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Aino Aekté. 

lit sedan det för sex år se
dan förspordes att Aino 
Ackté, den unga finska 
sångerskan, gjort en glän

sande debut på Stora operan i Paris, 
har man här i Stockholm gladt s:g i 
förhoppningen a tt den u tmärkta sånger
skan vid sina årliga besök i hemlan
det skulle taga vägen öfver Stockholm 
och lyckliggöra oss med att få höra 
henne på scenen eller i konsertsalen. 
Först LU har denna längtan blifvit till
fredsställ!. Efter sällsynta triumfer 
på konserter, först i födelsesta den och 
sedan i Kristiania, Köpenhamn och 
Göteborg, bar Aino Ackté nu i våt 
hufvudstad börjat dot förebådade, med 
så stort intresse motsedda gäst
spelet på vår operascen. Vår huf
vudstad har sålunda ensam h är i 
norden hugnats med lyckan att 
få göra hennes bekantskap på 
det fält där hennes konstnärliga 
storhet mest kan göra sig gäl
lande — operaecenen. Då detta 
nedskrifves har hennes första 
framträdande inför vår operapu
blik just nyss egt rum. Vi få 
sedermera vidare yttra osa om 
detta gästspel, säkert det bety
delsefullaste sedan Kristina Nils
sons uppträdande här på operan . 

Vi gå nu att fylla musiktid
ningens uppgift, att i konsthisto
riskt intresse meddela några bi
ografiska notiser om konstnärin-
nan. 

Aino Ackté kan sägas redan 
genom födseln tillhöra musik
världen, h vari hennes föräldrar 
intagi t  ett framstående rum. Hen
nes far, Lorenlz Nikolas Ackté, 
som för fyra år sedan ailed i 
Helsingfors vid femtifyra årsål
der, hade egnat sig åt tonkonsten, 
varit sångare och dirigent vid 
finska operan, kantor och före

ståndare för en af honom bildad kloc
kare- och organistskola, samt äfven 
framträdt som kompositör af sånger 
och större verk. Modern, Emmy Ac kté, 
född Strömer från Uleåborg, röjde ti
digt ovanliga musikanlag och egenska
per som sångerska. Sjutton år gam
mal började hon sångstudier för Eme
lie Mechelin i Helsingfors, erhöll sedan 
statsstipendium för att utbilda sin 
konst i Paris, der hon intogs på kon-
ser vatoriet 1869 och äfven sjöng pri
vat för dess lärare, den ansedde sång
professorn J. J. Masset. \ id fransk
tyska krigets utbrott begaf hon sig 
hemåt och studerade 1870 — 71 sång 
i Stockholm för fru Fredr. Stenham-
tnar samt fortsatte sedan studierna i 
Paris till 1873, då hon på hösten tog 
engagement vid (let af d:r Bergbom 

Aino Ackté. 

bildade finska operasällskapet och de
buterade i Viborg med titelrollen i 
"Lucie" af Donizetti. I Helsingfors 
utförde hon sedan en mängd opera
partier. Utom Finland har hon endast 
sjungit på en enda scen, nämligen i 
Göteborg, der hon 1878 uppträdde 
jemte fröken Signe Hebbe, hrr Arl-
berg och Labatt i "Trubaduren" och 
scener ur "Lucie", men på konserter 
har hon låtit höra sig utom hemlan
det i Sverige, Norge och Tyskland. 
År 1875 gifte hon sig med kapellmä
staren L. N. Ackté. Hon har sedan 
egnat sig åt lärarinnans kall och öf-
vertagit efter mannens död ledningen 
af klockare- och organistskolan. 

Ackté'ska hemmet var sålunda ett 
musikhem i högre mening och i detta 
föddes Aino Ackté den 2 3 april 1876. 

Efter genomgångna skolstudier 
studerade hon på allvar sång
konsten under sin mors sk ickliga 
ledning, och vid aderton års ål
der deltog hon med henne i en 
konsertturné genom de flesta 
städer i Finland. I Helsingfors 
deltog den unga sångerskan i 
större konserter, t. ex. såsom 
Margareta i Berlioz "Faust", 
med en framgång, som bebådade 
stor konstnärsrang. Om hösten 
1894 kom fröken Ackté till Pa
ris, och efter endast ett par vec
kors sångstudier för Edmond 
Duvernoy, sökte hon inträde vid 
konservatoriet. Med juryns alla 
röster vann hon inträde; 97 sö
kande täflade vid tillfället om 
de sex lediga platserna. Under 
studietiden vid konservatoriet er
höll hon frikos tiga understöd och 
belöningar af franska staten och 
lemnade detsamma i augusti 
1897 med första priset i opera
klassen. 

Med detta pris följde två års 
engagement vid Stora operan, 
ehuru på de anspråkslösa vilkor, 
hvarmed nybörjare få låta sig 
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nöja. Snart nog debuterade hon, d. 8 
okt. 1897, såsom Margareta i ''Faust" 
och straxt därefter erbjöds henne en
gagement på tre år med betydligt 
större arvode. Dagen efter denna de
but hade nästan alla tidningar i Pa
ris långa spalter om henne såsom "en 
ny stjärna", och publikens hänförelse 
hade sin grund lika mycket i hennes 
personlighet med den högväxta figu
ren och de strålande ögonen, som i 
den klockrena stämman, den högt ut
bildade sångkonsten, samt den fram
stående dramatiska förmågan, som i 
Pariser-pressen förvärfvat henne be
römmet att vara "une grande tragé
dienne."* En ny triumf firade Aino 
Ackté i slutet af november samma år, 
såsom Julia i Gounods "Romeo och 
Julia." Då hon våren 1899 uppträd
de såsom Elisabeth i "Tannhäuser" ytt
rade om henne Le Figaro's kritiker, 
"att hon i detta parti, som tycktes 
enkom komponeradt för henne, öfver-
träffir sig själf genom det mystiska 
behag, de nobla och rena känslor som 
hon inlägger i detsamma". Vid sam
ma tid blef hon af ministern för de 
sköna konsterna i Paris utnämnd till 
"Officier d' Academie". Under hösten 
1902 kreerade sångerskan Nedda i 
"Pajazzo", som då första gången upp
fördes på Stora operan. 

Utom nämnda operapartier har konst-
närinnan på Stora Operan i Paris utfört: 
Etsa i Lohengrin Hermine i "Cloche du 
Rhin" af S. Rousseau, Benjamin i Mé-
huls "Joseph", Thisbt'e i "Orsola" af 
bröderna Hillemacher, titelrollerna i 
Alph. Duvernoys "Hellé" och Glucks 
"Alceste" samt kreerat — likasom 
Xedda, Thisbée och Hermine — Magy-
ane i Reyers "La statue", då denna 
opera, först gifven 1861, nyligen hade 
reprise på Paris-operan. 

I början af år 1901 ingick Aino 
Ackté äktenskap med jur. d:r. Heikki 
Renvall i Helsingfors. 

Äfven såsom konsertsångerska skör
dar Aino Ackté de största triumfer, 
efter hvad man funnit under hennes 
senaste konsertturné. Efter hennes 
andra konsert i Helsingfors sistl. sep
tember säges det om henne i Huf-
vudstadsbladet: "Stor, välljudsmättad, 
ungdomligt expansiv klingade den här
liga stämman och den mästerliga tek
niska behandlingen samt det i minsta 
detalj förfinade föredraget måste elda 
äfven den kallsinnigaste till entusi
asm". Lika lofordande yttrar sig kri
tiken i de skandinaviska bufvudstä-
derna samt Göteborg efter hennes där 
nyligen gifna konserter. 

Aino Ackté torde komma att dröja 
här ett par veckor, återvänder sedan 
till hemlandet och skall sedan begifva 
sig till Warschau samt därefter gifva 
gästroller i Dresden, hvarpå hon re
ser till Paris. Här är hon med ett 

* Kn del af dessa uppgifter lia vi häm
tat ur »Idnn • af 31 dec. 1897 och O okt. 
1900, 

nytt kontrakt bunden vid Stora ope
ran, med tjänstgöring under december 
— januari och sedan 15 maj — 15 
juli. I början af nästa år gör hon en 
tur till Amerika där hon under tre 
månader skall uppträda 30 gånger, 
hufvudsakligen i Metropolitan-operan 
i Newyork. 

