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satser på hemlandets förhållanden ska
pade han La vie d'un poète (1893), 
en slags kantat för soli, kör och or
kester (symfoni-drama i 4 afdelningar 
till egen text), livari han gjorde en 
poet till m edelpunkten i åtskilliga folk
scener ur pariserlifvet, liknande dem 
som han sedan skildrat i »Louise». 
Härefter följde Les fleurs du mal för 
orkester efter dikter af Baudelaires, 
delvis med kör, Impressions fantes 
(1895) för kör och orkester och Le 
couronnement de la Muse (1897, upp
förd 1898 i Lille). Denna kantat upp
fördes under bar himmel i Paris och 
»sånggudinnan» i den framställdes af 
en verklig arbeterska. I själfva ver
ket var denna kantat en lösryckt scen 
ur musikromanen »Louise» (Louises 
kröning på Montmartre), hvartill han 

redan 1893 till hufvuddragen 
gjort utkast. Fem år förflöto 
emellertid, innan Charpentier 
öfverlämnade Louise till Opéra 
Comique och ytterligare två år 
innan den blef u ppförd. Fram
gången var i Frankrike exem
pellös och ihållande; äfven i 
Tyskland artar det sig därtill. 

Skulle vi vilja höra något af 
komponisten sjiilf om hans konst
åskådning, erbjudes oss tillfälle 
därtill genom ett bref af honom 
till lians tyske öfversättare dr. 
Otto Neitzel, intaget i Köln. 
Zeit. På Neitzels till Charpen
tier framställda fråga, om ej 
hans sånggudinna skiftar ischar-
lakansrödt, svarar komponisten: 
»Ha, ha! skulle jag vara an
hängare af socialdemokratiska 
läror? Intet däråt, men väl 
utgör lindrandet af proletär
eländet en af mina ifrigaste om
sorger, min fixa idé, min sport, 
om ni så tycker. Konsten är 
så lyckliggörande, utöfvar på 
människorna en så själsrenande 
verkan, att deras beröfvande 
däraf gränsar till grymhet, och 

Gustave Charpentier. 

Vilhelm Herold. 

ompositören till »Louis e» är icke 
den förste med namnet Char
pentier, som gjort detta be-

römdt i Frankrikes musikhistoria. I 
Paris lefde och dog fordom en Marc 
Antoine Charpentier (1634 — 1704), ka
pellmästare och ansedd komponist, 
hvars verk i manuskript fylla 28 fo
lioband. Man har af honom ett par 
operor, »Acis et Galathée» och »Mé-
dée», musik till dramer af Molière 
och Corneille etc., men i synnerhet 
kyrkliga verk, hvaraf oratoriet »Petri 
förnekelse» (»Le reniement de St. 
Pierre») med stor framgång för några 
år sedan uppfördes i Paris. Om den 
nutida komponisten med samma 
namn står i släktskap med den 
ofvannämnde upplyser ej mu
sikhistorien. 

GUSTAVE CHARPENTIER är 
född den 25 juni 1860 i Dieuze 
(Elsass-Lotbringen). Han bör
jade sina musikstudier i Lille, 
där det finnes en filial af mu-
sikkonservatoriet i Paris, och 
sedan vid detta, där han hade 
Massard, Pessard och Massenet 
till lärare. Konservatoriet läm
nade han 1887, då han vann 
romarepriset med kantaten Di-
don (1889 uppförd i Brüssel). 
Redan i sin första, från Rom 
till Paris sända komposition, 
den ännu på symfonikonserter 
i den franska hufvudstaden spe
lade orkestersuiten Impressions 
d'Italie visade han en synner
lig böjelse att musikaliskt illu
strera det honom omgifvande 
folklifvet och gick härvid i ko
loritens realistik ännu längre 
än den med honom konstnär
ligt befryndade Berlioz gjort i 
sin »Harold en Italie». Öfver-
fly ttande sina konstnärliga gr und-

Gustave Charpentier. 
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att man ej kan bjuda nog af konst 
åt de hungrande, åt dem som ej 
kunna svinga sig upp till de för
nämas, låt oss säga de mättades, konst
njutningar. Ingen publik, bestode den 
ock af endast arbetare, är så ringa 
och obetydlig, att ej konstnären bör 
af hela sin själ söka tillfredsställa dess 
konstbehof. Det finns ju en viss ex
klusiv konst, som är endast för dem, 
som nått en högre bildning, men det 
gifves också en annan för mindre bil
dade ocli för nervösa. Man må en
dast af konst välja den kost man bju
der folket. Hvad som visar klara 
kraftiga grundlinier, hvad som låter 
starka lidelser afslöja sig och betvin
gas, hvad som öfverensstämmer med 
sundt människoförstånd, det är den 
rätta. Icke den, hvari den moderna 
för realistisk gällande pessimismen 
firar sina orgier. Arbetaren, som får 
slita veckan igenom, vill vederkvickas 
af sköna bilder, af högstämdt tal, han 
vill finna, att det vid sidan af det 
tunga arbetet och lönen därför gifves 
en värld, en spegelbild af det verk
liga lifvet, som med utgallring af a llt 
det obetydliga och värdelösa ställer 
fram det upphöjda i en förstärkt da
ger, i stället för slumpen sätter ända
målsenligheten och öfvergjuter allt 
med ett skimmer af skönhet. Hvem 
behöfver detta bättre än gemene man, 
folket!» — I dessa teoretiska konst
åskådningar framträder ock Charpen
tier som en den sceniska musikens 
Zola. 

Vilhelm Herold. 

Med anledning af den danske ope
ratenoren Herolds förnyade gästspel 
här med denna månads början ha vi 
till påminnelse därom infört hans por
trätt i dagens nummer. De stora fram
gångar hr Herold genom sin vackra 
stämma och sång samt dramatiska 
talang skördade under gästbesöket här 
vid samma tid 1901 äro nog i godt 
minne, och de skola säkerligen ej 
blifva mindre denna gång. Han för
sta roll på vår operascen var då Don 
José i »Carmen», därefter följde Faust, 
Canio, Turiddo 02h Lohengrin. 

I afseende på biografiska notiser 
om konstnärer hänvisa vi till l:a maj
numret för ofvannämnda år. Såsom 
cn resumé däraf i största korthet må 
följande anföras. Hr Herold är född 
den 19 mars 1865 i staden Hassle 
på Bornholm, son af en bagare, hvars 
yrke blef hans första verksamhet vid 
14 års ålder. Efter faderns död 1881 
ville en af hans bröder, skollärare på 
landet, göra honom till seminarist, 
men musik och teater lekte i hågen 
hos det unga lärareämnet. På väg 
till Jellinge by i Jylland, där han, 

med understöd af en i Amerika bosatt 
bror, skulle genomgå en treårig se-
minariekurs, passerade han Köpenhamn 
och vågade sig då upp till operache
fen, kammarherre Fallesen med för
frågan 0111 han kunde använda honom 
vid operan. Men kammarherren be-
höfde honom ej vid kören. I Jellinge 
gjorde han sig snart bekant för sin 
ypperliga tenorröst i därvarande sång
förening och bildade själf en kvartett, 
som uppträdde offentligt i trakten. Så 
fick han en gång i Veile sjunga för 
Edvard och Nina Grieg. År 1886 tog 
han skollärareexamen i Aarhus, då 
sånginspektor Sanne och organisten 
Robert Allen blefvo så intagna af hans 
sång, att de erbjödo sig taga hand 
0111 hans utbildning till sångare. Så 
reste han till Köpenhamn, där Allens 
från Paris nyss hemkomne bror George 
ledde hans sångundervisning och Sanne 
rekommenderade honom hos kapell
mästaren Joli. Svendsen. Han måste 
dock fortfarande skaffa sig lefvebröd 
som lärare. Efter uppmaning af Gade 
att egna sig åt sången och sedan 
lian tagits 0111 hand af skådespelaren 
Jerndorff och sångläraren prof. Leop. 
Rosenfeld, debuterade han den 10 
febr. 1893 som Faust. 1894 enga
gerades Herold att medverka vid 
skandinaviska konserterna i Chicago 
under utställningen, där han dröjde 
ett par månader, erhöll samma år sti
pendium och studerade musik och 
scenisk konst i Tyskland och Paris. 
Genom en förkylning var han nära 
att förlora sin röst, men en vistelse i 
Norge återställde honom och han id
kade sedan under ett år sångstudier 
i Paris för Devillier. Efter hemkom
sten därifrån började han åter sin 
verksamhet vid Köpenhamnsoperan, 
hvilken han sedan tillhört såsom en 
af dess bästa förmågor. 

