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Mally Högberg. 

åsom i värt senaste nummer 
nämndes, konserteras här i 
dessa dagar af opera- och 
konsertsångerskan fru Mally 
Högberg, f. EricsoD, hvilket 

gifvit oss anledning att i dagens num
mer presentera hennes bild, dervid bi
fogande några biografiska uppgifter 
och karakteriserande omdomen om den 
unga konstnärinnans talang och för
måga. Reklamen kan ofta vara vilse
ledande och innehålla öfverdrifvet be
röm, som, när allt kommer omkring, får 
betydligt reducera*, detta i synnerhet 
då det gäller utländska, okända artister, 
hvilka skola presenteras af sina îm-
pressarier; och en tidning har 
ofta intet annat till ledning 
vid anmälan af en sådan 
konstnärs ankomst och upp
trädande än det reklamhäfte, 
som sättes en musikreferent 
i händerna. Annorlunda för
håller det sig med våra in
hemska konsertgifvate och 
operadebutanter; om dem har 
man vanligen på förhwnd någor
lunda reda på hvad de gå för, 
och är kritiken efter deras 
uppträdande mera allmänt till 
deras fördel, så är det ett 
godt tecken, hvarefter man 
kan ställa deras horoskop. 

Detta senare är verkligen 
fallet med fru Mally Högberg 
och vi vilja icke bli beviset 
skyldiga. Utom hvad denna 
tidning haft att säga om he n
nes debuter och konsertupp 
trädande, skola här nedan an
dra kritikers omdömen derom 
anföras. Först några biogra 
fiska uppgifter. 

Mally Ericson-Högberg 
är född den 9 februari 1884 
och således ej långt hunnen på 
20-talet. Hon blef intagen 
som elov vid konservatoriet år 

1900, studerade der sång för dir. O. 
Lejdström och hade samtidigt i opera
skolan fiu Dagmar Möller till lärarinna. 
Hennes första debut på operan egde 
rum i slutet af spelåret 1904, den 28 
maj, hvarvid hoti trädde fram såsom 
Santuzza i »På Sicilien». Då samma 
afton deu stora Lundastudent-konserten 
i Ös'ermalmskyrkan af »Amerika kö
ren» egde rum, blef denna fröken E-
ricsons debut ej så mycket uppmärk
sammad af referenterna. I början af 
september samma år gjorde hon sin 
antra debut som Micaela i »Carmeu» 
och sin tredje debut mot slutet af ok
tober samma år S'>m Agatha i »Fri
skytten». Efter denna blef hon anta
gen som stipendiat vid operan. 

Mally Högberg. 

Under da två sista åren har fru 
Högberg, som 1904 ingick äktenskap 
med ledamoten af hofkapellet, musik
direktören E. Högberg, sjungit på flere 
konserter, så i nov. förra året på Ce
cilia-körens kyrkkonsert, då hon sjöng 
Jeftas dotters parti i Carissimis ora
torium »JYfta», och på Nya Filhar
moniska sällskapets operakonsert i dec. 
förra året, då hon medverkade i kvar
tetten i Händels »Trauerhymne». Äfven 
Musiksällskapet i Jönköping har hon 
med beröm biträdt som solist, och nyli
gen medverkade hon såsom sådan på 
Borgarskolans folkkonsert i Musika
liska akademien vid uppförandet af Audr. 
Hallens nya »juloratorium». På Borgar-
kolans musikttllsiällningar har hon äfven 

förut låtit höra sig. 
Det erkännande, den be

hagliga sångetsbans talang 
vunnit, har tngii s'g uttryck 
i följande yttranden af kom
petenta konstdomare. Vid h -n-
nes första uppträdande i »Car
men» hette det såiumla: frö
ken Ericsons naturgåfvor för 
operascenen äro egnade att 
vinna anklang. Hennes so
pranröst klingar mycket frisk 
och behaglig, ibland genom 
sin skärhet erinrande om frö
ken Svärdströms ; den tyckes 
ha fått en sund utbildning 
och vunnit en skälig en god 
egalisering. Tonansatsen är 
lätt, säker och otvungen äfven 
i höga lägen, uttalet rent och 
fraseringen liffull nog. En 
god sak är, att den unga sån
gerskan tydligen eger »tem
perament», framträdande i sån 
gens accenter såväl som i upp 
syn och later, der föga tafatt
het kan spåras». 