Aino Ackté åtföljes här af sin sy
ster Irma, en behaglig 17-årig ung
mö, äfven utrustad med en betydande 
sångtalang, som skall utbildas i Paris. 
Hennes man, d:r. Renvall, har an-
ländt hit för att närvara vid hennes 
gästspel på Stockholms-operan. 
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Eugen Onegin. 

Lyriska scener i tre akter och sju 
tablåer. Texten, efter Alexander Pusch
kins roman "Eugen Onegin", af A. 
Bernhard. 

Musiken af 

Peter Iljtj Tschaikowsky. 

Textinnehåll : 
Personerna i operan äro följande: 

Larina, egarinna af ett landtgods, Ta
tjana och Olga, hennes döttrar, Filip
jet ma, gammal trotjänarinna, Eugen 
Onegin, rysk adelsman, Lenski, Furst 
Gremin, En hapten, Saretxki, Lenskis 
vän, Triquet, fransman, Oillot, Onegins 
betjent. Bondfolk, balgäster, gods-
egare, officerare etc. — Händelsen 
försiggår dels på Larinas landtegen 
dom, dels i S:t Petersburg. Tiden i 
början af 1820-talet. 

Första akten l:a Tablån. En träd
gård. Vid sidan ett hus med terass. 
I fonden syns byn med sin kyrka. 
Det börjar skymma. Vid ridåns upp
gång sitter fru Larina med ett arbete 
och Filipjewna biträder henne därvid. 
Genom den öppna dörren till karak-
tärsbyggningen hörs Tatjanas och Ol
gas sång. En strof i denna lyder: 
"Kanske en suck ur bjärtat gick, när 
sångarns kärleksklagan hann ditt öra." 
Fru Larina talar med anledning däraf 
om sin egen ungdom, hvars minnen 
hon och trotjänaricnm genomgå, och 
hur hon måste afstå från sin älskade 
och gifta sig med en annan. Skörde
folk höres sjunga bakom scenen, träda 
sedan in, bärande en blomstersmyckad 
kärfve, önskande sin herskarinna lycka 
till inbergad skörd. En kör af flickor 
uppstämmes under dans med kärfven, 
och nu framträda Tatjana ooh Olga 
den förra med en bok i handen. Olga 
dansar och sjunger, emellanåt smekande 
modern. Hon är till lynnet munter 
och glad, medan systern är mera all
varlig och svärmisk. Modern och tjä
narinnan finna Tatjana blek och sorg
sen, men hon svarar dem a tt hon mål -
förträffligt. Fru Larina tackar folket 
och tillsäger tjänarinnan att följa bön
derna in och förpläga dem på det 
bästa. Man hör en vagn rulla fram 
helt nära, och straxt därpå inträder 

Filipjewna med en betjänt och anmä
ler att herr Lenski har kommit på 
besök och med honom herr Onegin. 
Tatjana vill skynda bort, men mo
dern nödgar hjnne stanna kvar och 
tillsäger betjänten att be de besökan
de komma in. Herrarna inträda och 
Lenski kysser fru Larina på handen, 
bugar sig artigt för döttrarne och *rc-sen-
terar Eugen Onegin, hans granne och 
vän. I en kvartett mellan de båda 
herrarna och flickorna förklarar sig 
Onegin vilja ge Tatjana sin hyllning 
om han vore poet; nu föredrar han 
den andra såsom mindre kall, medan 
Lenski finner att "is med flamman 
passar bättre hop" än de båda. Lenski 
vänder sig sedan till Olga, som han 
förklarar sin kärlek; Onegin samtalar 
med Tatjana, och de båda paren träda 
ömsevis fram i förgrunden. Tatjana 
är fortfarande drömmande, men Onegin 
har gjort starkt intryck på henne. Han 
finner henne emellertid för svärmisk. 
Larina och tjänarinnan träda fram på 
terrassen och uppmana gästerna att 
stiga in uch njuta förfriskningar. 

2:a tablån. Tatjanas enkla flickrum. 
Tatjana sitter tankfull vid spegeln och 
Filipjewna står bredvid henne, uppma
nande henne att nu, då det är sent, 
gå till hvila. Men Tatjana säger att 
sömnen flyr henne, det är kvaft i rum
met och bon ber tjänarinnan öppna 
fönstret, uppmanar henne sedan berätta 
om sig sjelf, om hon var kär då hon 
gifte sig eller hur henr.es giftermål 
kom till. Hon bekänner slutligen att 
hon är förälskad, att hon "förtäres af 
kärlek." Hon vill ha bordet till sig 
och begär att få skriftyg samt säger 
Filipjewna god natt. Tatjana sätter 
sig nu att skrifva ett bref till Onegin, 
hvilket slutar sålunda: — — "O för
skjut ej mig! Dock, hvad än ödet 
må beskära — min drömbild skön, 
jag tror på dig och vill mig trygga 
till din ära." Hon förseglar bref vet 
och går till fönstret. Det börjar da-
gas och Filipjewna inträder, livarefter 
Tafjana lemnar henne brefvet att fram
föra det till Onegin. 

8;dje tablån. Trädgården. I bak
grunden sjunga fruktplock ande flic
kor en kör. Tatjana inkommer skynd
samt; hon har sett Onegin nalkas. 
Denna tiäder fram, säger sig ha er- | 
hållit hennes bref och vill nu bikta 
sig för henne. Han säger till slut: 
"De runnit bort, min känslas floder . .. 
jag kan er älska som en broder, och 
dock — hvem vet — kanske än mer." 
Kärlek i ungmöns bjärta är ofta en 
villa, säger han, och ber heDne söka 
öfvervinna villar. Onegin räcker Tatja
na handen; mekaniskt följer hon ho
nom ut, stödd på hans arm. 

Andra akten. l:sta tablån, En upp
lyst sal i fru Larinas hus Gäster i 
den tidens baldräkter dansa vals un
der det de äldre sitta och betrakta 
dansen. Onegin och Tatjana, Lenski 
och Olga deltaga i dansen; Larina är 
beskäftig som värdinna. Akten bör
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jas med en allmän kör: "Ack hvilken 
glans som här strålar mot oss alla, 
hur härligt hörs musiken skalla oss 
till dans" . . . Godsegare etc., de ä ldre 
och unga damerna röra sig fram 
och åter konverserande. De äldre 
damerna skvallra mindre smickrande 
saker om Onegin, som lyss till dem 
i förbigående och ångrar att han följt 
Lenski "på denna fadda bal11. Han 
vill nu till straff göra honom s vart
sjuk och bjuder upp Olga, som dan
sar med honom oaktadt Lenski för
klarar att den dansen var bestämd 
för honom. Ännu mera svartsjuk och 
uppretad blir Lenski. då Onegin älven 
bjuder upp Olga till kotiljongen. Mon
sieur Triquet, en narraktig figur, inträ
der, omringad af damer och säger sig 
ha en kuplett i fickan för Tatjana, 
balens drottning. Han sjunger denna 
och öfverlemnar den sedan, knäfallan
de, till henne. Kaptenen ordnar ko
tiljongen och Onegin dansar ut med 
Olga, under det Lenski dystert be
traktar dem. Onegin märker detta och 
frågar hvarför han harmas. En tvist 
uppstår nu emellan vä nnerna, som slu
tar med förolämpning å båda sidor, 
så att Lenski slutligen utmanar Onegin 
på duell under allas förfäran öfver 
denna strid mellan vännerna. 

2:a tablån. Scenen är vid en liten 
kvarn på landet. Det är i morgon
gryningen. Lenski oih hans vän Sa-
retzki ha infunnit sig på denna plats, 
där duellen skall utkämpas. Lenski 
klagar nu i en aria att det är förbi 
med hans kärlekslycka och han har 
dystra aningar om att döden väntar 
honom. Ouegin inträder, åtföljd af si n 
betjänt, som är hans sekundant. Ett 
ögonblick tveka de förra vännerna om 
de skola duellera. "Nog vore det. mer 
välbetänkt, att, innan blod vår hand 
bestänkt, som gamla vänner skiljas 
stilla." Men försoningskänslan nedty
stas och de uppställa sig till strid 
sedan sekundanterna öfverlemnat åt 
dem pistolerna. Onegin skjuter först 
och Lenski faller död till jorden, hvar-
efter Onegin skyndar fram till den 
fallne och rysande trycker händerna 
mot sitt hufvud. 