Charpentiers »Louise». 

Operan Louise betitlas af sin skapare 
såsom »musikroman». Om densamma 
läser man följande i en tysk musik
tidning. En opera i a rbetskläder hör 
till nutidens uppenbarelser. Förr var 
en sådan otänkbar utan konungar,'fur
star och grefvar — i våra dagar har 
scenens hofmusik aflagt peruken, an
lagt arbetsblusen och smort sitt huf-
vud med s ocial olja. Att den moderna 
musiken, d. v. s. dess populära konst
form, operan, därigenom att den flyttat 
det folkliga på scenen, också själf i 
den nya dräkten framträdt på ett mera 
enkelt folkligt sätt, kan man ej påstå. 
Men komponisterna i första rummet 
tro på detta i musiken insmugglade 
drag hos nutiden, tränga undan ko
nungar och grefvar samt ställa »prole
tärerna» af alla stånd så skickligt upp 
på ledmotivernas ställningar, att de 

nästan taga sig ut som operahjältar. 
Sedan Zola, den naturalistiska roma
nens fader, tillsammans med Bruneau 
gjorde försök att i »La Rêve», »At
taque du moulin» och »Messidor» 
skapa en naturalistisk opera eller åt
minstone öfverflytta sina konstnärliga 
grundsatser på musikdramat, har denna 
tanke allt jämt lockat de franska kom
ponisterna, till dess det lyckats en 33-
årig diktar-komponist, som själf skrif-
vit sina texter efter Wagners och Ber
lioz' förebild, att blifva den sceniska 
musikens Zola — åtminstone såsom 
man kan döma efter det sätt, hvarpå 
operan »Louise» af Gustave Charpen
tier mottagits af publik och kritik i 
Frankrike och Tyskland. 

»Louise» uppfördes första gången 
år 1890 på Opéra Comique. I Tysk
land gafs den allra först på stadstea
tern i Elberfeld, sedan straxt därefter 
i Hamburg, Leipzig, Köln, Berlin, Frank
furt a. Main o. s. v. och är för när
varande en repertoarpjes på större 
och mindre teatrar. Ämnet är myc
ket enkelt. De fyra hufvudpersonerna 
äro »fadern», »modern»,dottern Louise 
och hennes älskare Julien. Fadern 
är en simpel arbetare, dottern en he
derlig och bra sömmerska, anställd i 
en affär för damartiklar i Paris, Ju
lien är skald och bohème. Alla bo 
de på Montmartre, lokalen för denna 
specifikt parisiska atmosfär, som ger 
sin rätta doft åt denna »musikroman». 

I första akten neka Louises föräld
rar att gifva hennes hand åt Julien, 
emedan han ej är någon arbetare utan 
betraktas som en odåga. Louise låter 
sig då i audra akten enleveras af Ju
lien. I den tredje, musikaliskt skö
naste akten, förekommer en i sceniskt 
hänseende fängslande episod med Lou
ises kröning till Montmartredrottning, 
hvarvid ett panorama af Paris i afton
belysning gör stor effekt. I denna 
akt uppsöker modern det unga paret 
som hyllar den fria kärlekens princip 
och förmår Louise att återvända till 
föräldrahemmet, där fadern ligger sjuk. 
I fjärde akten söker den tillfrisknade 
fadern att hålla dottern kvar hos sig; 
hon får icke återvända till det förfö
riska lifvet i Paris. Men Lo uise träng-
tar efter glädje och njutning, och så 
flyr hon på nytt under det föräld
rarna förkrossas af grämelse och 
smärta. Med faderns förbannelse öfver 
de hemlighetsfulla lockelserna af den 
mäktiga sirénen Paris, som röfva bort 
döttrarna och med sinnebedårande 
sånger drager dem in i lifvets glädje
yra, slutar musikromanen. 

Denna i största korthet skisserade 
redogörelse för handlingen — heter 
det vidare i den anförda artikeln — 
ger dock ett svagt begrepp om ver
kets märkliga karaktär och dess fängs
lande stämningsrikedom. Den senare 
ligger i den romanartade miljöskil
dringen och i den symboliska perso-
nifieringen af kollektiva begrepp, min
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dre i den naturalistiska efterbildningen 
af verkligheten i Zolas anda. Dit hör 
t. ex. den i st illa adagio tecknade spis
ningsscenen hos arbetarfamiljen, Mont
martre-Paris' uppvaknande med dess 
lumpsamlare, gatsopare, mjölkfruar,tid-
ningsförsäljerskor, gendarmer, studen
ter etc., där musiken i en mångstäm-
mig konsert af cris de Paris besitter 
en högt stegrad uttrycksförmåga. Mu
sikaliskt intressant är likaså den fängs
lande ensemblen i sömmerskornas ate
lier i andra akten, sånggudinnans krö
ning med bohème-hyllningen i tredje 
akten, som emellertid slutar helt lamt 
med uppträdandet af den osympatiskt 
skildrade modern. I fjärde akten fin
ner komponisten gripande toner för 
skildrandet af faderssorgen och för
lusten af dottern — skada blott att 
den i Wotans basun-jargon talande 
fadern, när helst han träder fram, ga
ranterar en kvart af dödande tråkig
het. Härmed komma vi till de musi
kaliska egenskaperna hos operan, soin 
med den oväntadt stora framgång ver
ket rönt i Frankrike och nu sedan i 
Tyskland ej kan förtigas, om man icke 
skall få ett falskt begrepp därom. 
Blott såsom naturalistisk miljö-musiker 
åstadkommer Charpentier det stora i 
situations- och personkaraktäristik, hvil-
ket ger musikromanen intresse och 
betydenhet. Bohèniien'en hos Char
pentier står högre än den planmessigt 
skapande musikern; teknikern står öf-
ver uppfinnaren. Hans tema äro färg
lösa och blodfattiga, och där de skola 
uppbära symboliska tankar, passa de 
ofta icke ihop med handlingen. Äfven 
där det gäller ett lugnt utspinnande 
af stämning och känsla, framträder 
Charpentiers melodiska karghet: han 
förmår icke fasthålla och afsluta lyri
ska stämningar. I dramatiskt hänse
ende räkna vi som ett felgrepp att 
icke Louises far till slut ger uttryck 
åt erkännandet att han gjort bättre 
om han låtit de båda älskande genom 
hans ja-ord förenas, när Julien i ett 
bjef bedt därom. Af Charpentiers 
musik och operans intima sceniska 
verkan känner man sig emellertid 
oemotståndligt medryckt så att man 
låter betänkligheterna fara. I denna 
opera, den allra modernaste som hit
tills blifvit skrifven, l iar man ett verk, 
som till ämne och stil kan räknas 
bland den nutida operainusikens märk
ligaste företeelser. 

Rousseau som musiker och hans 
åskådningssätt jämfördt med 

Richard Wagners. 

Bemyndigad ofversattiiing af E- H. 
(Ports, och slut.) 

Rousseau sysslar liksom Wagner 
med frågan 0111 språ kets ursprung och 
lär i sällsam öfverensstämmelse med 

honom. »Med de första ljuden bildade 
sig de första artikulationerna eller de 
första tonerna, allt efter egenskapen 
hos de känslor, som ingaf de ena eller 
de andra. Vreden afpressar ett vred-
gadt skri, som frambringas af tungan 
och gommen, men kärlekens uttryck 
är mjukare, det erhåller sitt karakte
ristiska ljud från stämbanden och detta 
ljud blir en ton. Under den lyckliga 
himmel och i det lyckliga tillstånd, då 
språken uppstodo, voro språk och mu
sik ett.» Jämföre man därmed Wag
ners uttalande: »Det naturliga uttrycket 
för människans inre tillstånd är ton
språket. Att människornas första språk 
haft stor likhet med sån g torde ej höra 
till ömöjligheterna.» Angående franska 
språket yttrar Roussau, att ett språk, 
som blott har artikulationer och ljud, 
kan återgifva idéer, men för a tt kunna 
tolka mäktiga känslor och yttre före
ställningar, måste det äfven besitta 
rytm och toner. Melodien bör flyta ur 
språkets accenter. 