Vid hennes deltagande i 
Borgarskolans Beethoven-afton 
sades om henne: »Den vo
kala delen presterades af fru 
Mally Högberg — hvars lyc
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kade debut i parentes sagdt verkligen 
borde leda till engagement —. Hen
nes friska sopran tedde sig utan vank, 
och hvad beträffar musikaliskt föredrag 
och diktion kom hon väl till rätta med 
det ljusa svärmeriet i Beethovens 
Mignon-Lied, »Kennst du das Land» 
och innerligheten i hans »Wonne der 
Wemuth», i tekniskt hänseende gan
ska svårsjungen, hvarjemte det skälm
ska och ystra i »Der Kuss* återgafs 
så öfvertygande, att sängens bissering 
var ejäffallen». 

Senast, då hon sjöng i Hallens »jul
oratorium», lydde omdömet: »Fru 
Mally Högbergs skära sopran och nobla 
föredrag beredde ogrumlad fägnad i 
sopransoli.» 

Dessa kritikens utsagor ha vi ve 
lat anföra såsom bevisande för arten 
af fru Högbergs begåfning och talang, 
äfven erkänd genom det bifall, som 
egnats henne af vår musikpublik så 
ofta hon uppträdt. 

Första uppförandet af Mo
zarts > Don Juan på åt

skilliga scener. 

1 sammanhang med det nyss firade 
Mozarts-jubileet och »Don Juans» upp
förande här vid detta tillfälle torde en 
erinran om för sta mottagandet flerstädes 
af hans chef d'oeuvre nu kunna vata 
af intresse att anföra. För nära tjugu 
år sedan firades operacs 100-årsdag — 
första uppförandet egde rum d. 29 okt. 
1787 i Prag — och med anledning 
deraf utkom en bok af v. Freisauff 
»Mozarts Don Juan 1787—1887», hvari 
åtskilliga för tiden och platsen karak
teristiska cch lustiga historier förekom 
ma. För sina uppgifter har författa 
ren att stödja sig pä autentiska med
delanden från teaterstyrelsema i flera 
af Tysklands och utlandets städer, och 
ur denna samling af kuriosa rörande 
personalförteckningen, uppgifterna om 
innehållet, utrustningen, tite'n vid första 
uppförandet m. m göra vi bär ett ut
drag. 

I Altenburg kallades operan »Don 
Juan» eller »den talande statyn». 
Att teaterdirektörerna i äldre tider icke 
litade ensamt på musikens makt att 
locka publiken bevisar de olikartade 
tillkännagifvanden, som fordom begag
nades på teateraffischerna. Så hade 
t. ex. ett sådant i Antwerpen 1808 
följande lydelse: »Detta stycke är ut-
rustadt med all möjlig pomp och s tåt; 
ett eldregn och Don Juans helvetesfart 
kommer att afsluta stycket.» 

Från Bonn har man en gammal af
fisch från operans första uppförande 
der 1789. På densamma är Ch. G. 
Neefe (hoforganist och komponist, Beet
hovens lärare) nämnd såsom bearbetare 
af texten. Huru denna text var be
skaffad kan man finna af benämningen 
på operans personer. Operans titel 
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lydde helt enkelt »Den bestraffade väl 
lustingen», och såsom handlande per
soner voro uppförda: »Hr von Schwän
kenreich» (i 6t. f. Don Juan), »der 
Comthur» (guvernören), »Fräul. Mari
anne» (Donna Anna\ »Hr von Frisch
blut» (Don Octavio), »Fräul. Elvira», 
»Fickfack» (Leporello) »Gürge, ein Ba
uer» (Mazetto), och »Röschen» (Zer-
lina). Operans här inom parentes satta 
personnamn förekomma naturligtv.s icke 
på denna personalförteckning, som före
finnes på en efter det pragska original-
partituret skrifven kopia i Dessau hof 
teaterns arkiv. Detta partiiur upptager 
Neefe, som sedan blef musikdirektör i 
Dessau, och den berömde Schröder i 
Hamburg som textöfversättarne. Dessau-
teaterns styresmän drogo emellertid i 
betänkande att nyttja den ofvanståen-
de personalbenämningen och höllo sig 
i stället till de ursprungliga namnen, 
då operan första gången uppfördes den 
14 jan. 1797. 