Tredje akten l:a tablån. En fest
sal hos furst Gremin i Petersburg. En 
mängd gäster träda upp i en prome-
nadpolonäs och konversera sedan grupp
vis. Onegin står vid salens ena sida 
i sorgsen stämning. Sina samvetskval 
öfver att ha dödat vännen har han 
förgäfves sökt skingra genom resor 
och har nu vändt åter, direkt från 
skeppet, som han säger, trädande upp 
i denna festsal. Tatjana, nu furstin
nan Gremin, har inträdt i fålen, om-
gifven af v ördnadsfullt helsande gäster. 
Onegin får se henne och tycker sig i 
henne återfinua Tatjana, men kan ej 
tro att hon från den öde steppen kan 
ha kommit hit i denna ställning. Furst 
Gremin inträder och på Onegins fråga 
till honom hvem den sköna damen i 
den rika dräkten är, får han til l svar, 

att hon är furstens maka sedan två 
år tillbaka. Hon är Tatjana, dotter 
af fru Larina, berättar fursten, och 
frågar om Onegin känner henne, hvar-
på denne säger sig ha varit granne 
med henne. Furst Gremin uttrycker 
nu i en aria sin kärlek till Tatjana 
och den lycka han njuter vid hennes 
sida. Han för sedan Onegin fram för 
att presentera honom för sin gemål. 
Tatjana besvarar utan synbar sinnes
rörelse hans helsning. Fursten lem-
nar jemte Tatjana salen och Onegin 
följer henne med sina blickar. I en 
aria, börjande med d e orden: "Är den
na verkligt den Tatjana, som röjde 
mig sitt hjärtekval. .bekänner han 
att glödande kärlek till henne nu upp
flammat hos honom. Han aflägsnar s ig 
och dansen vidtager på nytt. 

2:a tablån. Ett mottagningsrum i 
furstens palats. Tatjana framträder i 
elegant morgondräkt med ett bref i 
handen. Detta är från Onegin, som 
bönfallit om ett möte. Hon är orolig 
och upprörd. Onegin inträder och fin
ner henne gråtande. Han skyndar fram 
och knäfaller vid stolen, deri hon sla
git sig ned. Hon bjuder honom stiga 
upp och erinrar honom om den tid 
då hon höll honom kär men då han 
stötte bort henne såsom a llt för ringa. 
"Hvarför förföljer ni mig nu?" utro
par hon. "Därför att yttre glans och 
ära mig stora världen t äckts beskära?" 
Onegin säger sig slagen af hennes 
vrede, men "jag vill," säger han, "ut
trycka mitt hjärtas ve i tårars språk, 
med läppar tryckta till ert knä!" Ta
tjana ger slutligen vika för hans bön*r 
och sin egen kärlek och sjunker till 
Onegins bröst. Han uppmanar henne 
nu itt fly med honom, men till slut 
segrar hennes pligtkänsla, hon sliter 
sig ifrån honom och skyndar bort. 
Onegin står några ögonblick förkros
sad och förtviflad. Under utropet: "För
smådd — förskjuten! Det är himlens 
straff!" störtar han ut. 

Mazérska Qvartettsäll-
skapets Minnesfest. 

Den minnesfest, som vi förut nämnt 
skulle af detta musiksällskap tillstäl
las för högtidlighållande af dess hä-
dacgångne Ordförande Magnus Da
vidsons minne, egde rum d. 9:de d:s 
då Mazérska Qvartettsällskapet hade 
anordnat en vacker och stämningsfull 
fest uti sin vanliga lokal i Konstnärs
huset, till hvilken högtidlighet inbju
dits, bland andra, den aflidnes närma
ste manliga anförvanter. Programet 
för aftonen begynte med det largo af 
Haydn, som utfördes vid begrafningen, 
och omedelbart därefter framsades utaf 
en af sällskapets medlemmar och gam
mal vän till den aflidne en sympatisk 
minnesruna, ur hvilken vi härmed 

taga oss friheten återgifva ett och 
annat, som kan vara af allmännare 
intresse och därjämte belysande karak
tären och den musikaliska begåfnin-
gen hos den i vida kretsar så popu
läre Manne Davidson. I omedelbar 
anslutning till nyss utförda largo ytt
rade talaren: 

"Haydns toner ha förklingat! Lar-
gots slutackorder dogo bort som en 
afskedshviskning till den broder, som 
så plötsligt blef bortryckt från vår 
krets, där han under en lång följd af 
år bildat medelpunkten — ja, de ljödo 
som sista afskedshelsning från Mazér
ska Qvartettsällskapet till dess så 
hjärtligt afhållne och högt aktade ord
förande Manne Davidson! 

I toner — nog mest vemodsfulla 
— vilja vi i afton fira hans minne 
och to lka vår saknad, ty tonernas språk 
var det han helst lyssnade till och på 
hvilket han också mest älskade att 
sjelf uttrycka sig. 

Men därjämte är det på sin plats 
att med några talade ord omnämna 
Manne Davidsons verksamhet inom 
sällskapet, där han i mer än ett af-
seende intog en så framskjuten ställ
ning. 

Magnus Davidson visade redan som 
liten gosse stor lust att spela viol. 
Hans föräldrar läto honom också få 
undervisning af skickliga lärare — 
bland annat af professor Fridolf Book. 
Inom familjekretsen idkade han redan 
då ganska flitigt ensemblespelniDg. 

Sålunda vägledd och förberedd blef 
Manne D. införd i Mazérska Sällska
pet vid ganska unga å r — 1868 eller 
senast 1869. Redan från början till
drog sig hans violspel en viss upp
märksamhet och det blef snart tyd
ligt, att man här hade för sig en ung 
man med ganska ovanlig begåfning. 
— Omfattad med intresse af de då 
ledande männen inom Sällskapet, be
reddes honom här tillfälle att allt mer 
förkofra sin talent, och stödd af sina 
rika naturliga anlag, sitt lifliga eldiga 
temperament blef han snart en af Säll
skapets mest framstående förmågor. — 
Hans intresse för qvartettspelning och 
kammarmusik stegrades också allt 
mer och mer, så att han, utom sam
mankomsterna i Mazérska Sällskapet, 
började alt mycket ofta i sitt hem 
här i staden och äfven på Hasselbac
ken samla omkring sig sina qvartett-
spelande vänner — såväl amatörer 
som artister — till privata musikaft
nar eller matinéer. 

Denna period af nästan hvarje vec
ka — till cch med under sommarmå
naderna — återkommande qvartettsé-
ancer i Manne D:s gästfria och splen-
dida hem inföll egentlipen under 70-
och början af SO-talen, men fortsattes 
äfven senare, fast med större mel
lanrum, i följd af D:s långa utländska 
resor och trägna affärsverksamhet. — 
I alla händelser böra de med några 
ord omnämnas. 
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Frigjord från allt tvång var Manne 
D. då i sitt esse; med lif och lust 
spelades här från tidigt på kvällen, 
ofta ända in på småtimmarna, allt möj
ligt, både gammalt och nytt — från 
fader Haydn ända till Rubinstein, Raff 
m. fl. Om också välljudet och ensem
blen i t. ex. en af Rubinsteins svåra 
qvartetter icke alltid voro så fullt 
mönstergilla, fanns der dock ungdom
ligt lif, värme och entusiasm, i rikt 
mått utströmmande från värden och 
och första violn och meddelande sig 
äfven åt de medspelande — — — 

De äro nu borta — de flesta del
tagarne i dessa minnesrika Hasselbac
kens musikaftnar — äfven han själf 
— själen i det hela — finns ej mer, 
men för de få ännu kvarlefvande fram
stå de som oförgätliga stunder af ädel 
förströelse och gladt kamratskap! De 
voro likasom reflexer af den gamla 
Mazérska s. k. Djurgårdsqvartetten — 
kanske ej fullt så uppsluppet ystra 
men dock kanske jemnbördiga i mu
sikaliskt afseende. — 

