härliga » Oberon »-
uvertyr, blef kapellet jämte Konsert
föreningens nitiske och skicklige diri
gent hyllad med lifligt och ihållande 
bifall, uppmuntrande till fortsatt för
tjänstfull verksamhet. 

Om öfriga konserter måste vi fatta 
oss helt kort. »Skapelsens» återgif-
vande, som vanligt, långfredagen i 
Östermalms kyrka ägde rum för fylld 
lokal. Om utförandet ha vi ej satts 
i tillfälle att yttra oss. — Pianisten 
fröken Bonny från Schweiz hade 
inånga åhörare på sin konsert i Musi
kaliska akademiens orgelsal. Hennes 
talang visade sig ej vara af mera fram
stående beskaffenhet, men hon hade i 
hr Tor Aulin en värdefull medhjäl
pare och publiken var ej njugg på 
bifall. Af d e fyra körkonserterna gafs 
oss ej tillfälle att bevista mer än 
Qvartettsångareförbundets och T. T:s 
matinéer. Den förra inleddes med en 
ny vacker »Minnessång» af Henneberg, 
förbundet tillägnad på dess 20-årsdag, 
och en ny tilltalande kvartett, »Skep
pet», af Myrberg började sista afdel-
ningen. Fröken A. Lagergren vann 
med sin vackra stämma och godt före
drag stort bifall i solosånger, hvarmed 
äfven hr Fr. Strömberg biträdde med 
framgång. — Sällskapet T. T. (»Tha-
lias v änner»), solister från våra teatrar, 
glänste med ypperliga röster i kör-
som solonummer på sin väl besökta 
mâtiné. Här ej förr gifna körsånger 
af Huir.perdinck, R. Strauss och P. 
Cornelius väckte mycken uppmärksam
het. Som föredragande af s olosånger 
skördade hrr S. Nyblom, Bergström 
och Vallgren rikt bifall, likaså hrr 
Lund och G. Sjöberg i en duett af 
Schumann och hr Adami med solot i 
den af Åkerberg arrangerade svenska 
folkvisan. Peterson-Bergers nya kör 
»Balder är fallen» utgjorde ett af de 
mest framstående numren. 

Fru Svea Öberg visade sig på sin 
rätt talrikt besökta konsert i besitt
ning af en hög och kraftig sopran 
samt sjöng med god intonation och 
vårdadt föredrag, som dock saknade 
värme och lif, hvilket redan förnams 
i inträdesnumret Elsas dröm ur »Lo
hengrin». Med vidare studier och 
större vana vid u ppträdande torde den 
unga sångerskan vänta sig god fram-
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gäng som sångartist. Värdefullt bi
träde gafs henne af h r G. Sjöberg samt 
violinisten fru Hedv. Wiklund och 
hennes man, pianisten, som smakfullt 
utförde sângackompanjemanget. 

Direktör G. Häggs orgelkonsert an
nandag påsk hade talrika åhörare och 
värderikt program. Själf ådagalade hr 
Hägg sin stora förmåga som orgel
spelare i solonummer: Preludium och 
fuga af Bach, Juloffertorium af Boëll-
man och en svår orgelfantasi af Liszt 
öfver vederdöparsången i »Profeten». 
Af hr Aulin fick man höra Air af Bach 
och Fantasistycke af Norman. Fru Af-
zelius' präktiga stämma gjorde god 
verkan i en sång af d en gamle Heinr. 
Schütz med 2 violiner och orgel samt 
i en aria af Saint-Saëns ur Psalm. 
XVIII med oblig. violoncell och orgel. 
Till slut gafs ett härligt andante för 
stråkorkester af Tschaikowsky och sist 
konsert i A-moll för orgel, stråkor
kester, fyra horn och två pukor af 
Enrico Bossi, ett storslaget, ytterst 
fängslande verk, för hvars framförande 
här man får vara hr Hägg tacksam. 
Opustalet var ej utsatt, men antagligen 
är denna konsert Bossis berömda or
gelkonsert op. 10U, som nu mången
städes spelas och väckt så stor upp
märksamhet. 

Musiknotiser 
från hufvudstaden och landsorten. 

Kgl. teatern. Under inöfning är fort
farande » Ran K af Peterson-Berger. Re
pertoaren upptager för öfrigt »Rhen-
guldet», »Aida» och »Den v ilseförda». 