Äro ej följande ord likasom riktade 
mot den moderna teorien af musiken 
såsom en sig i toner rörande form: 
»Likaså litet som det är måleriets 
konst att sammansätta färger på ett 
för ögat angenämt sätt, likaså litet är 
det musikens konst att förena toner på 
ett för örat angenämt sätt. Människan 
må blott sjunga och man kan hvarken 
höra sång eller musik, utan att genast 
säga: Här är ett andra brännande 
väsende. » Enligt såväl Rousseau som 
Wagner är ordet blott ett medel till 
att bestämma föremålet, under det att 
sången väcker i hjärtat just den känsla, 
som med ordet åsyftas. Hvem känner 
ej huru långt tillbaka i det hänseendet 
instrumentalmusiken står. »Hör blott 
hur Rousseau yttrar sig om sonaten. 
»Jag skall aldrig», säger han, »glömma 
den berömde Fontenelle, som på höjd
punkten af otålighet öfver den eviga 
instrumentalmusiken, utropade: »Sonat, 
hvad begär du af mig!» 

Af särskildt intresse är det att se, 
hur Rousseau fattar operans uppgift 
och af det förutgångna kunna vi bilda 
oss en föreställning därom. I sitt 
»Dictionnaire de musique» definierar 
han operan på följande sätt: »Operan 
är ett dramatiskt och lyriskt skåde
spel, som i sig förenar alla de sköna 
konsterna till en för att medelst an
genäm påverkan på sinnet framkalla 
deltagande och illusion.» Bestånds
delarne i en opera äro dikt, musik och 
dekoration. Genom poesien talar man 
till anden, genom musiken till örat, 
genom måleriet till ögat och det hela 
måste sammansmälta till ett helt för 
att röra hjärtat och på en och samma 
gång frambringa samma intryck. Man 
bör åt ordet gifva h var je möjlig ocli 
för detsamma passande accent och man 
lägger i orkesterritornellen hela melo
dien och kadensen, samt som stöd för 
det hela största möjliga rytm.» Lik
nar det icke helt och hållet Wagners 

åsikt om det sjungna dramat! Rousseau 
betonar liksom Wagner, att i operan, 
måleri, musik och poesi böra vara för
enade för samma ändamål. Icke blott 
som sång liksom hos Lulli, alltså ordets 
recitation, ej heller som blott öron-
musik liksom hos Rameau, d. v. s. i 
en musik, grundad på tonernas tjus
ning, bör musiken uppfylla sin upp
gift för operan. Är det icke en öfver-
raskande förkänsla af Wagners stil, i 
hvilken musiken ej sluter sig bokstaf 
efter bokstaf till ordet, utan ordet fast
mer fulländar en ur det djupaste sin-
nesbehof framspringande melodisk ge
stalt. »Den dramatiska melodien», 
säger Wagner, »är ett skridande från 
förståndet till känslan, ur ordfrasen 
till melodien.» 

Musiken bör enligt Rousseau stå i 
öfverensstämmelse med språket. Itali
enaren må bruka italienska arier, tur
ken turkiska. Fransmannen måste 
alltså hafva fransk musik. Kören till
mätte Rousseau ej någon betydelse. 
En vacker kör är ett prof för en ny
börjare, som där kan visa sin kunskap 
om harmoniens regler isynnerhet 0111 
dess mognaste frukt, fugan. Balett 
tillhör ej operan, den stör det enhet
liga intrycket. Ouvertyrens karaktär 
skall motsvara operans. Den bäst för
stådda ouvertyren är den, som för sätter 
åhörarne i sådan stämning, att de utan 
ansträngning kunna hänge sig åt det 
intresse, som man från början vill in
gjuta hos dem.» Dessa som exempel 
anförda yttranden af Rousseau äro till
räckliga för att visa, huru han vill 
hafva musiken uppfattad och för att 
påpeka den stora släktskap, som finnes 
mellan Rousseau och Richard Wagners 
tänkesätt, isynnerhet vid musikens an
vändning i den dramatiska handlingen. 

Rousseau kunde ej förverkliga sitt 
ideal, därtill funnos ej de konstnärliga 
förutsättningarna. Han ansåg den ita
lienska musiken vara den, som komma 
skulle; naturligtvis gillade han ej den 
ytliga opera-arian, utan de stora itali
enska mästarnes gedigna musik. Mot 
den franska tonkonstens fördärfliga rikt
ning ställde han den italienska, i för
bindelse med hvilken han sökte föra 
sina grundsatser till seger. Rousseaus 
förhållande till italienska musiken för
står man tydligast däraf, att han i kam
pen mellan Gluckister och Piccinister 
ställde sig på Glucks sida. 

Som exempel för sina tänkesätt, så-
vidt de kunde finna förverkligande, 
valde han idyllen och detta stod ju i 
öfverensstämmelse med hans längtan 
efter en tillbakagång från öfvermåttan 
af kultur till naturtillståndets tid. Sitt 
omdöme om det verk, hvars diktare 
och tonsättare han var, uttalar han med 
följande ord: »Hvad som gör denna 
opera njutbar för folk med smak, är 
den fullkomliga öfverensstämmelsen 
mellan text och musikdetaljernas noga 
samhörighet, hvilket allt formar det 
till ett fullkomligt helt. Öfverallt har 



( î H  S V E N S K  M U S I K T I D N I N G .  

komponisten tänkt, känt och talat i 
samklang ined diktaren, den enes ut
tryck harmonierar öfverallt så fullkom
ligt med den andres, att man alltid 
förnimmer liegge besjälade af en och 
samma ande.» 

Frän scenen och konsert
salen. 

Kgl. Teatern. April 16. Egnumt. — 17 
SAINT-SAËNS: Sinwon och Delila. — 18 Doxt-
ZKTTL: Regementet* dotter; MASOAGNI : l'n Sici-
I if a. — 19 DOXIZKTTI: Leonora (Alfonso: hr 
Frith. Strömberg, deb.). — 21, 27, 30 GOUNOD: 
Romeo och Ju lia (Julia: frk A. Lagergren, deb.; 
27, 30 >I:lle Yvonne de Tre ville, gäst). — 
22, 24, 20 K. WAGNER: Rhengnldet (Frieka, 
Freja: fruar Jungstedt, Lindberg: Erda: fru 
Mandalil, deb. ; Woglinda, Wellgunda, Floss-
hilda: t'ru Bartels, frkn Hulting, Edström; 
Wotan, Donner, Froh, Loge, Mime, Albericli : 
hrr Wallgren, Mandalil, Malm, Nyblom, Eric
son, Söderman; Faftner: hr Sellergren; Fasolt: 
hr G. Sjölierg, deb.). — 23 PUCCINI: Bohhne 
(Musette: fru Lindberg; Parpignol: hr Wider-
feldt). — 25 THOMAS: Mignon. — 29 VERDI: 
Aida (Amneris: fru J. Claussen, deb.; Aida: fru 
Ostberg; konungen, Radames, Kamphis, Amo-
nasro, en hudbärare: hrr Sellergren, Nyblom, 
Wallgren, Söderman, Ericson). 

Itasa-teatern. April 16—20 Florodora. — 
19, 26 Nerkingarne (ma tine). — 21—30 OP
FENBACH: Sköna Helena (Helena: fru Anna 
Norrie, gäst; Orestes, Bacchis: frk Berentz, 
fru Lund; Paris, Menelaus, Agamemnon, Cal-
chas, Achilles: hrr Adami, Salmson, Lund, 
Ringvall, Svensson; Ajax I och II: hrr Hen
ning, Engdahl). 