Under sådana förhållanden tillväxte 
Manne D:s anseende och sympatier 
inom Sällskapet, beroende detta ej 
allenast på hans musiktalang, utan lika 
mycket på hans personlighet — på 
hans enkla, flärdfria och urbana upp
trädande. Vid uppkommen ledighet 
bereddes honom också snart plats in
om Sällskapets styrelse Och när så 
den flerårige ordföranden Kommerse
rådet Sjöberg af ålders- och helso skäl 
år 1892 afgick, fanns det ei mycken 
tvekan inom Sällskapet om hvilken 
som bäst skulle kunna fylla hans plats, 
Flertalets tankar riktades på Manne 
Davidson, och den 20 april nyssnämn
da år valdes han till Sällskapets ord
förande i hvilken egenskap han alltså 
verkade ill år. — 

Ett nytt skede af hans verksamhet 
inom Sällskapet inträder nu, men att 
här ingå i vidlyftiga detaljer om den 
ära med hvilken Manne D. under dessa 
år förde Sällskapets runor torde vara 
öfverflödigt. — Alla här känna och 
veta det. Men det finns likväl några 
hufvuddrag, som ej med tystnad böra 
förbigås. — 

Påpekas bör då Manne D:s från 
första början af sitt ordförandeskap 
ådagalagda stora intresse och ifver 
att se Sällskapets musikaliska nivå 
höjd och omvexling beredas i dess mu-
sikprogrammer. 

Utan att på något sätt vilja ge ef
ter med afseende på Sällskapets tra
ditioner eller brista i pietet mot den 
grundtanke, åt hvilken Mazér gaf ut
tryck i sitt testamente, nemligen att 
detta Sällskaps hufvuduppgift i alla 
tider skulle vara, att bereda tillfälle 
för amatörer att odla qvartettspelning 
— låg det emellertid Manne D. syn
nerligen om hjärtat att hos Sällskapet 
ingjuta friskare lif genom intimare sam
verkan med hufvudstadens konstnär
liga krafter på kammarmusikens om
råde. 
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Visserligen hade Sällskapet under 
åtskilliga år haft förmånen af profes
sor Books högt värdefulla samverkan, 
men han var blott en, och det kunde 
dessutom ej begäras att han helt 
skulle offra sig för Sällskapet. Inse
ende detta tog Davidson kraftiga mått 
och steg till ernående af sitt mål — 
och han nådde det äfven. Derom bära 
våra musikprotokoll talande vittnes
börd, men först och sist den hittills 
under många år återkommande, regu-
liära medverkan af Aulinska qvartet-
ten. 

Att Davidsons åtgöranden i berö rda 
hänseenden icke kunde ske och ej hel
ler skedde utan personliga, pekuniära 
uppoffringar från hans sida, är en 
känd sak, och Sällskapet har derföre 
också varit honom synnerligen tack
samt. Särskildt tog sig denna offer
villighet och frikostighet ett storartadt 
uttryck vid firandet af Sällskapets 50 
års jubileum 1899. 

I sammanhang härmed må det ej 
anses olämpligt — ehuru ej hafvande 
direkt samband med Mazérska Säll
skapet — att beröra Manne D:s för
hållande till tonkonsten i allmänhet 
och till dess idkara ionom hufvudsta-
den. 

Han utöfvade nämligen i detta af
seende en välgörenhet som få. — 
Många äro de unga konstadepter, som 
genom Manne D:s hjelpsamhet satts i 
tillfälle att vinna utbildning här hem
ma eller i utlandet. Vid sådana till
fällen stodo hans hand och börs i de 
allra flesta fall öppna — knappt nå
gon gick ifrån honom ohulpen. Och 
skulle något stort göras offentligen i 
musikväg och der behöfdes pekuniärt 
understöd, fann man alltid Manne Da
vidson i första ledet. Låtom oss en
dast erinra om den stora Nordiska 
Musikfesten 1897 och bildandet under 
förra året af Stockholms Konsertföre
ning — utom mycket annat. 

Utan tvifvel är m an berättigad kalla 
en sådan man mecenat i ordets fulla
ste mening —!" 

Slutligen omnämndes den vackra do
nationen till Sällskapet af 5,000 kro
nor för främjande af dess ändamål 
samt vidare utveckling. 

Efter talet utfördes ännu några mu
siknummer och däribland sådana, för 
hvilka den hädangångne Ordföranden 
i lifstiden visat särskildt intresse. 

Spela i takt! Många virtuosers spel 
liknar en rusigs gång. Tag aldrig så
dana till mönster. 

Roh. Schumann. 
* * 

* 

Gehörets bildande är det viktiga
ste. Bemöda dig flitigt att känna ton
art och tonför hållande. Undersök noga 
hvilken ton en klocka, en glasskifva, 
göken o. s. v. angifva. 

Rob. Schumann. 

Theodor Kirchner. 

Gammal, glömd och fattig afled den 
ansedde tonsättaren Theodor Kirchner 
under förra månaden i Hamburg, ett 
dödsfall, åt hvilket här nästan ingen 
uppmärksamhet riktats af pressen. För 
ett år sedan innehöll emellertid denna 
tidning en längre biografisk uppsats 
om Kirchner, påvisande hans stora be
tydelse, särskildt i fråga om piano
litteraturen, som han riktat med hun
dratal af arbeten, många bland dem 
af forstklassikt värde. 

"En af de märkligaste, mest bety
dande tondiktare i vår tid af den 
Schumann'ska riktningen var Theodor 
Kirchner" — yttras det i "Die Sig
nale" efter hans död —. "Jemte den 
universellare Brahms, som fyller ett 
kapitel för sig, kan han icke ställas. 
Ty Kirchner var, såsom i fråga om 
sången Robert Franz, specialist, näm
ligen specialist på det mindre piano
styckets område, hvilket han på ett 
egenartadt och mästerligt sätt utbil
dat. I andra rummet må hans sånger 
— äfven utgående från Schumann som 
mönster — omnämnas och efter dessa 
hans skapelser på stråkkvartettens, 
piano-kvartettens och -trions fält." 

"Det är icke för mycket sagdt," skrif-
ver en intim kännare af Kirchner, 
"om man påstår att hans korta piano
stycken, i synnerhet de verk, som 
skrefvos före 1880, bära odödlighetens 
prägel. De skola fortlefva såsom 
Schumanns .. . Det ligger ett drag af 
stor själf kännedom däri, att Kirchner 
icke kultiverade sonaten och de större 
formerna, hvilka syntes honom afslu-
tade med Beethoven och Brahms." 

Hänvisande till den nämnda utför
ligare biografien öfver Kirchner i Sv. 
Musikt. N:o 13 förra årgången, an
föra vi här i korthet några data ur 
hans lefnadsteckning. 

Theodor Kirchner föddes den 10 dec. 
1823 i Neu-Kirchen, nära Chemnitz, 
son af en byskolmästare. Han kom 
1838 till Leipzig, der han på Men
delssohns inrådan tog undervisning af 
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C. F. Becker i orgelspel och teori, af 
J. Knorr i pianospel. 1842 — 43 stu
derade han orgel hos Job. Schneider 
i Dresden. Ar 1843 blef han lär
junge i Leipzig-konservatoriet, dock en
dast under ett halft år. Han hade 
sedan anställning från 1843 till 1862 
som organist i Wintherthur, verkade 
vidare under tio år såsom förenings
dirigent och musiklärare i Zürich. Un
der ett år var han därefter i Meinin-
gen musiklärare för prinsessan Maria 
(1872—73) och verkade till 1875 som 
director för kungl. musikskolan i Wiirz-
burg; uppehöll sig vidare åtta år i 
Leipzig, blef 1883 lärare vid k. kon
servatoriet i Dresden och flyttade 1890 
till Hamburg, som allt sedan varit hans 
vistelseort. 

Urder det Kirchner var lärjunge vid 
konservatoriet i Leipzig, yttrade Ro
bert Schumann, då lärare vid detta, 
om honom i ett bref till Verhulst: 
"Hos Kirchner allenast" (jämförd med 
de andra lärjungarne) finner jag en 
varm musiksjäl. Han är i alla fall 
den mest betydande produktiva talan
gen af allesammans. Första satsen i 
en ny kvartett af honom har Men
delssohn mycket berömt". 