Af tre sökande till en ledig violon-
cellistplats i hofkapellet, hvilken en 
längre tid uppehållits pä förordnande, 
har nu antagits hr Algot Christiansen. 

Sångsällskapet T. T. (Thalias Tjä
nare.), som bildades i november för-
lidet år, har till uppgift att genom 
ärliga konserter söka åstadkomma me
del till en pensions- och understöds
kassa. 

Sällskapet har beslutit att till en 
början göra en treårig försöksperiod 
och hoppas pä grund af den behjär-
tansvärda idén få en kraftig hjälp 
af förståelse och tillmötesgående från 
respektive teaterchefer och ledare och 
vill framför allt icke på något sätt få 
färgen af fackförening inom teater
världen. 

Grundplåten till denna pensions
kassa lade sällskapet T. T. påskdagen 
genom sin mâtiné i Musikaliska aka
demien. 

Sällskapet består af följande med
lemmar. 

l:a tenorer: Emil Adami (Vasatea
tern), Gustaf Adolf Lund (Vasateatern), 
Henning Malm (Operan), Sven Ny
blom (Operan), Elis Olsson, (Södra 

teatern), Birger Schiicker (Vasatea
tern). — 2:a tenorer: Fredrik Eric
son (Operan), Claes Henning, (Vasa
teatern), Knut Nyblom (Södra tea
tern). — l:a basar: Oscar Bergström 
(Vasateatern), Tor Mandahl (Operan), 
August Svensson (Vasateatern). — 2:a 
basar: Otto Edberg (konsertsångare), 
Alfred Lundberg- (Svenska teatern), 
Walter Salmson (stipendiat vid Ope
ran) Gustaf Sjöberg, (konsertsångare), 
Ernst Svedelius (Vasateatern), Åke 
Wallgren (Operan), Teodor Wickbom 
(musikälskare). 

Mazérska kvartettsällskapets årssam-
mankomst ägde rum den 3 d:s i säll
skapets sedvanliga lokal, Konstnärs
huset vid Smålandsgatan, under ord
förandeskap af hofrättsrådet C. H. 
Munthe. Därvid förrättades val till 
ledamot i styrelsen efter kanslisekrete
rare E. Blom, som på grund af h älso
skäl anhållit om sitt entledigande. Till 
hans efterträdare utsågs enhälligt nu
varande styrelsesuppleanten, proto
kollsekreterare Arvid Bergendahl, åt 
hvilken styrelsen jämväl uppdrog att 
vara sällskapets skattmästare. Till 
herr Bergendahls efterträdare såsom 
styrelsesuppleant valdes brukspatron 
Axel Tamm. För öfrigt omvaldes en
hälligt förutvarande direktionsledamö
ter och funktionärer hos sällskapet. 

Sångsällskapet »0. D. » från Upsala 
gifver sin sedvanliga vårinatiné sön
dagen den 19 april i Musikaliska aka
demiens stora sal. 

Sångarepalats i Stockholm. Ett andra 
sammanträde hölls den 4 april med 
den jättekor som i Grand Restaurant 
National nyligen liar bildats i och för 
anskaffandet af grundplåt till ett sån-
garpalats i Stockholm. Redaktör W. 
Granath inledde förhandlingarna med 
en redogörelse för hvad den vid förra 
sammanträdet valda interimsstyrelsen 
åtgjort. På af denna gjord förfrågan 
ha direktör Julius Wibergh och herr 
Herman Borens lofvat att anföra hvar 
sin afdelning i första konserten. Direk
tör Åkerberg har ej ännu kunnat af-
göra huruvida han kan biträda kören. 
Hr John Ullstedt har beredvilligt med-
gifvit sitt uppsättande som kandidat 
till anförandet af en eller flera kon
serter. 

Enligt det framlagda förslaget skola 
årligen hållas fyra konserter. Däraf 
skola två tredjedelar af första och 
tredje konserternas nettobehållning an
slås till sångarpalatsfonden, af andra 
och fjärde konserterna en tredjedel af 
behållningen till samma ändamål, en 
tredjedel till skollofskolonierna samt 
slutligen en tredjedel af alla fy ra kon
serterna till administrationen. Under 
1903 skola hållas endast tre konser
ter. Definitiva beslut fattas vid nästa 
sammanträde. 

Tavastehus' hornorkester, 22 man i 
uniform under anförande af direktör 
Hans Aufrichtig, spelade Påskdagen på 
Skansen. Orkestern, som är mycket 
uppburen i Finland, gör efter sitt upp
trädande i hufvudstaden en turné ge
nom mellersta och norra Sverige. 