Musikaliska akademien. April 19. Matine 
af sångsällskapet »O. I).» från Uppsala. Bi
trädande: frk Anna Lagergren, k. hofkapellet; 
dirigent : Dir. mus. Iv. Hedenblad. — 25 KON-
SERTFÖRKNINGBNS 4:e folkkonsert. 1) Mozart: 
Symfoni, D-dur, n:r 38; 2) L. Spohr: Romans 
tor klarinett (hr Löfgren) och ork. 3 a) Erik 
Åkerberg: »På fjället«, stämningsbild för stråk-
orkester ; b) A. Hallen : Vasamarsch ur sniten 
»Ur Gustaf Vasas saga», för ork.; 4) Em. 
Sjögren: »Bergmanden», dikt för baryton (hr 
G. Sjöberg) och ork.; 5) C. M. v. Weber: 
uvertyr till »Oberon». Dirigent: hr Tor Au-
lin. — 23 Konsertafton af h r Richard Ander
son, med 4 manliga elever. Pianokonserter 
med orkester af 1) Grieg: A-moll, op. 16; 
2) .1. S. Bach: D-moll; 3) Ad. Wiklund: Kon
sertstycke; 4) A. Rubinstein: G-dur, op. 45. 

— 28 MUSIKFÖRENINGENS 3:e abonnemangs
konsert. Biträdande: fruar D. Edling, J. Claus
sen; hr C. F- Lundqvist, S. Nyblom, C. A. 
Genzel, Åke Wallgren, G. Sjöberg, Frithiof 
Strömberg, k. hofkapellet. Dirigent: prof. F. 
Neruda. Program: »Kristus», oratorium af 
Friedr. Kiel. 

Vetenskapsakademien. April 17. Aoux-
KVARTETTENS ö:e (sista) kammarmusiksoaré. 
1) A. F. Lindblad: Sträkkvintett, F-dur (2:a 
altviolin: hr Emil Sundqvist); 2 Frans Ber-
wald: Pianokvintett, C moll; 3 Willi. Stenhain 
mar: Stråkkvartett F-dur (f. f. g ). — 23 Kon
sert af hr FRITH. STRÖMBERG. Biträdande: 
hr Gustaf Molander (violin), frök. Kerstin 
Sundbaum (ackomp.). — 28 Bellmansafton af 
hr SVEN SCHOLANDER. 

K. F. U. M -salen. April 29. Konsert af 
fru Oi.GA STERZEI.. Biträdande: Kammar-
musikns C. Bacli, hrr Em. Sjögren, E. Danck-
wardt, damkor. • Ackompanjatriser: fröken 
Märtha Ohlson, fru Alma Santesson. 

Wagners »Rhenguldet» har, för för
sta gången under detta spelår, åter-
uppträdt på repertoaren. Loge, som 
förut representerats af dr. Briesemei

ster, har nu i hr Nyblom fått en ny 
framställare, som stod på jämnhöjd 
med den förre i dramatisk rörlighet 
och äfven vokalt utförande af de t makt-
påliggande partiet. Flera andra nya 
rollbesättningar lända det hela till för
del. Särskildt verkade hr Gustaf Sjö
bergs goda röst förträffligt i Fasolts 
parti, hans andra debutroll; hr Sel
lergren hade efterträdt hr Elm blad 
såsom den andre jätten, fru Mandalil 
inträdt såsom Erda efter fru Afzelius 
och hr Ericson såsom Mime efter hr 
Nyblom. Med denna roll dokumen
terade sig hr Ericson såsom en verk
ligt god förmåga för operan. Herr 
Mandahl gjorde af Donner en väl svag 
dundergud efter hr Lejdström. Öf-
riga medverkande, likasom orkestern 
under hr Hennebergs säkra ledning, 
gjorde sin sak på bästa sätt. Om 
början af d etta musikdrama hade mått
liga dimensioner, skulle det obetingadt 
mera fängsla intresset. Första sce
nen, i Rhenfloden, är för utdragen 
och förspelet gör med sitt olidligt 
långa grundackord ungefär samma 
nervfrestande intryck, som den ut-
hållna tonen af en mistlur på något 
afstånd. Äfven med fara att anklagas 
för »majestätsbrott» våga vi de tta på
stående. 

Gounods »Romeo och Julia» har 
beredt tillfälle till en fortsatt debut i 
den kvinnliga titelrollen samt ett gäst
spel i denna af M:lle Yvonne de Tré-
ville. Den unga sångerskan, som förut 
endast låtit höra sig här från kon-
sertestraden (se närmare 0111 h enne i 
Sv. Musiktidn. N:o 8 med hennes por
trätt), vann med rätta såsom Julia 
ovanligt lifligt bifall, icke så mycket 
för sin röst, hvilken ej besitter stor 
volym, som för sin utmärkta sång
konst, sitt okonstladt behagliga spel, 
som äfven i de tragiska momenten 
var berömvärdt. Den bekanta valsen 
i första akten kan väl knappast få ett 
mera intagande och mästerligt åter-
gifvande. M:lle Tréville torde möj
ligen komma att uppträda äfven som 
Mignon. I »Romeo och Julia», som 
med henne gifvits två gånger, sjöng 
hr Ödmann Romeo första gången, se
dan hr Malm, emedan hr Ödmann af 
sjukdom hindrades att medverka. Så
som Alfonso i »Leonora» har hr Frith. 
Strömberg gjort en ny debut, likaså 
fru Julia Claussen som Amneris i 
»Alda», hvarvid hennes präktiga röst
medel trädde ännu mera fram än förut. 
Hela framställningen gjorde för öfrigt 
debuten särdeles lyckad. Herr Wall
gren har som Ramphis vunnit en ny 
roll, sedan herr Sellergren ersatt hr 
Elmblad såsom konungen. Fru Öst
berg firade sin vanliga triumf som 
Aida och hr Nyblom är en utmärkt 
Radames. 

På Vasateatern har fru Norrie med 
oförminskad framgång gästat som 
Sköna Helena, sedan »Florodora» spe
lat ut sin roll. 

Konserternas antal har äfven under 
sista veckorna af april varit stort. I 
Musikaliska akademiens stora sal har 
man däraf haft fyra. Den första af 
Uppsalakören O. D., som under sin 
vanliga dirigent, dr. Ivar Hedenblad, 
den 19 april gaf sin brukliga vår
konsert och denna med synnerligen 
godt program. Detta upptog först 
Franz Schuberts vackra 8-stämmiga 
manskör »Gesang der Geister über 
den Wassern» (text af Goethe) med 
stråkorkester utan violiner. Mellan 
ett par orkesternummer, Södermans 
Concert-ouverture (F dur) och »Air 
de ballet» af J. Massenet, följde sedan 
sångkörer: »Tröst» (Merikanto), »Stäm
ning» och »Killebukken» (nya, af Pe-
terson-Berger), »Törsten och tapper
heten» (Hedenblad). En särdeles vac
ker kantat följde därpå, benämnd 
»Våren», för manskör, sopransolo och 
orkester af den bekante franske kom
ponisten Théodore Gouvy (f. 1822, t 
1898 i Leipzig). Sopranpartiet utför
des i denna med god verkan af frö
ken Anna Lagergren. Konserten af-
slöts med körsånger: »I ensamme 
stunder» (Ole Bull), »Dans ropte fe
len» (P. Heise), »Sangerhilsen til b ru
den» (H. Kjerulf) och Josephsons »Vår
sång». Stormande applåder vid kon
sertens slut framkallade, som vanligt, 
flere extranummer. 

Konsertföreningen afslöt med sin 
sista »folkkonsert» sin första säsong 
och de ss förtjänstfulla ledare, hr Aulin, 
fick jämte sin orkester genom rik 
hyllning mottaga ett välberättigadt tack 
af publiken för den stora insats den 
gjort i vårt musiklif genom sin verk
samhet. Programmet för denna kon
sert bestod, såsom ofvan synes, mest af 
nyligen på de förra konserternas pro
gram stående verk. En nyhet var 
Åkerbergs stämningsbild »På fjället», 
ett melodiskt och orkestralt anslående 
stycke, något påminnande om Grieg. 
Sjögrens ypperliga bassång »Bergman
den» framträdde såsom nyhet genom 
ackompanjemangets välgjorda arrange-
ring för orkester. Hr G. Sjöbergs 
kraftiga stämma gaf godt utiryck åt 
sången. Programmet upptog äfven 
Halléns präktiga »Vasamarsch». 