I Dresdin gafs »Don Juan» på tyska 
språket först 1795 under den säll
samma titeln »Don Juan eller sten-
gästen. En stor allvarligt-komisk opera, 
bearbetad», såsom det heter, »nach dem 
italienischen des Don Gto\anni». Efter 
vanliga språkbruket på sffischerna, 
t. ex. »nach dem italienischen des 
Metastasio» (efter italienskan af Me-
tastasio), skulle alltså Don Juan vara 
betecknad som den italienska textens 
författare. Personernas namn äro för
ändrade; donna Anna får sålunda heta 
donna Laura, Ottavio don Gonsalvo, 
Mazetto och Zerlina Peter och Klär-
chen, Leporello Franz. Operan gafs 
då på en mindre teater; på hufteatern 
uppförde C. M. v. Weber »Don Juan» 
på tyska språket först den 13 aug 
1821. 

I Frankfurt gick opeian första gån
gen öfver scenen d. 4 jan. 1794 såsom 
»Don Ju. n, En komisk operett i två 
akter efter italienskan. Musiken är af 
Mozart». 

Då »Don Juan» först gafs i Genua 
1867, bifogades på affischf-n till namnet 
följande karakteristik: »Giovane, eava-
liere estremamente licensioso». 

I Criato annonserades »Don Juan» 
på följande sätt: »I dag Lördag är med 
anleduing af de befalda Normadagarne 
intet spektakel. Derför kommer om 
Måndag, d. 30, ett helt nytt först ifiån 
italienskan öfversatt, ännu på ingen 
tysk skådebana uppfördt sångspel, att 
för första gången gifvas under titel 
'Don Juan'. Musiken är af den be
römde herr Mozart med mycken konst 
förfärdigad». Den 8 Dec. lyder en 
annan affisch: »Lördag d. 12 Dec.: 
Ett singspel af herr Mozard (!) under 
titel: 'Don Juan'. För att tillräckligt 
kunna besätta den sköna, konstnärliga 
och starka musiken hafva några be
römda dilettanter af synnerlig godhet 
och välvilja för den högtärade publiken 
beslutit att medverka i orkestern.» 

Man har under sista tiden fäst upp
märksamheten på några komiska^scener 

i operan, hvilka från ett håll tagits i 
försvar, från ett annat blifvit u tdömda. 
Man förmodar, att dessa tillkommit med 
afseendepå Wurstl-prater-publikenssmak 
i Wien och intagits uti Spies' öfver-
sättning på föranledande af teaterdirek
tören Schikaneder, »Trollflöjtens» text
författare. De tre personerna, som till
kommit i dessa scener, äro en rätts-
tjenare, en köpman och e n eremit. Den 
förstes uppträdande strax före cbam-
pagueariau hur bibehållit sig in på 60-
talet äfven å rätt ansedda teatrar; 
scensn med köpmannen, före sista fina
len, i hvilken Don Juan bränner upp 
en af honom presenterad och förfallen 
skuldsedel och sedan kastar den för-
tviflade familjefadern på dörren, har 
hållit sig uppe ända till slutet af 
tjugutalet. Eremitens uppträdande, en 
scen som icke varit så mycket använd, 
skedde på kyrkogården och var en 
riktig kasperteaterscen. Komiken be
stod i att Leporello missförstod och för
vrängde allt hvad eremiten sade. Så 
t. ex. frågar Don Juan eremiten: »Hvad 
lefver du af?» — Eremiten svarar: 
»Af sallad och rötter», hvarpå Lepo
rello utropar: »Hvad för slag! äter 
karlen soldater och ryttare?» 