Kaféernas musik. I Berns' salong 
har f. o. m. 1 april Edvard Willi. 
Strauss alternerande med Aug. Meiss
ner anfört kapellet. Dessutom har 
där uppträdt harpospelerskan, fröken 
Milo Stolz från Wien och fru Anna 
Lundberg sjungit visor. — I Svea
salen har italienska kapellet, under Fer-
dinando Seveso under säsongen kon-
serterat med violinisten Gaëtano Fu-
sella som solist. I Blanchs' kafé har 
från 1 mars Victor Carniers orkester 
spelat. 

Kvartettsångare-Förbundet, hvars mâ
tiné den 5 april förut omtalats, firade 
med denna sin 20-åriga tillvaro. 

Efter konserten samlades ett 70-tal 
sångare och passiva ledamöter jämte 
inbjudna till middag å restaurang Ru
nan. Salen var festligt dekorerad med 
blommor, flaggor och standar jämte 
en byst af förbundets stiftare, fram
lidne August Edgren. Ordföranden 
hälsade de närvarande välkomna och 
uppläste en historik öfver förbundets 
verksamhet under de gångna 20 åren. 
Åt minnet af de aflidna sångarbrö-
derna ägnades en versifierad nekrolog, 
författad af herr John Ullstedt. Till 
hedersledamot utnämndes fil. d:r A. 
M. Myrberg för hans omfattande verk
samhet till kvartettsångens befräm
jande. 

Fru Anna Norrie har frän den l(i:de 
april anställts hos hr Ranft och skall 
uppträda som sköna Helena samt Stor
hertiginnan af Gerolstein. 

Tegnér-afton, den sista i Borgar
skolans serier, gafs den 7 april i Ve
tenskapsakademiens hörsal. Därvid höll 
fil. lic. Ruben G:son Berg föredrag 
om »Frithiofs saga» och reciterade 
»Baldersbålet» och »Frithiof på sin 
faders hög» med musik af d:r K. Va
lentin, som ackompagnerade sångerna 
för aftonen, alla af B. Crusell. Af 
dessa sjöng fröken Anna Lagergren 
»Frithiof och Ingeborg» och »Inge
borgs klagan» ; hr Gentzell »Frithiofs 
lycka» och »Kung Rings död», hr G. 
Sjöberg Vikingabalk» och s olot i kör
sången »Konungavalet» samt med hr 
Gentzel »Frithiof och Björn». En kör 
af musik-älskare och -älskarinnor ut
förde »Rings drapa» under ledning af 
d:r Valentin. 

Filharmoniska sällskapet repeterar f. 
n. under stor anslutning Händels ora
torium Simson, som skall gifvas å 
ti-edje abonnemangskonserten den 5 
maj. Oratoriet uppfördes här senast 



i april 1896 af sällskapet i Katarina 
kyrka. 

Hr Forsell på Köpenhamns opera. Från 
Köpenhamn meddelas: I anledning af 
hr Helge Nissens sjukdom har k. tea
tern nu beslutit sig för att erbjuda 
den svenske operasångaren John For
sell ett tillfälligt gästspel, på det att 
Wagners Siegfried» må kunna upp
föras i midten af april. 

Operasångaren Johannes Elmblad liar 
nyligen mottagit underrättelse från den 
kommitté, som liar hand om det Wag-
ner-monument, hvilket kommer att af-
täckas i Berlin under oktober månad, 
att han blifvit utsedd till hedersleda
mot af kommittén,' meddelar den 
svensk-amerikanska tidningen Nord
stjärnan. 

Göteborg. Lombergska operaturnén 
uppförde här första dagarna i april 
Verdis »Traviata» med fru Norelli 
såsom Violetta, hr Bratbost i Alfredos 
roll, sista gången med signor Oreste 
som Germont. Därefter följde »Tru
baduren», hvari fru S. Åkerberg vann 
stort bifall som Azucena; fru Norelli 
sjöng Leonoras parti, grefve Luna i 
Maurico och Fernando representerades 
af hrr Lomberg, Bratbost och Han-
sén. Den G—8 uppfördes »Mignon» 
med fröken Lindegren från Stockholms
operan i titelrolen, fru Norelli som 
Pliiline; Lothario utfördes af signor 
di Giulio. Till förmåu för turnéns 
medlemmar gafs den 9 och 1 1 »Tru
baduren» med hrr Marini och Giulio 
som gäster, samt »Traviata». 