Med Musikföreningens återgifvande 
af Kiels oratorium »Kristus» (förut af 
densamma gifvet 1896 och 1897) vann 
sällskapet jämte solister och den ut-
utmärkte ledaren stor framgång. Fru 
Edling har fortfarande sin vackra röst 
i behåll och fru Claussen stod vär
digt vid hennes sida. Herr Lundqvists 
mjuka och ädla sång i Kristi parti 
gör i detta den bästa verkan, äfven 
de öfriga solisterna, främst tenorerna 
Nyblom och Gentzel, utförde sina par
tes förtjänstfullt. Kören, med stun
dom svåra och höga sopranlägen och 
fugerade satser, som kräfva stor pre
cision, skötte sig förträffligt under 
prof. Nerudas mästerliga ledning. Vid 
första uppförandet af detta verk på
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pekades dess mänga vackra nummer, 
hvarför ett framhållande af dessa nu 
torde vara obehöfligt och dessutom 
skulle taga i anspråk för stort ut
rymme denna gång. 

Rich. Anderssons elevkousert var 
intressant nog. Griegkonserten, som 
inledde densamma, fick något torrt och 
hårdliändt utförande, men följande 
nummer, en konsert af J. S. Bach, 
spelades mycket klart och stilfullt af 
hr Kumlien. Därpå följde en ny kom
position, konsertstycke af hr Adolf 
Wiklund, speladt af honom själf med 
mycken bravur. Kompositionen, i nyare 
stil, visade talang särskildt beträffande 
behandlingen af orkestern, som dock 
arbetade väl massivt men bjöd på 
flere goda klangeffekter. Slutligen fick 
man höra Rubinsteins klassiskt vackra 
pianokonsert i G-dur, med verklig ar
tistisk konst och smak spelad af den 
unge hr G. Heintze, son till den ut
märkte, nu aflidne, orgelspelaren W. 
Heintze. 

Den sista soarén för säsongen af 
Aulinkvartetten har nu ägt rum. Vid 
den förekom en intressant nyhet, stråk
kvartett af hr W. Stenhammar, som i 
denna torde ha åstadkommit sitt bästa 
verk i denna musikgenre. De sär
skilda delarna i den utgjordes af Quasi 
Andante, Molto agitato, Lento sostenuto 
samt Fantasia e fuga. Ett snart för-
nyadt återgifvande af detta verk är 
önskvärdt. Hr Stenhammars stora ta
lang som pianist trädde äfven under 
aftonen fram i den fängslande, origi
nella pianokvintetten af Franz Berwald. 
En mera enkel och melodisk stråk-
kvintett, äfven den icke utan anslående 
partier i formellt och musikaliskt hän
seende, inledde soaréen, vid hvars slut 
hr Aulin och hans kvartett fick mot
taga publikens tack för denna säsong, 
uttryckt i lifliga bifallsyttringar. Kvar
tetten har i år likväl icke kunnat täfla 
med Konsertföreningen i fråga om full
talig publik. 

Sven Scholander roade, som vanligt, 
en talrik publik på sin soaré d. 28:de 
april. Denna hade en särskild lockelse 
däri att hr S. tillkännagifvit att han 
skulle sjunga till Bellman s egen cittra, 
som han fått låna från Musikhistoriska 
museet där den deponerats af sällska
pet P. B. som fått den i donation. 
Donator ålade emellertid herr Scholan
der att endast behandla den med plekt-
rum, som skulle vara enda rätta, his
toriska sättet. Hr S. ådagalade emel
lertid med en scioptikonbild, visande 
prof. Kraffts berömda Bellmans-por-
trätt, att skalden verkligen spelat in
strumentet äfven med fingrarna. Be
handlingen med plektrum åstadkom 
ett fult raspande ljud, som Bellman 
nog vid sång undvikit. Hr Scholander 
utbytte snart Bellmans-zittran mot sin 
egen luta. Programmet för aftonen 
upptog endast Bellmans-sånger, däraf 
för första gången Epistlarna n:o 57 
och 20 samt sången n:o 18 om frossan. 

Stort bifall och flera extranummer 
följde till slut. 

Fru Sterzels soaré gafs för talrik 
publik. En debut på operan hindi-ade 
oss att å den höra mer än de första 
numren, däribland en aria ur s Hero-
diade» och tre sånger af Sjögren in
bringade fru S. rätt varmt bifall. 

Musiknotiser 
frän hufvudstaden och landsorten. 

Kgl. teatern. Danska operasångaren 
Herold, som under denna månad är 
engagerad för gästspel liärstädes bör
jar detta i »Carmen» och kommer se
dan hr Herold att, efter som det upp-
gifves, sjunga i »Pajazzo», »Lohen
grin» och »Aida». Efter slutadt gäst
spel här afreser sångaren jämte sin 
fru till Savoyen. 

Musikaliska akademien hade den 30 
april ordinarie månadssammankomst 
under ordförandeskap af kronprinsen, 
som därvid hälsade de nyvalda, vid 
sammankomsten närvarande ledamö
terna och associéerna välkomna. 

Vidare föredrogos och behandlades 
sedan sista sammanträdet inkomna re
misser och skrifvelser, hvarjämte an
mäldes gåfvor till akademiens biblio
tek från vice häradshöfdingen Robert 
Bowallius, tonsättaren Patrik Wret-
blad, musikförläggaren Abr. Lundquist 
samt musikförlagsfirman i Leipzig Bos-
worth & komp. 

Musikhistoriska museet har fått mot
taga följande musikinstrument: af fa
brikör Th. Winborg en norsk lange-
letk och en wambee, stränginstrument 
från Kongo; af fanjunkaren Oscar 
Ohlsson en basson russe, ett i b örjan 
af förra århundradet uppfunnet, men 
snart ur bruk kommet bashorn, en 
af föregångarna till den nuvarande 
bastuban; af artisten Oscar Cantzler 
en konsertflygel, tillverkad af Streicher 
i Leipzig i början af 1800-talet, h vil
ket instrument på sin tid ofta brukade 
lånas till k. teatern vid konserter; af 
instrumentmakaren Alfred Broek en 
dörrcittra. Porträtt med egenhändiga 
påskrifter hafva lämnats af grefvinnan 
Mathilda Taube, född Grabow, samt 
liofkapellmästaren Joseph Dente. Af 
musikhandlaren Bertil Dahlgren har 
museet fått mottaga två notmanuskript 
af Eric Gustaf Geijer samt en af gif-
varens farfader, F.A. Dahlgren (»Värm-
ländingarnas» författare), som skol
yngling år 1833 liandskrifven flöjt-
notbok. För öfrigt hafva äldre mu-
sikalier skänkts af följande personer: 
musikdirektörerna Ludvig Rubenius i 
Avesta och L. Aug. Lund, regissören 
Helmer Nygren, bokhandlaren Robert 
Sahlberg och grosshandlaren Carl Pihl. 

Museet (Nybrogatan 9) hålles öppet 
söndagar kl. 1—3 och onsdagar kl. 
1—4. Gåfvor till museet mottagas 
tacksamt af dess föreståndare, som 
träffas alla dagar å k. teaterns kansli. 

Musikhistorisk matine var d. 21 a pril 
anordnad i k. operans foyer till för
mån för Musikhistoriska museet (en-
treafgift 10 kronor). Â denna bjöds 
musik på gamla instrument, sådana 
som hammarklavér, serpent, träskofiol, 
skalmeja etc. Hr Scholander sjöng 
till Bellmans cittra, hr Östman spelade 
på Kristina Nilssons kristallflöjt. För 
öfrigt biträdde hofsångerskan grefvin
nan Taube, hrr Henneberg, Zetter-
quist m. fl. Närmare härom kan ej 
meddelas, då vi ej satts i tillfälle att 
bevista matinén. Konungen och kron
prinsen hedrade den med sin närvaro. 

Stipendier åt inhemska tonsättare. Se
dan Musikaliska akademien afgifvit för
slag till fördelning af stipendier och 
utdelande af belöningar från det un
der akademiens stat uppförda reser
vationsanslag å (3,000 kr. till stipen
dier åt yngre svenska musikidkare 
med anlag för tonsättningskonst samt 
till belöning åt eller uppmuntran af 
inhemska tonsättare för åstadkomman
de af musikaliska arbeten af högre 
värde, har k. m:t, med bifall till hvad 
akademien hemställt, dels medgifvit, 
att O. J. M. Morales må ytterligare 
under ett år, räknadt från och med 
den 1 juli 1903, åtnjuta ett stipendium 
å 1,000 kr., dels tillagdt musikidkarne 
O. E. Olsson och J. A. E. Skagerberg 
stipendier å 1,000 kr. hvardera att 
af dem innehafvas under två år från 
och med nämnda dag, dels ock för
unnat tonsättarne A. Hallén och E. 
Sjögren belöningar af 1,000 kr. hvar
dera. 