Kirchners pianostycken äro allt för 
litet kända hos oss. Af dem utgåf-
vos här för ett par år sedan hans 
förträffliga Albumblad (Albumblätter) 
op. 7, jämförliga med Schumanns "Kin-
derscenen" och Mendelssohns "Kinder
stücke". Första och andra stycket ur 
denna samling samt ett ur hans Album 
op. 26 och ett ur häftet Still und 
bewegt har intagits i denna tidnings 
musikbilagor med afsikt att rikta upp-
märksamheten på denne tonsättare. >:) 
För öfrigt äro Kirchners verk, som 
sagdt, här föga kända. I vår nämnda 
biograii af 1902 finnes en fullständig 
förteckning öfver hans verk, med sär
skild kursivering af dem som anses 
märkligast. Opustalet af dessa upp
går till 106. Af Kirchners hos här
varande musikhandlare tillgängliga, oss 
bekanta pianosaker vilja vi, till tjänst 
för våra pianister, påpeka följande häf
ten, jemte förut nämnda: Studien und 
Stücke (op. 30, H. 1), Capricm (op. 
27), Aus meinem Skizzenbuch (op. 29), 
Aus trüben Tagen (op. 32, 2 häften), 
Federzeichnungen (op. 47. Heft. 1—3), 
Humoresken (op. 48, Peters Ld.), Nach
klänge (op. 53. H. 1—3). Gedenkbläiler 
(1 — 4 op. 82), 12 stycken, till erinring 
af berömda tonsättare utgifna vid in
vigningen af Leipzig-konservatoriets ny
byggnad. 

Den som värderar pianostycken af 
friäk melodisk uppfinning och rytm isk, 
fängslande, dristig harmonik och klas
sisk formfulländning tillråda vi att göra 
bekantskap med Theodor Kirchners 
kompositioner. 

*) Se Sv. Musiktidnings Musikalbum för 
1887 (op. 26), 1891, 1895 (ur Albumbl&tter 
op. 7) och 1901 (nr op. 24 »Still und be-

Musikpressen. 
På Wilh, Hansens musikförlag, Kö

penhamn & Leipzig, har utkommit: 

För piano, två händer: 

Sjögren, Emil: Sonate pour Piano 
op. 35. Tillegnad Lucien Wurmser. 

Den ofvannämnda Sjögrenska sona
ten i Emoll spelades offentligt första 
gången, ännu i manuskript, af den 
franske pianovirtuos, åt hvilken den är 
tillegnad, mr. Lucien Wurmser, på en 
konsert i Musikaliska akademien i BOV. 

1901. Denna konsert gafs, som man 
här torde erinra sig, af hr Wurmser 
och sångerskan m:lle Eleonore Blanc. 
Sonaten har sedan spelats offentligt 
af vår utmärkta pianist, frök. Märtha 
Ohlson på Sjögren-konserter. Sonaten 
är en vaoker och intressant komposi
tion med kraft i rytm och harmoni 
samt intagande melodiska strofer emel
lan fylliga dissonerande ackord. Första 
satsen är ett "Allegro moderato ener-
gico", hvarpå följer ett "Andante tran-
quillamente", interfolieradt med "Pin 
vivo e scheizando", och sonatens sista 
sats är ett "Allegro con moto" med 
sluttakterna i durtonarten. Sonaten 
är genom de talrika försättningsteck-
nen mera svårläst än egentligen svår 
i tekniskt hänseende, men k räfver dock 
en rutinerad pianist för utförandet. 

Litteratur. 

P& Alb. Bonniers förlag h ar utkom
mit 

Eugen Onegin. hyriska scener i tre 
akter och sju tablåer. Texten efter 
Alexander Puschkins roman "Eugen 
Onegin" af Bernhard. Musik af Pe
ter Iljitj Tschaikowsky. Öfversättning 
af E. Pris 50 öre. 

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

Zeitschrift der Internationalen Musik-
gesel Schaft. Jahrg. Heft. 1. 
Okt. 1903. 

Eugen Onegin är, som synes, tex
ten till Tschaikowskys liknämnda opera, 
hvilken i dessa dagar haft sin prem ier 
härstädes. Af affischerna finner man 
att öfversättaren är Ernst Vallmark, 
bekant såsom öfversättare af opera-
och operett-texter. 

Den tyska musiktidskriften börjar 
med ofvannämnda häfte en ny årg ång. 
Innehållet af detsamma är följande: 
Wilh. Altman (Barlin-Friedenau): Öf
fentliche Musikbiblioteken. Ein from 
mer Wunsch. — Z. Percy Baker (Lon
don): A. List af "Musical Association" 
Papers. — Musikberichte, Vorlesungen, 
Notizen, etc. 

.«Å-O? <1-3 ° -
i 4 J » 

Från scenen och konsert
salen. 

Kg!. t eatern. Okt. 1. DONIZETTI: Regemen
tets dotter; Skuggbalett. — 2 WEBER: Oberon 
— 3, 1 1. THOMAS: Mignon — 4. MEYERBEER: 
Profeten —5—7 Dramat, föreställningar 
af Coquelin aîné med sällskap — 8 v. FLO-
TOVV : Martha — 9 MOZART : Trollflöjten. — 
12 14. P. TSCHAIKOWSKY: Eugen Onegin 
Lyriska scener i 3 akter ocli 7 tablåer. 
Öfvers. af E. Wallmark (Larina, Tatjana, 
Olga, Fili pjewna: fruar Clausen, Lindberg, 
frökn. Edström, Hulting; Eugen Onegin, 
Lenski, furst Gremin, en kapten, Saretzki, 
Triquet, Gillot: hrr Forsell, Ödmann, Wall
gren, Mandahl, Söderman. Malm, Arrhe-
njng) _ 13. Första symfonikonserten, med 
biträde af M:me TER ESA CA RRENO. 1. H. Ber
lioz: Uvertyr till »Benvenuto Cellini;« 2. P. 
Tschaikowsky: Konsert för piano och or
kester (B moll, op. 23); 3 Piano soli; 
4. R. Schumann: Symfoni, Ess dur; 5. C. M. 
v. Weber: Konsertstycke för piano och 
orkester. — 16 GOUNOD: Faust. (Marga
reta: fru Aino Ackté, g äst; Martha, Sie
bel: frkn. Edström, Lindegren; Faust, Me-
fistofeles, Valentin: Hrr Odmano, Seller-
gren, Mandahl.) 

l/etenskaps-akademien. Okt. 9. Konsert af 
fröken ADÈLE CEDERSCHIÖLD. Biträdande: 
frk. Karin Weber och hr Magnus Ahlberg. 

Musikaliska akidemien. Okt. 1, 8, 12. Kon
serter af hr WILLY BURMESTEK. Biträdande: 
pianisten Otto Voss — 6. KONSERTFÖRE
NINGENS l:a abonnementkonsert. Solist: 
hr G. Sjöberg. Dirigent: hr Tor Aulin. 
1. G. F. Händel: Uvertyr, D dur, för or
kester; 2. L. v. Beethoven: Symfoni, C dur, 
N:o 1 (op. 21); 3. Erui l Sjögren: »Der Vogt 
von Tenneberg», ballad fö r baryton och 
ork ; 4. Edward Elgar: Prelude and An
gels Farewell ur »The dream of Geron-
tius>. b) »Cockaigne» (in London town), 
konsertuvertyr — 14. Konsert af hr HENRI 
MARTEAU. Biträdande pianisl: hr Max Beh
rens — 15. Konsert af M:me TERESA 
CARRENO. 