Af Musikföreningens orkesterkon
serter 1902—1903 gafs den 3 och 4 
april sådana med biträde af Winder-
stein-orkestern. Programmet â den 
första upptog: 1 A. Bruckner: Sym
foni, D-moll, n:o 3; 2 Mozart: Sere
nade, »Ein kleine Nacht-Musik» ; 3 R. 
Strauss: »Till Eulenspiegels lustige 
Streiche»; 4 Tschaikowsky. Ouverture 
solennelle 1812; å andra: 1 Berlioz: 
Symphonie phantastique; 2 Beethoven: 
uvertyr till »Coriolanus» ; 3 Handel: 
Concerto grosso för stråkorkester; R. 
Wagner: »Waldweben» och förspel till 
»Mästersångarna». Den 5 april gafs 
af orkestern en mâtiné med hr Ruben 
Liljefors som piano-solist, då dennes 
pianokonsert (op. 5, F-moll) utfördes 
och därjämte Goldmarks »Sakuntala»-
uvertyr samt Beethovens D-dur-sym-
foni. — I Trädgårdsföreningens kon
sertsalong spelar för närvarande skån-
ska husarregementets musikkår under 
hr Olof Lidners direktion. 

Frän våra grannland. 

Kristiania. April 1 —13. National
teatern gaf den 2 april en symfoni-
konsert under medverkan af Winder
steins Leipziger-orkester. Af pjeser 
med musik har där endast gifvits 
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Peer Gynt». — Holters lcörförening 
gaf den 2 april sin andra säsongkon
sert med biträde af sångerskan fru 
Clara Hultgren samt hrr Haalund, Saa-
bye och Alnaes och 3 amatricer. Pro
grammet upptog: 1 Händel: 100:de 
psalmen för soli, kör och piano; 2 Ro
manser med piano; 3Reinecke: »Schlaf
lied der Zwerge» ur »Schueewitchen» 
för damkor och piano; 4 Mendelssohn: 
violinkonsert; 5 R. Schumann: Requiem 
für Mignon, för soli, kör och piano. — 
Musikföreningen gaf den 4 under Hol
ters ledning en stor orkesterkonsert, 
livarvid utfördes: 1 Lalo: uvertyr till 
»Le roy d'Ys»; 2 Rameau: »Castor et 
Pollux »-suite: 3 Sant-Saëns: aria ur 
»Samson et Dalila» (fru Hultgren); 4 
Cesar Franck: »Der wilde Jäger», 
symfon. dikt; Saint-Saëns: Inledning 
till bibliska dikten »Syndafloden» för 
stråkorkester och violinsolo ; (i Ber
lioz: Romersk Carneval. 

Helsingfors. Mars 28 — april 12. 
Teatrarnas repertoar under denna tid 
har varit endast dramatisk. D. 30 
mars gaf Filharmoniska sällskapet sin 
10:de (sista) symfonikonsert under 
Rob. Kajanus' ledning ocli m ed piano
virtuosen Leopold Godowsky som 
solist. Programmet var följande: 
1 Bralims: Tragisk uvertyr; 2 Tschai
kowsky: Pianokonsert, B-moll; 3 Sibe
lius: Symfoni N:o 2. Hr Godowsky, 
en första rangens pianist, gaf sedan, 
d. l:a april, egen konsert i universi
tets-salen, då han utförde sina * Stu
dier öfver Chopin-etuder» (op. 10 
N:o l och 5, op. 25 N:o 4, för vän
stra handen; samt op. 25 och 9 för
enade). Han spelade dessutom Beet
hovens sonat op. 81, Schumanns 
»Etudes symphoniques», Wagner-
Liszts »Tannhäuser»-uvertyr, ett par 
Mendelssohns »Lieder ohne Worte», 
saker af Brahms och Chopin samt 
Webers »Perpetuum mobile». En andra 
konsert gaf han ett par dagar senare 
med 10 Chopin-nummer, 4 mindre af 
Liszt, etc. — D. 3 april konserterade 
i studenthuset ryska kejserl. operans 
»berömde tenor» L. M. Klementieff 
under stort bifall af publiken; kriti
ken tillerkänner honom förmåga som 