Fru Olga S terzel, som studerat sång
konst i utlandet och under några år 
med framgång biträdt vid konserter 
härstädes samt nyligen gifvit en egen 
sådan, tillkännagifver att hon emotta-
ger elever i sång. 

Den finska sångerskan Aino Achté, an
ställd vid Stora operan i Paris, torde 
komma att låta höra sig i Sverige. 
Hon har nämligen skriftligen förklarat 
för direktör Thalberg i Stockholm, att 
hon vore hågad att till hösten under 
hans ledning uppträda i Stockholm 
och landsorten i Sverige. 

Bassångaren Herman Brag har, enligt 
en korrespondent från Berlin till H.-
Bl. i Helsingfors, under denna vinter 
haft sin verksamhet vid Theater des 
Westen i förstnämnda stad och till
vunnit sig mycket erkännande. Han 
kommer emellertid att lämna Berlin, 
enär han lär lia erhållit ett mycket för
delaktigt engagemang som regissör och 
sångare vid hofteatern i Stuttgart. 
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Texten till »Louise», Pariserbild teck
nad i musik i fyra akter, text och 
musik af Gustave Charpentier, har ut
kommit på Albert Bonniers förlag. 

Fru Olefine Moe(- Thorsell), som pä 
några år icke varit fast bosatt här i 
liufvudstaden, kommer, enligt hvad 
det förljudes, att nästa höst på fullt 
allvar slå ned sina bopålar härstädes. 
Hon kommer då äfven att återupptaga 
sina med rätta högt värderade sång
lektioner. 

Fru Signe Åkerberg, född Bohman, 
den unga altsångerskan, hvilken för 
ett år sedan debuterade som Amneris 
på k. teatern, har nu uppgjort kon
trakt med direktör Ranft för nästa 
spelår. 

Sydsvenska filharmonien, som under 
kompositören Anders Hallens ledning 
sistlidna oktober började ett alldeles 
nytt företag till tonkonstens befräm
jande i Skåne, har under den snart 
tilländalupna vintersäsongen gifvit 16 
större vokal- och instrumentalkonser-
ter. Af dessa gåfvos fyra i hvardera 
af städerna Malmö och Lund, tre i 
Kristianstad, två i K öbenhavn och Hel
singborg samt en i Landskrona. 

Programmen hafva upptagits af kör
verk med orkester: Oratoriet »Elias» 
af Mendelssohn, Lyran och H arpan af 
Saint-Saëns, Gallia af Gounod, slut
scenen af första akten af »Parsifal» 
af Wagner, En Botgörerska af Hallen 
samt smärre körer a capella af Riedel 
och Norman. För orkester hafva ut
förts: Musiken till En midsommar
nattsdröm» af Mendelssohn, symfoni 
i Ess-dur af Mozart. Suite nr 3 (ny) 
af Hallen, ouvertyrerna till »Coriola-
nus» och »Egmont» af Beethoven, för
spelet till »Lohengrin» och »Charfrei-
tagszauber» af Wagner, »Pliaëton» af 
Saint-Saëns samt stycken för stråk-
orkester af Händel, Grieg och Her
bert. 

Såsom solister hafva medverkat: 
fröknarna Ellen Beck (Köbenhavn), 
Marta Sandal (Berlin), Ebba Björkbom 
och Signe Rappe (Stockholm), Selma 
Lundberg (Malmö), hrr Salomon Smith 
(Ystad), Gentzel och Elfgren (Stock
holm) m. fl. 

Körmedlemmarnas antal i Malmö 
och Lund utgör tillsammans cirka 150 
damer och herrar. 

Orkestern har blifvit sammanställd 
af medlemmar från musikkårerna af 
kungliga Vendes artilleriregemente, 
Skånska husarerna och dragonerna, 
jämte flera privata musici och ama
törer, hvilka senare kategorier på det 
mest oegennyttiga sätt ställt sig till 
herr Hallens disposition. Och man 
med fullt skäl kan säga, att det konst
närliga resultatet utfallit öfver all för
väntan. 

Stockholms sångarförbund blef namn et 
på den stora manskör, som bildats för 
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att skaffa liufvudstaden ett sångarpa-
lats. Bildandet af jättekören och d ess 
benämning beslöts å ett sammanträde 
den 18 april. »Stockholms sång-och 
musikpalats» skulle byggnaden komma 
att kallas. Förbundets första konsert, 
som blir en friluftskonsert, kommer 
att äga rum på försommaren. 

Spanska original-orkestern kallas ett 
litet godt kapell af stränginstrument, 
som spelar för närvarande på Hassel
backen (inomhus). Det utgöres af 8 
unga spanjorer i nationalkostymer, af 
hvilka sex spela mandolin eller gitarr, 
en harpa och en violin. 

Musikuppvisning egde rum d. 20 april 
i Vetenskapsakademien med elever i 
högsta klassen af fröken Carlheim-
Gyllenskölds musikinstitut. Bland mu
siknummer, som utfördes, må nämnas 
Preludium och fuga af Bach, Beet
hovens sonat op. 78, Variationer öfver 
ett originaltema för 2 f lyglar af Schütt, 
Fantasie (d-moll) af Mozart, saker af 
Chopin, Liszt, Leschetitzky, Grieg, Sin-
ding, Sjögren m. fl. Uppvisningen 
visade ett vackert resultat af under
visningen i det ansedda musikinstitutet. 

Ett trettiotal yngre elever i hr Rich. 
Anderssons musikskola hade i sa mma 
lokal uppvisning en vecka senare. Äf
ven dessa gåfvo godt intyg om den 
undervisning de erhållit. 

Sven Kjellström, den unge svenske 
violinisten, sedan tre år tillbaka an
ställd i den berömda parisiska orkestern 
»Concert colonne», gaf d. 25 april 
egen konsert i den franska liufvud
staden. Förutom två franska artister 
biträdde vid konserten professorskan 
Netzel (Lago) från Stockholm och frö
ken Hanna Maria Hanson, livar och 
en ackompanjerande sina egna tonsätt
ningar. Utom dessa spelade hr Kjell
ström Chaconne af J. S. Bach, Sonate 
af H. Alfvén och konsertstycke af 
Saint-Saëns. Hr K. s kördade särdeles 
rikt bifall och utvecklade en teknisk 
färdighet, som säges ställa honom helt 
nära virtuoser af e uropeisk ryktbarhet. 

Hr Kjellström begagnade i år vid 
sin konsert för första gången offent
ligen en särdeles utmärkt fiol, en äkta 
Ruggieri, betald med 15,000 francs, 
hvilken han nyligen erhållit som gåfva 
af en svensk mecenat, en väl nästan 
enastående uppmuntran åt en svensk 
violinist. 

Vid Arbetareinstitutets sista folkkon
sert för terminen söndagen d. 26 april 
utfördes violinsonat af Beethoven, vio
linstycken af Aulin, sånger af Verdi, 
Stenhammar, Merikanto och Peterson-
Berger samt deklamation. Medver
kande voro fröknarna Märtha Ohlson 
och H. Blomstedt, hrr N. Eri cson och 
G. Lagercrantz. 