Operans första nyhet "Eugen One
gin" har nu gått öfver s cenen. Hand
lingen, för hvilken artikeln om text
innehållet här förut redogjort, är föga 
intressväckande; hvad musiken beträf
far innehåller den flere anslående par
tier och instrumentationen är förträff
lig, men en viss gammalmodig senti
mentalitet genomgår densamma, enfor
mig och mattande. Emellertid höjes 
den af körer och dansnummer med 
friskare inspiration. Uppsättningen är 
vacker och stilfull, och rollbesättnin
gen är den bästa. I första akten in
tresserar me3t skördefolkets kör, kvar
tetten mellan Lenski, Onegin och de 
bada flickorna samt den förres romans, 
hvarmed herr Odmann vann mycket 
bifall ; vidare innehåller i andra tablån 
Tatjanas aria vackra partier, och den 
tredje eg er en utmärkt fruntimmers-
kör, I andra akten står musiken till 
dansen främst och Lenski har här, 
likasom i den följande duellscenen, 
behagliga solosaker att bjuda. Äfven 
i tredje akten, i furstens balsalong 
dominerar kör- och dansmusiken, flå 
deremot Onegins inträdesaria och fur
stens trivialt-sentimentala aj förmå in 
tressera. Den lidelsefulla, duellen i 
sista tablån kan också i musikaliskt 
hänseende framhållas. Tatjanas parti 
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är af de kvinliga mest framstående 
och uppbäres förtjenstfullt af fru Lind
berg om än stundom med något sväf-
vande intenation, hr Ödmann utför Len-
8kis roll med lofvärd moderation och 
hr Forsell har såsom Onegin tillfälle 
till kraftiga känslouttryck. Bästa er
kännande kan gifvas åt herr Henne
bergs ledning. Thorolf Janesons deko
rationer och dansarrangementet af hr 
Zöbisch. 

Om Aino Acktés första uppträdande 
på operan nämnes på annat ställe i 
tidningen. Hennes stämma hör ej till 
de stora, voluminösa, men eger till
räcklig styrka för kraftiga uttryck i 
sångpartiet. Behaglig är också den 
ypperligt skolade rösten likasom den 
dramatiska framställningen, som för-
höjes och idealiseras af en ståtlig fi
gur och intagande appari'ion, hvari de 
stora, talande ögonen äro en, sär
skildt i mimiskt hänseende, betydande 
faktor. Vi kunna nu endast i all kort
het omnämna hennes triumf såsom 
Margareta i "Faust" och synnerligen 
framhålla kyrkscenen samt fängelse
scenen såsom ovanligt gripande mo
ment i framställningen. Det fortsatta 
gästspelet skall ge oss anledning till 
att närmare karaktärisera den beröm
da sångerskans konstnärlighet. 

Första symfonikonserten gafs för tal 
rik publik och hade en särskild loc
kelse i medverkan af den här välbe
kanta och uppburna pianodrottningen 
fru Carreno. Konserten inleddes med 
Berlioz' geniala "Benvenuto Oellini"-
uvertyr, mot hvilken det andra orke
sternumret, Schumanns Ess dur-sym-
foni framstod tämligen matt. I många 
stycken intressant är Tschaikowdkys 
pianokonsert, med mästerskap spelad 
af fru Carreno, som ej mindre glänste 
i Webers klassiskt sköna "konsert
stycke" och Btethovens med största 
behag återgifna "Andante favori", i 
Schumanns poetiska "Vogel als profet" 
och Schubert-L'szts briljanta "Erlkö-
nig"-transkription. Lifiigt bifall och 
inropningar ledde till extranummer: 
Chopins "Berceuse" och konstnärin-
nans egen "Mi Teresita"-vals. Herr 
Henneberg inlade stor förtjenst i led
ning af konserten. 

I Musikaliska akademiens stora sal 
har, såsom ofvan synes, under måna
dens förra hälft gifvits fre konserter 
af violinvirtuosen Willy Burmester, 
Konsertföreningens första abonnements-
konsert för denna säsong, en konsert 
af Henri Marteau och en af fru Car
reno, till de båda senares skola vi 
återkomma i sammanhang med deras 
efterföljande konserterande. Konsert
föreningen gjorde sin sak väl under 
herr Tor Aulins ledning, börjande 
sin konsert med en i all gammaldags 
enkelhet pompös uvertyr af Handel, 
hvarpå följde Beethovens första sym
foni och som tredje nummer Sjögrens 
ypperliga 'Tenneberg"-ballad, med god 
röst utförd af hr G. Sjöberg, som med 
mera humor i föredraget skulle ha lyc

kats än bättre. Slutet af konserten 
bildade ett par nummer af Edward 
Elgar, den genom sin kantat "Geron-
tius' dröm" berömde engelske tonsät
taren, hvilken hr Aulin har förtjensten 
af att nu ha presenterat för oss. El-
gars musik innehåller vackra och ori
ginella tankar, hans instrumentation 
är färgrik och kraftig med Rieb. 
Strauss till förebild. Hans nu gifna 
verk framkallade stort bifall, likasom 
konserten i sin helhet, ett bifall som 
särskildt egnades åt dirigenten. 

HerrBurmesters konstnärlighet fram
trädde än mera solid och mångsidig 
än vid hans förra besök här för fem 
år sedan. Han hade nu till biträde 
en ung pianist herr Voss, som åda
galade betydande teknisk förmåga och 
smak i såväl solo- som ensemblespel. 
Hr Voss delade ork med hr Bur
mester den rika skörden af bifallet. 
Mycket uppseende väckte vid andra 
konsertens början ett tal af herr Bur
mester med opposition mot hr Peter
son- Bergers kritik öfver hans förut 
gifna konserter här och uppmaning 
till denne att lemna konsertsalen. Ta
let följdes af starka applåder, hvilka, 
såsom en anmälare (A. L ) nog riktigt 
yttrar, »väl icke så mycket egnades 
åt detta speciella fall, hvari talaren 
öfverdref det verkliga sakförhållandet, 
utan antagligen afsåge en opinion sytt
ring i allmänhet för en värdig ton i 
kon-tprestationernas bedömande.» Dessa 
och andra senaste konserter sakna vi 
nu utrymme att närmare redogöra för. 
I ett följande nummer återkomma vi 
till dem äfvensom till »affären Bur
mester», såsom kontroversen mellan 
konstnären och kritikern benämnts. 

Muslknotiser Irån hufvud-
staden och landsorten. 

Kgl. teatern. Aino Acktés första upp
trädande här d. IG d:s som M argareta 
i "Faust" blef en o vanligt stor succès. 
Apparition, röst, sångkonst och dra
matisk talang, allt i förening bidrog 
till den fullständiga triumfen. Publi
kens entusiasm tog sig uttryck i en 
mängd inropningar och den in tagande, 
utmärkta konstnärinnan hyllades äfven 
med en stor lagerkrans, prydd af band 
i finska färgerna, buketter, en blom
sterkorg och en blomstersmyckad spinn
rock. Vi återkomma sedan till denna 
föreställning i samband med det fort
satta gästspelet som äger rum månd. 
19 okt. i "Tannhäuser", onsd. 21 i 
"Romeo och Julia", lörd. 24 i "Lo
hengrin". 

Fru Wilhelmina Strandberg, f. Söhr-
ling, som med slutet af förra spel
terminen lämnade operan, där hon v a
rit anstäld i 35 år, har af teaterns 
direktion beviljats en recettföreställ-
ning, som skall äga rum den 0 no
vember. 

Ett 25-års-jubileum vid operan kunde 
firas d. 18 d:s af fröken Anna Karl-
ftohn, den omtyckta operasångerskan, 
som nämnda dag 1878 gjorde sin för
sta debut å K. teatern såsom Chéru
bin i »Figaros bröllop». Vi skola i 
nästa nummer, då utrymme nu felas 
oss, med porträtt och en öfversigt 
öfver hennes konstnärsbana högtidlig-
hålla detta jubilium. 

Konserter gifvas i Musikaliska aka
demien d. 19 af fru Carrmo, d. 20 
af lient i Marteau ; d. 21 och 22 af 
Hriissel-slrâkkvarletlen i Vetenskapsaka
demien. Programmet d. 21 upptager 
stråkkvartetten af Alex. Glazounow 
(op. .64 A dur), Beethoven (op. 59, 
N:o 3, C dur), Haydn (op. 64 N:o 5. 
D dur); d. 21 kvartetter af Beetho
ven (op. 132, A moll) och Brahms 
(op. 51 N:o 2, A moll). 

Pianisten Dagmar Walle-Hansens 
konsert blef up pskjuten, antagligen med 
anledning af den nu rådande konsert
floden och gästspelet på Operan. 