I Innsbruck hade man i April 1800 
tillgripit ännu mera drastiska medel för 
att locka publiken till första föreställ
ningen. På affischen stod: »Don Juan 
eller stengästkalaset. En alldeles 
ny, bär ännu aldrig sedd stor opera i 
två akter. Musiken är af herr Mozait, 
kapellmästare.» Donna Anna och Zer
lina framstäldes enligt affischen denna 
afton af en och samma person, fru 
Ka nz. Till lockbete tjenade en sär
skild bi skrifning på de i pjesen före
kommande dekorationerna. Det heter 
sålunda: »Teatern föreställer: I första 
akten en vacker trädgård. Sc. 4 En 
gata. Sc. 14 Don Juans rum. Sc. 16 
Trädgård. Sc. 20 En praktfull med 
ljuskronor smyckad, belyst danssal hos 
Don Juan. — I andra akten: Don 
Juans rum. Sc. 5 Gata. Sc. 11 Mörkt 
rum. Sc. 13 Kyrkogård; i midten af 
densamma Don Pietros staty till häst 
med en transparent inskrift. Sc. 14 
Donna Annas rum. Sc 15 Matsal hos 
Don Juan, hvarest Don Pietros ande 
uppenbarar sig. Sc. 18 På tecken af 
anden förvandlar sig hela teatern till 
en förfärlig furiesal; nederst en glö
dande afgrundshåla. Från alla sidor 
komma djur och furier, som förfölja 
Don Juan. Slutligen gripa de honom 
och kasta honom under gräsliga blixtar 
och dundrande åska ned i hålan.» 

I Laibach gafs operan förs'a gången 
1815 och kallades »Don Juans äf-
ventyr i Spanien eller stengäst-
kalaset. Ett underhållande komiskt 
sångspel i tre akter från Molinars span
ska original af Heinrich Spiess med 
en dertill hörande furiedans.» Person
förteckningen upptager, utom den van
liga, äfven fyra namngifna bondkvinnor 
samt namnen på en eremit, en köpman 
och en rättstjenare. Framför biljettpri
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sen uppgifver affischen fö ljande lustiga 
innehåll af pjesen: »Don Juan, en 
spansk äfventyrare, öfverger sin käresta 
och förföljes derför af don Pietro, han 
kämpar med denne och mördar honom. 
Han flyr och råkar komma in på ett 
värdshus, der man just håller bröllop, 
förälskar sig i bruden och bortför 
henne. Bönderna förfölja honom och 
han förirrar sig i en skog, der han 
träffar på en eremit, dödar honom och 
tager på sig hans kläder. Han skyndar 
vidare och kommer in på en kyrkogård, 
der den af honom mördade Pietro är 
uppstäld som staty. Don Juan be
faller sin betjent att inbjuda denne till 
aftonmåltid, och då betjenten efter åt
skilliga komiska uppträden vägrar att 
göra detta, så gör han det sjelf ; ande n 
lofvar komma och infirmer sig vid mid-
natten hos Don Juan samt uppfordrar 
honom att upphöra med sitt lastbara 
lif. Plötsligen framträda afgrnndsandar, 
gripa Don Juan och slunga honom ned 
i den öppnade afgrundshålan. Furie
dans. Slut.» 

I Leipzig gafs »Don Juan» redan d. 
15 Juni 1788 till en del med samma 
konstnärer som sjungit vid första upp
förandet i Prag. Teateraffischen vid 
denna första föreställning här hade huf-
vudsakligen följande lydelse: 

»Med nådigaste tillstånd 

kommer i dag, Söndagen d. 15 Junii 1788, 

att genom det Guardasoniska sällskapet 

af italienska operavirtuoser 

på teatern vid Bannstädter-Porten 

uppföras: 

Il Dissoluto Punito 

osia 

Il D. Giovanni 

Den bestraffade vällustingen 

eller 

D. Jean. 

Ett stort sångspel med köier, många 

dekorationer och dubbel orkester 

i två Akter. 

Poesien är af Abbé Da Ponte och 

musiken har den berömde kapell

mästaren herr Mozart uttryck

ligen dertill komponerat.» 