• operasångare men finner honom sakna 
teknisk utbildning för uppträdande på 
konsertestraden. 1). 5 gaf Filharmo
niska sällskapet konsert till förmån 
för sin orkesters pensionskassa med 
biträde af fru M. Järnefelt. Pro
grammet upptog: 1 Sibelius: Sym
foni N:o 2; 2 R. Strauss: »Tod und 
Verklärung»; 3 sånger af H. Wolf 
och Rich. Strauss. D. 6 firade med 
en konsert sångkören Ylioppilaskunnan 
Laulujat sin 20-åriga tillvaro. Under 
påskhelgen gaf hr Sjöblom orgelkon
sert, d. 1') april, med orkester, då 
bl. a. utfördes Enrico Bossis berömda 
orgelkonsert med ork. op. 100. Påsk
dagen gåfvo hrr Ojanperä och Meri-
kanto konsert i Nya Kyrkan. — Hel
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singfors' Musikinstitut hade d. 6 en ] 
intressant musikafton, hvarvid utför
des: Pianokvintett, F-moll, af Sgam-
bati, Sonat af Nicolo Porpora (hr No-
vacek) och Pianotrio, D-moll, af En
rico Bossi, utförd af hrr Karl Ek
man, Novacek och Schneevoigt. 

Köpenhamn. April 1—14. Kgl. 
teaterns pjeser med musik lia denna 
tid utgjorts af »Carmen», »En mid
sommarnattsdröm», »Orfeus och Eury-
dike» samt »Trubaduren». Påsken 
har varit musikfattig. Annandagen 
gafs dock konsert i Odd Fellow-
paläets stora sal af svenska mans
kören »Orfeus» (40 man) från Lund 
under dr Alfr. Bergs direktion. Pro
grammet upptog sånger at' Bellman, 
Kjerulf, Alfvén, Düring, Vidén samt 
Södermans »Bondbröllop». Dagen där
på gaf Dansk Konsertforening konsert 
med biträde af kammarsångarne N. J. 
Simonsen och E. Schonberg samt sång
föreningarna »Arion» och »Gutten-
bei'gskören». Programmet upptog: 
1 Axel Scholer : »Napoleon Bona-
parte», symfonisk dikt; 2 Louis Glass: 
»En Folkefjende», uvertyr; 3 Villi. 
Rosenberg: »Attila», körfantasi. Alla 
dessa gåfvos nu för första gången. 

Från andra land. 

Wien. Charpentiers »Louise» har 
nyligen gifvits å hofteatern för första 
gången under Gustav Mahlers ledning 
och med hans iscensättning. Operan, 
särdeles l:a och 3:e akten, gjorde stor 
lycka och den närvarande komponisten 
blef ett tiotal gånger inropad. Fru 
Marie Gutheil-Schoder var ypperlig 
som Louise. Under en repetition ytt
rade också mr Charpentier: » Celle-ci 
est ma Louise». Modern och fadern 
återgåfvos utmärkt af fru Hilger-
mann och hr Demuth likasom Julien 
af hr Fritz Schrödter. Charpentier 
försäkrar att hans, liksom de franska 
nutida tonsättarnes sträfvan är att 
lösgöra sig från Wagner. De galli
ska kompositörerna fordra i synner
het, att dramat skall framställa den 
verklighet som omger oss — och 
icke, såsom Wagners musikdramer, 
behandla sagoämnen och för vår tid 
främmande tilldragelser. 

Berlin. I Centralteatern gästar för 
närvarande en operett-ensemble från 
Wien under direktion af Gabor Steiner. 
Dess förnämsta attraktion är »Clo-Clo», 
vaudeville af Landesberger och Leo 
Stein, musik af Ferdinand Pagin, 
som själf spelar hufvudrollen, Flaubert, 
Pagin från Theater a. d. Wien, är 
länge känd som en af Wiens förnäm
sta operettsångare och har nu äfven 
visat god förmåga som komponist. 
»Clc-Clo», som gifvits 50 gånger för 
utsåldt hus, prisas för melodiös, in
tagande musik och muntrande li brett. 

w 



64 S V E N S K  M U S I K T I D N I N G .  

Å Svensk Musiktidnings Expedition, 

Vallingatan 11, 2 tr., samt i bok-och 

musikhandeln finnes till salu 

Melodiska  

M i n n e s b l a d  
4 Pianostycken — Barcarolle. Ma

zurka, Canzonetta, Nenia — af F rans 

J. Huss. Pris 1 kr. 

För Porträttsamlarc ! 
Fina Skön t ryck S-exemplar af Svensk 

Musiktidning, Here årgångar, säljas billigt » 

tidningens expedition 

Vallingatan 11, 2 tr. 