Mazérska kvartettsällskapet hade fre
dagen den 2 d:s sitt första samman
träde under det nya spelåret, därvid 
under ordförandeskap af majoren E del-
svärd företogs val till ledamot i sty
relsen efter framlidne Magnus David
son, och utsågs härtill sällskapets 
mångårige medlem hofrättsrådet C. H. 
Munthe, hvilken vid omedelbart där
efter hållet direktionssammanträde jäm
väl utsågs till ordförande i styrelsen. 

Fröken Valborg Aulin, som i flera år 
här i hufvudstaden verkat såsom lä
rarinna i pianospel och musikteori 
samt gjort sig känd som rätt bety
dande tonsättarinna, har nu slagit sig 
ned i ( trebro för att där meddela mu
sikundervisning. 

En » Lieder » -afton gifves d. 28 d:s i 
Vetenskapsakademiens hörsal af fru 
Clary Morales, f. Asplund, som vid 
flera tillfällen här gjort sig bemärkt 
å konserter för en framstående sång
talang. Hon är nu, jemte sin man, 
den bekante musikern och t onsättaren 
Olallo Morales, bosatt i Göteborg. 

Violoncellisten Bror Pettersson gaf 
d. 16 d:s konsert i Musikal, akade
miens orgelsal med biträde af piani
sten D. Jeisler. Tillfälle att närvara 
härvid bereddes oss icke. Publiken 
säges ha varit fulltalig och bifallet 
rikligt. 

Hrr Tor Aulin och Wilhelm Stenbom
mar ha börjat en till fyra veckor be
räknad konsertturné i södra Sverige och 
Norge, delvis i förening med fru Ester 
Gadelius, född Sidner. I Göteborg 
komma hrr Aulin och Stenhammar att 
gifva samtliga Beethovens violinsona
ter på tre kvällar. I Kristiania skola 
de båda artisterna medverka vid den 
stora svenska symfonikonserten på 
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uuionsdagen deu 4 november, hvarvid 
hr Aulin dirigerar och hr Stenhammar 
uppträder som solist. Programmet för 
sistnämnda konsert upptager följande 
svenska verk: konsertuvertyr af Nor
man, Symphonie sérieuse af Bervald, 
pianokonsert af Stenhammar, sånger 
med orkester af Peterson-Berger och 
Sjögren samt »Gustaf Vasas saga» af 
Andréas Hallen. 

E'.t nytt sångsällskap har bildats i 
hufvudstaden under dirigentskap af hr 

Erik Åkerberg, som under de tre se
naste åren ledt Filharmoniska sällska
pet, hvilket, som kändt är, för någon 
tid sedan upphört med sin verksam
het. Den nybildade kören, bestående 
af 60 utvalda röster, damer och her
rar, kommer att under namn af "Ce^ 
ciliakören" företrädesvis ägna sig åt 
à capella-sång samt körverk med ac
kompanjemang af piano, orgel eller 
möjligen mindre orkesterbesättning. 

Fru Gina Oselio-Björnson har en 
längre tid vistats här såsom patient 
på Sofiahemmet, där hon undergått 
operation. Tillståndet har varit gan
ska betänkligt men synes på sista ti
den något förbättradt. 

Fru Anna Norrie har den 10 och 12 
d:s i Folkets hus gifvit Vis- och ro
mansaftnar för arbetare. 

Kvartettsångarelörbundet hade d. 8 
okt. sitt första sammanträde för året 
å restaurang Runan. Den förra sty
relsen återvaldes med ingeniör O. Her
lin som ordförande, grosshandl. C. 
Lindström vice ordförande, herr H. 
Sundin som kassör och hr G. Hnlt-
berg som sekreterare etc. Efter sam
manträdet intogs supé och under af
tonen hyllades med skålar dirigenten 
hr John TTIlstedt och hedersledamö
terna, hofkapellra. Henneberg, och dr. 
A. M. Myrberg. 

Göteborg, Å Stora teatern har 
Ranfts operettsällskap fortfarande gif
vit "Tuanita" och därefter "Gycklar-
bandet" samt Vermländingarce" såsom 
mâtiné. Af konserter ha Aino Acktés 
trenne väckt synnerlig uppmärksamhet. 

Äfven här blef konstnärinnan entusi
astiskt hyllad med ap plåder, en mängd 
inropningar och blommor. En konsert 
gafs d. 2 okt. af Arve Arvesen och 
en folkkonsert af Anna Norrie ett par 
dagar därefter. D. 6:te gafs af fröke n 
Elfrida Andrée en populär konsert i 
Tyska kyrkan, hvarvid utfördes "Svensk 
Messa" N:o '2 fö r första gången. Da
gen därpå gaf fröken Mandis Ågren 
en "romansafton" med hr Ruben Lilje
fors såsom ackompagnatör. D. 8:de 
gafs konsert af Brüssel-kvartetten, som 
då utförde stråkkvartetter af Glazou-
now ( op. 64), Beethoven (op. 59 N:o 3) 
och Haydn (op. 64, N:o 5, D dur). 
Hrr Stenhammar och Aulin gåfvo d. 

13 sin första af de 3 Beethoven-aft-
nar, å hvilka alla mästarens duetter 
för violin och piano skola spelas. 
Denna upptog op. 12 samt op. 30 
N;o 1 och 2. 

ha fortgått som vanligt under säson
gen. Konsert har äfven gifvits af f ru 
Maikki Järnefelt, d. 5 okt., biträdd af 
sin inan, Armas Järnefelt och Fil-
harm. orkestern. 

Från våra grannland. 

Kristiaria. Okt. 1—15. Nationaltea
tern har fortsatt med uppförandet af 
"Gamla Heidelberg" och för öfrigt 
af pjeser med musik gifvit "En soin-
mariiattsdröin" saint äfven bjudit på 
en symfonikoiisert. Musikföreningen 
gaf under Iver Holters ledning sin 
första säsongkonsert d. 3 okt. med 
pianisten Martin Knutzen som solist. 
Programmet upptog: 1. R. Wagner: 
Uvertyr till "Tannhäuser"; 2. Brahms: 
Variationer öfver ett tema af Haydn; 
3. Saint-Saëns; Konsert för piano och 
ork., C moll; 4 Liszt: "Tasso", sym
fonisk dikt för stor orkester. Två 
storheter, Aino Ackté och fru Carreno 
ha konserterat hitr under denna tid. 
Den sistnämnda med 3 konserter. Fru 
Ackté sjöng på sin "folkkonsert" af 
större nummer juvelarian ur "Faust", 
aria ur "Romeo och Julia", "Extase 
dé la Vierge" at' Massenet samt sån
ger af Schumann, Hartmann, Grieg 
och de finska tonsättarne Sibelius, 
Järnefelt och Merikanto. Sven Scho-
1 ander, som ej besökt Kristiania sedan 
1898, har nu med stort bifall gifvit 
musikaftnar här. — Kapellmästaren 
vid Nat.-teatem, Halvorsen har vun
nit succés i Berlin med framförande 
af en Svendsen-Rapsodi på en inter-
mtionell folkkonsert vid Wagneimo
numentets aftäckande. 

Helsingfors. Okt. 2—13. Teatrar
nas repertoar denna tid har varit dra
matisk. Finska teatern har dock haft 
en föreställning med musik d. 2 okt. 
till firande af sin grundläggares, hr 
Karl Bergboms 60 å's födelsedag. 
Jämte en prolog och ett dramatiskt 
nummer gafs med sångerskan Ida Ba-
slier-Magelsen som gäst, scener ur 
"Trubaduren" och "Regementets dot
ter". Filharmoniska orkestern med
verkade under dir. Kajanus ledning. 
Dr. Karl Bergbom, f. 1843 i Viborg, 
grundlade här tn lyrisk scen, som 
dock blef af kort varaktighet genom 
brist på penningmedel. Jubilaren själf 
vistas utomlands för hälsans vårdande. 