Härefter följer den vanliga person
förteckningen. Don Juan spelades af 
en herr Kosta; af Pragpersonalen åter
finna vi m:lle Miceli (Elvira), herr Pon-
z ;ani (Leporello) och herr Lolli (guver
nören). Guvernörens och Mszettos par
tier sjöngos af samma konstnär. Li
bretton, endast på italienska språket, 
fans att köpa vid ingången till teatern. 

I München möttes »Don Juan» först 
af ett »förbud för alltid», emedan cen
suren betecknade operan såsom »för
argelseväckande». På särskild befall
ning blef dock uppföiandet allernådigast 
tillåtet 1791. Ea teatertidning från 
den tiden berättar om intrycket af 
operan att »musiken behagade utom

ordentligt, men texten fann man osmak
lig». 

I Petersburg gafs »Don Juan» först 
1825 och tillkännagafs sålunda: »I dag 
Lördagen d. 2 Maj 1825 kommer H. 
Kejserl. Majestäts tyska skådespelare 
att uppföra »Don Juan eller Steagä-
sten», stor opera i 2 akter etc. En 
annan affisch har maa på ryska språket 
från 1828 och en tredje på tyska, 
ryska och franska af d . 13 Dec. 1843; 
på denna nämnas såsom medverkande 
Tamburini (Don Juan), Rubini (Don 
Octavio), M:me Tadini (Elvira) och 
M:me Viardot-Garcia (Zerlina), en 
rolbesittning som söker sin like. 

I Riga synas teaterdirektörerna ha 
skänkt synnerlig uppmärksamhet åf> 
baletten. I en affisch från 1820 heter 
det: »Under bondbröllopet i l:sta akten 
kommer Mad. Kunst att dansa ett solo. 
Eit stort eldsprutande berg, i hvilket 
Don Juan nedstörtas af futiern», är 
särskildt uppgjordt för denna op;ra » 
År 1824 heter det: »Utom de i opuran 
förekommande Pas de deux, Paa de 
ti ois och ensembles uppföres till 
slut för första gången: En stor furie-
balle't. Dekorationen föreställer det inre 
af furiernas håla. Det hela slutar med 
stort eldregn.» 

I Stockholm annonserades första upp
förandet af »Don Juan» i den samma 
dag utgifna Stockholms-Posten på föl
jande sätt: »På kgl. Stora Teatern upp
föres i dag Måndag den 6 Dec. för 
första gången: »Don Juan» skådespel 
i 2 akter med sång, musiken af Mozart. 
Spektaklet b'irjar kl. half 7 och s lutar 
omkr. klockan tre kvart till 10.» — 
Någon teaterrecension förekom här ej 
den tiden, efter hvad vi kunna finna. 
Åtminstone ha vi förgäfves sökt i de 
stockholmstidningar, som utgåfvos strax 
före och efter operans första uppföran
de, någon anmälan af o peran eller något 
bedömaude af musiken och utförandet.' 
För jemförelsens skull införa vi här, 
med anförande af hufvudpersonerna, 
affischen öfver jubileum-föreställningen 
1887. Den lydde sålunda: 

Stora Teatern. 

Med anledning af hundrade årsdagen af 

operan »Don .Tuaus» första uppföran

de (i Prag den 29 Oktober 1787): 

Tablå. 

För 274:e gången 

Don Juan, 

opera i 4 akter (2:dra och 4:de akterna 

i tablåer) af Lorenzo da Ponte. 

Musiken af W. A. Mozart. 

Personerna: 

Don J uan Hr Em. Linden 
Guvernören » Strömberg 
Don Octavio » M. Strandberg 
Donna Anna, förlofvad 

med Don Octavio ... Frk Eiego 
Donna Elvira, Don Ju
ans forna älskarinna Fru Östberg 

Leporello, Don Juans 
betjent Hr Janzon 

Mazetto » Nygren 
Zerlina, förlofvad med 

Mazetto Fru Edling 

Herr Emil Linden gjorde med titel
rollen sin l:a debut på Operascenen. 
Tablån visade Mozart (hr Palme) in
spirerad sittande vid klaveret, bekran
sad af sånggudinnan och omgifven af 
ryktets genier. 