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

r 
J. G. MALMSJÖ, 

Begagnade  
ins t rument  ta
gas  I  u t byte .  

Bekväma afbe-
ta ln ingsvi lkor .  

Kongl. Hofleverantör 
GÖTEBORG 

Etablerad 1843 

PIANOFABRIK 

r A 

Den enda svenska Pianofabrik, som vid] 
mångfaldiga täflingar alltid erhållit hög

sta priset. 

I  Talrika intyg från 

framstående 

nmsici och 

konstnärer. 

O-XJLIDl^EEriD^LJ 
Göteborg iSgi Malmö iSg6 »A 

Stockholm ISg-j _7(0 

»lör utmärkta flyglar o ch pianinos» 
ensam bland svenska pianofaliriker. 

inalles 2/ första pris ) 

(f. d. Skandinaviska Orgelfabriken) 
Grundad 1865 

for kyrkor, skolor ISî qti jftnn 
och hemmen samt Orglar rekommenderar sin 

tillverkning af 
Obs.! Uteslutande svensk tillverkning och följaktligen af utmärktaste 

och solidaste beskaffenhet. 
Priskurant pfi begäran. Alla förfrågningar besvaras omgående. "&Q 

Utställning & kontor Mästersamuelsgatan 32, Stockholm. 

Svensk Musiktidning 
Nordiskt Musikblad. — 23:dje årgången. — För hvarje musikaliskt hem, 

utgifves 1!K)3 eft er samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier elc. Tidnin
gen utkommer Ivå gånger i m ånaden (utom juli—ang.), l'ris S kro
nor pr år, lösnummer öre. Prenumeration sker här å Expedi
tionen, Vallingatan 11, ? tr., i bok- och in usikh an dein, å poslen 
och tidningskontor. I landsorten prenumereras häst å posten. 

JY.o t innehåller partialt af F. A. Frieberg och Arvid Ödmann (såsom Johan 
af I.eydcn i »Profeten >J; .Wo 2 porträtt af Paula Lindberg, f Frödin, och Anna Pet
tersson Norrie; X:o .? Saint-Saëns; N:o h Aina Mannerheim, Robert Plan-
quette; X.-o Gust. Henrikson, Leon. Borwick ; JV.o 0 Maikki Järnefelt; S:o 7 
Ida Ekman. 

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 musikhistorislc uppslagsbok. Rätta plat

sen för utgifcandet af en musiktidning är hufvudstaden, der musiklifoet är 

högst och rikast utveckladt. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuer

lig redogörelse för musiklifoet i vår hufvudstad, i landsorten samt i Norges, 

Finlands och Danmarks hufvudstäder, utförliga biografier med fina porträtt, 

instruktiva artiklar, följetonger m. m. Musikbilagan innehåller verkligt god musik. 

I Musik- ocli Bokhandeln: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod för baru, 
öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 
Hüft, 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 pianoskola 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 verkligen är.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & Sc MMfcneclits Mti siKbaMel 
28 Drottninggatan 28. 

J. LUDV. O HLSON 
STOCKHOLM 

Hamngatan 18 B.  

w 
\i/ 
f vi/ 
g 
vi/ 
vi/ 
VI/ 

Flyglar, Pianinos och Orgelhar- g> 
[•! monier af de bästa svenska och ut-
[/ ländska fabriker i största lager till ty 

billigaste priser under fullkomligt an- fä 
svar för instrumentens bestånd. ^ 

Obs.: Hufvuddepôt för Blüthners $ 
och Rönischs verldsberömda -j-
Flyglar och Pianinos. W 

m\t  

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

Mottagning kl. (I ll) f. 111. och 
4 5 e. 111. 

Val l ingatan 11 ,  2  tr .  

Frans J. Huss. 

Innehåll: Y vonne de Tréville (med 
porträtt). — Första uppförandet af Verdis 
»Otello». — Rousseau som musiker och hans 
åskådningssätt., jämfördt med Wagners. — Mu 
sikpressen. — Litteratur. — Dödsfall inom 
musik- och operavärlden 1902 (forts. o. slut). 
— Från scenen och konsertsalen. — Musik
notiser frän hufvudstaden och landsor ten, frän 
våra grannland och andra land. — Annonser. 

CEXTRALTRYCK.ER1ET, STOCKHOLM, 1903. 