Filharmoniska sällskapet gaf d. 4 
okt. säsongens första folkkonsert i 
Societetshuset med sin vanliga diri
gent, hr Rob. Kajanus. Programmet 
var finskt, upptagande bl. a. Berceuse 
ur Kajanus stämningsfulla Suite "Som
marminnen", af Järnefelt ett Prelude 
(som säges vara graciöst) och hans 
färgrik i "Korsholm", »f Sibelius" Fin 
landia" och Intermezzo ur "Carelia" 
Berceusen spelades mycket uttrycks-
fallt af en ung nyengagerad violinist, 
Lindelöf. Den 11 gaf Filh. sällsk. 
en folkkonsert i Brandkårshuset. De 
popiVära konserterna i societetshuset 

Köpenhamn. Okt. 1 —14. Kgl. tea
tern har denna tid haft på spellistan 
af pjeser med musik: "En midsom-
marnattsdröni", "Liden Kirsten", "Prin
sessen paa aerten", "Et vintereven-
tyr", "Bajadser" och "Lohengrin" samt 
de större baletterna "Fjernt fra Dan
mark", "Copi>elia" och "Napoli". An
dra teatrar ha endast gifvit drama
tiska pjeser. — Willy Burmester har 
med stor framgång gifvit flera kon
serter, och d. 5 okt. gaf fru Aino 
Ackté en (enda) konsert med br Bac
ker Lunde såsom ackompagnatör. Dtn 
berömda sångerskan firade äfven här 
en stor triumf. D. 8:de gafs l:a sym
fonikonserten under denna säsong af 
Joh. Svendsen och K gl. Kapellet, med 
franske violinisten Jacques Thiebaud 
som solist. Programmet upptog: 1. 
Carl Nielsen: "Helios"-uvertyr (l:a 
gång); 2. Bach: violinkonsert; 3. Fr. 
Rung: "Stolt Mettelil", rapsodi öfver 
en gammal dansk folkmelodi (l:agång); 
4. Mendelssohn: violinkonsert m. ork: 
5 J. Svendsen: Symfoni N:o 2, B dur. 
D. 12 okt. gaf mr. Thiebaud här sin 
srsta konsert i Europa denna säsong 
före bans afresa till Amerika. Han 
biträddes därvid af pianisten fru Ag
nes Adler och komponisten Emil Sjö
gren. Programmet innehöll bl. a. Beet
hovens "Kreutzersonat" och Sjögrens 
violinsonat N:o 2, E moll. En visaf
ton har äfven gifvits här af finska 
sångaren Bruno Aspelin. 

Från andra land. 

Berlin. Den 1 Okt. aftäcktes här 
det stora, på samma gång första, Wag-
nermonumentet, ett verk af b ildhugga
ren Eberlein. Pà en hög piedestal i 
flere afsatser reser sig bilden, Wag
ner, sittande på en antik armstol, stöd
jande sig på denna och med en man
tel. fallande öfver hans ben. Bilder 
nr hans opera verk omgifva piedestalen. 
Nårmaro beskrifning öfver monumentet 
torde vi framdeles kunna lemna. Vid 
aftäckningen utfördes hans "Kaiser-
marscli" ocb slutkören ur "Mäster-
sångarne." En mängd inbjudna hade 
infunnit sig men familjen Wagner sak
nades. Festtalet hölls af kommerse
rådet Leicbner, hvars anordnande af 
det hela mycket blifvit klandradt. I 
festveckans program ingick 3 histo
riska konserter, som inledde den mu
sikaliska delen af festen, alla gifva på 
samma dag. De säges ha varit lyckade 
men fåtaligt besökta. "Mästersångar-
nes" uppförande på operan får mycket 
beröm. 

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

utgifves 1903 efter samma plan som förut, innehållande populär Ifts-
nitig i Musikaliska ämnen, porträtter mod 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- oeli musikhandeln, å posten 
och tidningskontor. 1 landsorten prenumereras bäst å posten. 

N:o 1 innehåller porträtt af F. A. FrJeberg och Arvid Ödmann (såsom Johan 

af Ley den i » Profeten*) ; N:o 2 porträtt af Paula Lindberg f. Frödin, och Ann a 

Pettersson Norrie; N:o 3 Saint-Saéns; No 4 Aina Mannerhem, Robert Plan-

quette; No 5 Gust. Henrikson, Leon. Borwick; N:o G Maikki Järnefelt; N:o T 

Ida Ekman. No 8 Yvonne de Treville; N:o ,9 Wilh. Herold; Gust. Charpentier ; 

N:o 10 WHh. Peterson-Berger; N:o II Wilhelmina Strandberg. Salomon Smith, 

Marie Hall; N:o 12 Emil Sjögren, Rich. Henneberg; N:o 13 Willy Burmester, 

Bjarne Thorstensson. 

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

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

ras och bildar, så ait säga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta platsen för ut-

giftandet af en musiktidning är hufvudstaden, där musikliftet är högst och rikast 

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

siklifvet i vår hufvudstad, i landsorten samt i Norges, Finlands och D anmarks huj-

vudstäder, utförliga biografier med fina porträtt, instruktiva artiklar, följetonger 

m. m. Musikbilagan innehåller verkligt god musik. 

Kurs i plastik samt un
dervisning i sång 

efter den italienska sångmetoden 

i förening med instuderande af 
roler, med särskildt afseende fäst 

vid frasering och diktion, meddelas 

af 
S1QNE HE BBE, 

Sturegatan St*, Stockholm. 

À Svensk Musiktidnings Expedition, 

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

musikliandeln finnes till salu 

R/ 15 
4 Pianostycken — Barcarolle. Ma

zurka, Canzonetta, Kenia — af Frans 
J. Huas. Pris 1 kr. 

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK 
ntör 

C 
Begagnade 

instrument ta
gas i utbyte. 

Bekväma afbe-
talningsvilkor. 

Kongl. Hofleverantör 
GÖTEBORG 

Etablerad 1843 

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

sta priset. 

I Talrika intyg från 
framstående 
musici och 
konstnärer. 

GULDME DALJ 
Göteborg i8qi Malmö iSçô 

i Stockholm I8gi 

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

Inalles 21 första pris 

1,-1» tS^aditUYiska fltgel & Piaaafatrike» 
för kyrkor, skolor 
och hemmen samt Pianinon. 

(f. d . Skandinaviska Orgelfabriken) 
Grundad 1865 

rekommenderar sin A M M I M M  
tillvärkning af lirgiUP 

Obs.I Uteslutande svensk tillverkning och följaktligen 
af utmärktaste och solidaste beskaffenhet. 

V Priskurant på begiiran. Alla förfrågningar besvaras omgående. ""SU 

Utställning & kontor Mästersamuelsgatan 32 Stockhol m 

efter bästa metod, ledande till god tek
nisk och verkligt musikalisk utbildning, 
meddelas af undertecknad till mod erat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift
ligen. MottagniDg k l. 9—10 f. m. och 
3-4 e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Vallingatan 11, 2 tr. 
Frans J . H uss. 

I Musik- och Bokhandeln: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-T abell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny lättfattlig undervisningsmetod för 
barn, öfversatt och bearbetad efter 

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

band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt systema
tisk, 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 
förtjänst hos det verkligen vackra ar
betet är att bearbetaren förmått, göra 
det så alltigenom svenskt sum det värk-
ligen Urs. 

(Gotlands Allehanda) 

Elkan & Schildknecbts M usikhandel 
28 Drottninggatan 28. 

i Pianomagasin, 
Svenska Pianinos: Största lager 

från J. G. Malmsjö, Kongs. Hotle
verantör. 8. andersson, Bergqvist & 
Nilsson I. P. Löf berg & C: o, Sta-
venow & 0 :0 m. fl. 

Utliind'ka PUnlnos: från G. 
Schwächten, Steinweg Nachf. och 
Ueb. l & Lechleiter. 

Flyglar: från J. G. Malmejö, Stein-
weg Nachf. m. fl — Orglar: från 
Mason & Ilamlins verldsberö:nda 
firma. 

Begagnade instrument tagas i ut
byte 

Gust. Petterson & C :o, 
13 Malwskünadsgatan I ' ,  Stockholm 

I N N E H A L L .  

Aino Ackté (med porträtt) — Eugen 
Onegin. Lyriska scener i tre akter och sju 
tablåer efter Alex. Puschkins roman Eugen 
Onegin. Textinnehåll — Mazér'ska kvar. 
tettsillskapets minnesfest - f Theodor 
Kirchner (med p orträtt). — Musikpressen-
— Litteratur. — Från scenen och kon
sertsalen. — M usiknotiser från hufvud
staden och landssorten, från våra gtann. 
land ocli andra land. — Annonser. 

Ciullberg & HallLtrg, S tockholm, 1803 