Bakom scenen sjöngs af en kör 
Mozarts »Ave verum». 

Musikbref från Göteborg. 

Orkesterföreningen har vid sina kon
serter under februari månad bjudit på 
följande nyheter: 

Symfonier: Beethoven: N:o 4 B-dur 
op CO; Raff: »I skogen»; Mendelssohn: 
N:o 3 A-moll (skottska); Schubert: N:o 
7 C-dur. 

Ouvertyrer: Berlioz: »Benevenuto 
Cellini»; Mozart: »Enleveringen ur se
raljen»; Beethoven: »Egmont»; Grieg: 
»Om hösten» ; Beethoven: C-dur op. 124 
(Weihe des Hauses); Berlioz: »Kung 
Lear». 

Operamusik (utom ouvertyrer) : Wag
ner: Gudarnes intåg i Valhall ur »Rhen-
guldet» ; Gluck: Balettmusik ur »Paris 
och Helena»; Wagner: Walthers täf-
lingssång ur »Mästersångarne» för vio
lin och orkester (solist Charles Snoeck); 
Wagner: Inledning till tredje akten af 
»Tristan och Isoide» (engelskt, horn 
herr Trullemans); Wagner: Elisabeths 
bön ur »Tannhäuser» (solist fru Mraz). 

Solonummer med orkester: Bruch: 
CaDzone op. 55 för violoncell och or
kester (solist Arturo della Spina); Da-
vidow: Första satsen ur konsert N:o 2 
A-moll op 14 för violoncell och orkester 
(solist Arturo della Spina); Saint-Saëns: 
Tarantella för flöjt och klarinett med 
oikester (solister H. Muchow och Th. 
M. Hofmeester); Sarasate: Zigenarvisor 
för violin och orkester (solist Heinr. 
Rittmeister); Theodor Verhey: Konsert 
D-moll för flöjt och orkester (solist C. 
Kwant). 

Dessutom kan nämnas: L-iszt: Rakoczy-
marsch; Richard Strauss Serenad Ess 
dur för 13 blåsinstrument; Hallen; 
Wasamarsch ur »Gustaf Wasas Saga» ; 
Grieg: Förspel, intermezzo och hyll
ningsmarsch ur »Sigurd Jorsalfar»; 
Delibes: Suite ur baletten »Coppelia». 

Fru Hielte Bering gaf en visafton i 
Handelsinstitutets sal den 5 februari 
och efterlemnade nu samma intryck som 
vid föregående uppträdanden. En stor 
dramatisk bsgåfning och en inom ein 
genre förträfflig framställning. Men 
man kan ej annat än inlägga en pro
test emot, att denna förskämda smak 
skall få tillträde till konserttribunen, 
därifrån man väntar sig att mottaga 
endast ädel och upphöjd konst. Att 
denna väntan stundom blir besviken, 
är en sak för sig, men att med berådt 
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mod bjuda AwjseW-publik på varieté-
nummer, är att söka göra den verkliga 
konsten afbräck, och det får ej ske 
opåtaldt. Hela fru W. — B:s diktan 
ocb traktan går ut på att framhäfva 
det sinnliga elementet i de sånger hon 
föredrager ; derför verkar också hennes 
utförande af en sådan sång som »En 
Gang» af C. Kapeller, hvars text verk
ligen kan ses från en vacker sida, om 
man vill, formligen sårande för sinnet. 
Herr Berény ackompagnerade smakfullt 
och fulländadt varietémessigt. 

Marguerite Caponsacchi, den unga 
italienska Violoncellisten, gaf den 6 
februari konsert i Konserthuset, vid 
hvilken hon visade sig vara en be-
aktansvärd konstnär. Hennes teknik 
är mycket högt uppdrifven, och om 
tonen ej är så särdeles klangekön, torde 
detta vara att tillskrifva instrumentet, 
icke konstnärinnan. Föredraget är no
belt, men något kallt, och utmärker 
sig i de klassiska sakerna för e tor stil
trohet. Man får i det hela intrycket 
af, att den unga damen kan mycki-t, 
och bon inger berättigade förhoppningar 
om utveckling till en verkligt gedigen 
konstnär. Hon spelade sonater af Händel 
och Locatelli samt en sats ur en kon
sert af Dvorak och som extranummer 
en air af Bach. Hon biträddes af 
pianisten herr Dan. Jeisler, hvilken 
hvarken som solist eller ackompagnatör 
förmådde väcka större intresse. 