Göteborg. Sista representationen af 
Lomberg-turnén ägde rum å Stora 

teatern d. 13 april med »Trubaduren», 
hvari fru Norelli återgaf Leonora, 
Luna, Manrico och Ferrando af hrr 
Martini, Bratbost och Di Giulio. — 
Den 19 gafs här en populär konsert 
af frk Marta Sandal och hr Bramsen. 
Den 21 gafs stor konsert af m:lle 
Yvonne de Tréville i K. F. U. M:s 
lokal med biträde af pianisten frk A. 
Molander och hr M. Oscar. Program
met upptog arior ur »Louise» och 
»Hamlet», duett ur Figaros bröllop, 
solosånger af hr Oscar och piano
nummer. Den intagande sångerskan, 
med sin vackra och höga sopran samt 
vackra drill, soin lion slår upp ända 
till höga C — säger en recensent — 
skördade entusiastiskt bifall. — Den 
24 april gafs i Handelsinstitutet en 
konsert af baryton sångaren Ragnar 
Grevillius med biträde af fru Clary 
Morales samt violinisten Carl Bredberg 
och pianisten Ruben Liljefors. Kon-
sertgifvaren sjöng själf »Der Wachtel
schlag» af Beethoven, katalogarian ur 
»Don Juan», Schumanns »Ich grolle 
nicht» och »Einsamkeit», »Wieder 
möcht' ich dir begegnen» af Lassen, 
»Vi ses igen» af R. Liljefors samt 
»Dröm» af Sjögren. Fru Morales 
sjöng Sjögrens »Det driver en dug» 
och »I vaaren knoppes» samt Brahms' 
»Maienkätzchen» och »Salamander». 
Hrr Liljefors och Bredberg spelade 
en sonat af Beethoven (A-dur). Hr 
Grevillius' voluminösa och kraftiga 
baryton — säger en musikanmälare 
— har sällan klingat bättre och den 
talrika publikens bifall under aftonen 
var rikligt. — Göta P. B:s sångkör 
konserterade ett par dagar därefter i 
realläroverket. Programmet upptog: 
1) J. A. Josephson: »Korsriddarne 
utanför Jerusalem» för kör, soli och 
orkester; 2) Bellm an-symfoni för stråk-
orkester och t vå valdtliorn, arr. af van 
Eysden; 3) Körer för mansröster, 
däraf till sist Bellmanssånger. — En 
populär kyrkkonsert gafs d. 26 april 
af hr Knut Billberg med biträde af 
hr Carl Bredberg samt en större 
manskör under herr Aug. Norrbys 
ledning. "* 

Karlskrona. Haydns oratorium »Ska
pelsen» uppfördes nyligen af Karls
krona musikförening under ledning af 
dess energiske och duglige chef, di
rektör Svante Sjöberg, äfven känd så
som talangfull kompositör. Hr Sjö
berg hade samlat en 40 man stark 
kör och orkestern räknade 30. Utfö
randet var vårdadt och godt. Bland 
solisterna märktes tenorsångaren Gent
zel. 

Frän våra grannland. 

Kristiania april 14—30. National
teatern har ännu en gång uppfört »En 
midsommarnattsdröm» och, utom dra
matiska pjäser, från d. 23 april flere 
gånger uppfört »Carmen» med fru 
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Oselio-Björnson i titelrollen samt hr 
Halfdan Rode. Fru O.-B. säges åter-
gifva Carmen med ypperlig röst och 
konsekvent genomföra rollen efter sin 
uppfattning däraf. På Tivoliteatern 
har uppförts »Niniche» med fröken 
Gabrielle Bidenkap i hufvudrollen. En 
deklamatorisk-musikalisk soaré gafs d. 
1 5 april af T hora Hansen med biträde 
af sångerskorna fröken G. Bidenkap 
och fru Dy b wad. Den 17:de gafs en 
kyrkokonsert af Gröndahls kör, hvar-
vid utfördes bl. a. Kyrie af Georg 
Reiss för 8-stäm. kör, »Singt dem 
Herrn», motett för dubbelkör af J. S. 
Bach, Fantasi för orgel af Schellen
berg öfver »Vår Gud är oss en väldig 
borg» m. in. CiEciliaforeningen un
der hr T horvald Lammers direktion 
gaf d. 25 april Haydns »Skapelsen» 
med biträde af fru Adée L eander-Flo-
din samt hrr H. G. Lunde, Methlie 
och Cappelen. 

Fru Leander-Flodin hade förut gif-
vit ett par konserter i Throndhjeni, i 
frimurarlogens stora präktiga sal och 
af den fulltaliga publiken skördat lif-
ligaste bifall. 

Helsingfors april 13—30. Svenska 
teatern har jämte »Gamla Heidelberg» 
ett par gånger uppfört Millöckers ope
rett »Söndagsbarnet». Andra teatrar 
ha endast haft dramatisk repertoar. 
D. 15 april gafs i universitetssalen 
konsert af sångerskan frk. Anna Fa-
britius, biträdd al' frk. Ester Fabritius 
(pianoackomp.) och violinisten Henry 
Bonnevie; en folkkonsert gafs sedan 
af henne med samma biträdande. -— 
Filharmoniska sällskapet gaf d. 20 april 
i Nya lutherska kyrkan konsert, livar-
vid uppfördes det stora oratoriet 
»Kristus» af Franz Liszt. Biträdande 
voro: fröken Marie Berg fr. Berlin 

i (sopran), Alexandra Ahnger (alt), hr 
Alfred Boruttan fr. Wien (tenor), hr 
Ettore Gandolfi (bas), hr Emil Hajek 
(orgel), symfonikören, en barnkör och 
filharmoniska orkestern; dirigent hr 
Rob. Kajanus. »Det» — såsom en 
recensent yttrar — »af trosnit inspi
rerade, skönhetsmättade verket» varade 
i tre timmar oaktadt förkortningar. 
Bland uteslutningar nämnas: 2:a af-
delningen af »Fader vår» och 
arian »Tristis est anima mea», ehuru 
dessa höra till oratoriets bättre delar 
— Vid de populära konserterna i 
Brandkårshuset har som solister med
verkat violinisten Hajek, fröken 
Maria Berg och hr Boruttan. — D. 
22 april gafs en folkkonsert af frk. 
Karin Svanström (deklam.) biträdd af 
sångerskan fru Hilda Castegren och 
hr Gandolfi. D. 19 april gafs af Hel
singfors' musikinstitut en extra musik
afton, h varvid utfördes: 1 G. Melartin: 
stråkkvartett n:o 3 Ess-dur (hrr No-
vacek, Laurén, Lichtenberger, Schnee
voigt); 2. Klughardt: »Schilflieder» 
för piano, oboe (hr Scliimonek) ocli 
violin; 3. Liszt: Don Juan-fantasi (hr 

Karl Ekman). — D. 30 april gafs kon
sert af akademiska sångföreningen, då 
programmet upptog körer af Reissi
ger, H. Kjerulf och finska komponister. 

Viborg. Med en stor symfonikon
sert d. 21 april afslutade hr Armas 
Järnefelt sin 5-åriga verksamhet här 
såsom kapellmästare vid Viborgs mu-
sikvänners orkester. 

Köpenhamn april 15—30. Kgl. 
teaterns pjäser med musik ha denna 
tid utgjorts af »Trubaduren», »Bajad-
ser», »Aida», »Orfeus och Eurydike», 
»På Sicilien» och, för första gången, 
Wagners »Siegfried», d. 25 april. Roll
besättningen var följande: Siegfried: 
hr Cornelius, Mime: hr Knudsen, Van
draren: hr Nissen, Alberich: hr C. 
Madsen, Fafner: hr Müller, Erda: frk. 
Dons, Brunhild: fru Brun, skogsfå
geln: frk. J. Möller. I »Bajadser» 
har hr John Forsell gästat som Tonio. 
Kritiken är ej rätt nöjd med lians 
framställning, som företer en annan 
»skikkelse» än man är van vid i Kö
penhamn. Nat. Tidende yttrar att 
han hvad spelet beträffar var förträff
lig i komedien, men hans andra fram
ställning »led så af teatermanér, att 
den staikt stack af emot hr Herolds 
gripande Canio och var långt ifrån 
hvad dansk smak kan finna verknings
fullt». — Casinoteatern har en l ängre 
tid Ii aft »Wienerblod» på spellistan. 
D. 15 april gafs här popufcir konsert 
af frök. Sandal och hr Bramsen, d. 16 
gaf Wolfgang Hansen sin 3:e abonne-
mangssoaré, d. 17 Margarethe Boye-
Jensen sin 6:e romansafton med pro
gram af moderna danska, norska, 
svenska och finska sånger. — Caecilia-
föreningen gaf d. 20 april sin 3:e kon
sert och samma dag kammarmusik-
föreningen soaré, då programmet upp
tog kvartetter af Schumann (F-dur) 
och Mozart (A-dur). 

Från andra land. 