Carl Fredrik Lundqvists af skedskon-
sert i Konserthuset den 12 febr. blef 
en verklig högtidsstund. Att gå för att 
för sista gången höra Sveriges för
nämste nu lefvande sångare, är sanner
ligen en märkesdag inom den svenska 
sångens historia. Och lika frisk och 
flödande som alltid tillförene strömma
de trots de 65 åren hans sång, och 
lika mäktigt gripande och sant stäm
ningsfullt var hans föredrag. I san
ning en äkta bard, som griper djupt i 
strängarne och riktigt utdelar af det 
ädla guld, som gömmes i hans barm. 
En sådan gudaboren sångare som Carl 
Fredrik Lundqvist, hvars härliga stämma 
af naturen är så godt som fu llständigt 
tillrättalagd och hvars föredrag i ädel
het och sann uttrycksförmåga ej kan 
öfverträffas, en sådan sångare födes 
sällan till vår jord. Må derför de ge
nerationer, för hvilka hans sång klingat, 
gömma minnet deraf i sina hjertan med 
tacksamhet, för att det förunnats dem 
att få lyssna till en sångtolkare, hvars 
like säkerligen ej på långliga tider 
skall uppstå inom våra landatnären. 

Fru Anna Hellström och herr Ake 
Wallgren gåfvo en konsert den 15 
februari i Konserthuset. Fru Hell
ström utförde dervid följande solonum
mer: Wagner: Elisabeths helsningssång 
ur »Tannhäuser»; Donizetti: Aria ur 
»Regementets dotter»; Verdi: Violettas 
aria ur »Traviata». Man har ju hört 
fru H. berömmas för sina prestationer 
vid operan och af kritiken i Stockholm 
sättas i ett af de främsta rummen bland 
artisterna derstädes. En opera-artist 

verkar sällan förmånligt vid uppträ
dande i konsertsalen, och enligt an-
mätarens mening kan denna iakttagelse 
tillämpas på fru H. Det operamässiga 
i hennes framställning och utförande 
af ofvan nämnda musiknummer gjorde 
i konsertsalen en mindre behaglig 
verkan. Det jemntjocka, från musika
liska nyanser fria föredraget, som helt 
naturligt måste användas på scenen, 
och de endast med möda återhållna, 
föredraget beledsagande rörelserna, vi
sade det hela uteslutande sceniskt 
tänkt, och det gåpåaraktigt säkra i 
hela uppträdandet förtog prestationerna 
all den doft, som bör ligga öfver kon
sertsång. Märkvärdigt poesilöst var 
dessutom framförandet af Elisabeths 
kän8lomättade helsningssång ur »Tann-
häuser». 

Fru H:s röst är välklingande och 
ganska voluminös samt väl egaliserad. 
Men hela tonbildningen är lagd på ett 
sätt, s m ofantligt, litet tilltalar anmäla
ren. Det är denna s. k. svenska röst
klang, som är en genomgående hals
klang utan tillräcklig hufvud- och näs
resonans. När man lärt sig att förstå, 
hvilken ofantlig roll hufvud- och näs-
resonansen spelar, icke blott för tonens 
välljud, utan äfven för dess volym och 
styrka, verkar det formligen pinsamt 
att höra en i sig sjelf vacker och väl-
skolad stämma afstängd från dessa v ig
tiga ljudkällor. Fru H. framstår, en
ligt undertecknads mening, ej till sin 
fördel från konserttribunen. 