Paris. D. 18 april gaf Concert Co
lonne i Cliâtelet-teatern en Grieg-kon-
sert, vid hvilken den norske mästaren 
själf dirigerade flera af sin a vackraste 
och mest populära verk. Konserten 
blef för Grieg en storartad triumf. 
Salongen var utsåld, de sista biljet
terna betaltes med 30 francs. Vid in
trädet hälsades Grieg med hjärtligt 
bifall, blandadt med hvisslingar från 
några nationalister med anledning af 
Griegs uppträdande i Dreyfus-saken. 
Några rop hördes af: »Ned med ju
darna!» Orostiftarna blefvo emeller
tid genast utvisade af polisen. Piano
konserten spelades glänsande af Raoul 
Pugno. Ellen Gulbranson blef också 
starkt hyllad och måste ge flera da-
caponummer. 

Opéra populaire på Theatre de la 
république har upptagit Adams operett 
»Le sourd ou l'auberge plaine», och 

den muntrande pjäsen har gjort stor 
lycka. Operetten »Den döfve» upp
fördes i Stockholm som »komedie med 
sång» på Operan 1854 (öfvers. af C. 
H. Rydberg), där den gafs två gånger. 

Brüssel. Den 4 mars uppfördes här 
å Monnai-teatern en nyhet »Hans Mi
chel», lyrisk komedi i 4 akter af Val-
lier och Garnier, musik af Albert Du-
puis. Operan gjorde ofantlig lycka 
och anses komma att vinna lika stor 
framgång som Charpentiers »Louise», 
helst som den melodiska uppfinningen 
är rik och vacker. Efter premiären 
skref en anmälare följande: »En mä
stare har uppstått här — en mästare! 
Ty det verk, som i går gick öfver 
scenen bär omisskännligen snillets prä
gel på sin panna.» Komponisten är 
27 år, härstammande från Vervier 
(nära Liège), där han 1895 lät upp
föra ett litet verk »L'idylle». Vincent 
d'Indy fäste uppmärksamhet vid ho
nom och förde honom till Paris och 
blef hans lärare. 

^ 

Dödsfall. 

Bellerman, Heinrich, J. Gottfried, 
professor i musikvetenskap vid Ber
lins universitet, f. 10 mars 1832, af-
led d. 10 april i Potsdam. B. ver
kade från 1853 som sånglärare vid 
det berömda Berlin-gymnasiet Graues 
Kloster och blef 1866 efter A. B. 
Marx universitetets musikprofessor. 
B. har gjort sig berömd genom sin 
skrift »Die Mensuralnoten und Takt
zeichen im 15 u. 16 Jahrhundert» 
(1858). Han liar äfven utgifvit »Der 
Kontrapunkt» och flere mindre teore
tiska skrifter samt komponerat vokal
musik, däribland kören till Sophokles' 
»Ajax», »König Oedipus» och »Oedi
pus auf Kolonas». 

Donnawell, Filip, kapellmästare, be
kant som ledare under flere år af 
österrikiska gossorkestrarna, som gä
stat Stockholm. D. afled 1 april i 
Pankota (Ungern) 53 år. 

Lindholm, Albert, pianist, repetitör 
vid k. operan härstädes, f. 12 sept. 
1836 i Göteborg, afled här d. 19 april. 
Jämte sin broder Fredrik, f. 1837, 
(mera betydande som pianist) studerade 
han i Leipzig under Mosclieles och 
Plaidy. Jämte sin far, musikdirektör 
J. A. Lindholm, uppträdde han sedan 
på konserter och förestod tillsammans 
med honom en musikskola i liufvud
staden med undervisning i pianospel 
och mnsikteori. Från 1868 till 1 879 
var L. anförare för Dramatiska teaterns 
orkester, och då denna 1879 indrogs, 
koin han till operascenen, där han till 
1885 tjänstgjorde som 2:a kormästare, 
sedan soin ackompagnatör och repe
titör för solisterna. 

W" 
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k Svensk Musiktidnings Expedition, 

Vallingatan 11, 2 tr., samt i b ok-ocli 

musikhandeln finnes till salu 

Melodiska 

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

zurka, Canzonetta, Nenia — af Frans 

J. Huss. Pris 1 kr. 

För Porträttsamlarc ! 
Fina Skön try eks-exemplar af Svensk 

Musiktidning, flore Årgångar, säljas billigt å 

tidningens expedition 

Vallingatan 11, 2 tr. 

OBS. Äldre år gångar 
af denna tidning, med eller ulan musikbilaga, 
erhållas till nedsatt pris (endast kontant) å 
expedilionen. 

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK 

Begagnade 
instrument  ta
gas  i  utbyte .  

Bekväma afbe-
ta lningsvi lkor .  

KongJ. Ilofleverantör 
GÖTEBORG 

Etablerad 1843 

Den enda svenska Pianofabrik, som vidi 
mångfaldiga täflin gar a lltid erhållit hög-1 

sta priset. 

I  Talrika intyg från 

framstående 

music i  o ch 
konstnärer. 

GTJLIDIMIIErD^LJ 
Göteborg iSgi Malmö i8g6 «A 

^ Stockholm lSçj 

lör u tmärkta flyglar och pianinos 
ensam bland svenska pianofabriker. 

Inalles 21 första pris J 

rekommenderar sin 
tillverkning af 

(f. d. Skandinaviska Orgelfabriken) 
Grundad 1865 

Orglar Pianinon. 
Obs.I Uteslutande s vensk tillverkning och följaktligen af utmärktaste 

och solidaste beskaffenhet. 
Priskurant pä begäran. Alla förfrågningar besvaras omgående. 

Utställning & kontor Mästersamuelsgatan 32, Stockholm. 

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

ulgifves 1903 efler samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin
gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug). Pris S kro
nor pr år, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å Expedi
tionen, Vallingatan 11, 2 tr., i bok- och musikhandeln, å poslen 
och tidningskontor. I landsorten prenumereras bäst å posten. 

N:o t innehåller portrait af F. A. Frieberg och Arvid Ödmann (såsom Johan 

af Legden i >l'rofclen >J; N:o 2 porträtt af Paula Lindberg, f. Frödin, och Anna Pet
tersson Norrie; N:o :t Saint-Saëns; N;o 't Aina Mannerheim, Robert Plan-
quette; N-o 5 Gust. Henrikson, Leon. Borwick; N.-o G Maikki Järnefelt; N:o 7 
Ida Ekman; N:o S Yvonne de Tréville. 

Obs.! Nyttan af en musiktidning för musikbildningen i hemmet torde 
ej kunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en såda n fördelen att den 
förvaras och bildar, så att såga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta plat
sen för utgifvandet af en musiktidning är liufvudstaden, der musilclifcet är 
högst och rikast ut reckladt. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuer
lig redogörelse för musiklifcet i vår hufeudstad, 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- och Bokhandeln: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod fö r barn, 
öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 

Häft. 3 kr., i pappband 3: 50, cloth-
band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt, sys tematisk, 
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 förtjenst hos 
det verkligen vackra arbetet är att bear-
betaren förmått göra det så alltigenom 
svenskt som det verkligen är.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & Schildkueclits Mnsitaôel 
28 Drottninggatan 28. 

Pianomag*asin. 

Utländska Pianinos: från G. 
Schwechten, Steinweg Naclif. och Uebel 
& Lechleiter. 

Flyglar: fr. J. G. Malmsjö, Steiuweg 
Nachf. m. fl. — Or glar: från Mason 
& Hamlins verldsberömda firma. 

Begagnade instrument tagas i utbyte. 

Gust. Petterson & C:o, 
13 Malmskilnadsgatan 1 3, Stockholm J 
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efter bästa metod, ledande till god tek
nisk och verkligt musikalisk utbildning, 
meddelas af undertecknad till m oderat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift
ligen. 

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

Vallingatan 11. 2 tr. 

Frans J. Huss. 

Innehåll: Gustave Charpentier (med 
porträtt). — Wilhelm Herold (med porträtt). 
— Charpentiers »Louise». — Rousseau som 
musiker och hans åskådningssätt, jämfördt med 
Kich. Wagners (forts. o. slut). — Från scenen 
och konsertsalen. — Musiknotiser från liufvud
staden och landsorten, från våra grannland 
och andra land. — Dödsfall. — Annonser. 
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