Herr Ake Wallgrtn inledde konserten 
med Wotans helsning till Walhall ur 
op. »Rhenguldet». Derefter sjöng han 
fut st Gremins aria ur op. »Eugen One-
gin» samt tvenne sånger: »Saga på 
kämpens hög» af Jacobsson och »Höst
sång» af Peterson-Berger. Herr W:s 
synnerligen vackra bariton kommer 
åhöraren att beklaga, att röstens ut
bildning är så bristfällig. Att ett så 
ypperligt material ej blifvit förädladt, 
är en evinnerlig skada för vår svenska 
konst, synnerligast eom herr W. visar 
intelligens i föredraget. Bäst lyckades 
de båda opera-arierna. 

Tillsammans utförde de båda ar
tisterna tvenne nummer, nemligen du
etter ur operorna »Figaros Bröllop» 
och »Trollflöjten» af Mozart samt 
»Hamlet» af Thomas. Herr John Ja
cobsson accompagnerade. 

Musikföreningens tredje kammarmusik-
soirée hölls den 20 februari i Handelsin
stitutets sal. Denna gång var det 
Aulinkvartetten jemte herr Wilh. Sten-
hammar, som u tförde aftonens program. 
Första numret utgjordes af kvartett 
F-dur op. 18 bi Stenhammar, hvilket, 
trots ett utmäikt utförande, ej för
mådde tilltala i högre grad på grund 
af ett särdeles oroligt och oklart kynne. 
Som slutnummer gafs Beethovens s. k. 
Harpkvartett (Ess dur op 74), som fick 
ett godt och vackert utförande. Mellan 
de båda kvartetterna spelades Cé3ar 
Francks pianotrio Fiss-moll op. 1, ett 
verk, som i ain utomordentliga enkelhet 

verkade fullkomligt gripande. Herr 
Stenhammars klara; själfulla tolkning 
af pianopartiet och herr Aulins passio
nerade spel bidrogo i hög grad af 
framhäfva verkets skönheter. Herr Clas
sons violoncellSjjel var för tamt och 
opersonligt för att göra behörig verkan 
Afven i kvartetterna är herr C. för 
blyg och tillbakadragen. Cellon skall 
bilda grundvalen för det hela och får 
såsom sådan ej vara för klen. 

Tor Aulin och Wilhelm Stenhammar* 
symfonikonsert den 24 februari i Kon
serthuset under medverkan af fru Clary 
Morales och Orkesterföreningens orkester 
blef en särdeles intressant och under
hållande afton. Konserten, hvars samt
liga nummer dirigerades af heir Aulin, 
inleddes med Benvalds »Sinfonie sin
gulière», som vid detta första åhöran
det förekom anmälaren mera »singu
lière» än intressant. Första satsen före
faller temligen sökt; andra satsens 
adagio är melodiskönt, men föga ori
ginell och det mellanliggande scheizot 
är högst besynnerligt ; sista satsen är i 
anmälarens tycke den vackraste och 
intressantaste, men också den minst 
»singulière». Utförandet var utmärkt 
och instuderingen tydligen grundlig. 
Därpå följde tre sånger af Norman, 
satta för en röst och orkester af Tor 
Aulin. Såogerna fingo ett poetiskt och 
välklingaude utförande af fru Clary 
Morales, hvars röst denna gång klinga
de betydligt kraftigare än vid uppföran
det af »E'ias» i höstas. Vi anse dock 
fortfarande, att Konserthuset är en för 
stor lokal för fru M:s röstresurser. 
Sångerna, »Den ångrande», »Hvarför 
tvista» och »Höst», voro alltför ens-
artade i stämningen, hvarför det hela 
verkade litet monotont. Tredje numret 
på programmet utgjordes af Wilh. Sten-
hammars konsert B moll op. 1 för 
piano och orkester med tonsättaren sjelf 
vid flygeln. 

Detta lika, vackra verk, fyldt af 
poesi och välljud, fick ett såväl från 
solistens som orkesterns sida utmärkt 
utförande och fängslade från den första 
tonen till den sista åhörarens uppmärk
samhet. Stenhammars klara, uttrycks
fulla och personliga spel samt hans 
sällsynt vackra touche bringade lif och 
anda öfver det sköna verket och fram 
kallade vid dess elut en bifallsstorm, 
som knappast ville tystna. Som slut
nummer spelades Valentins pompöst 
anlagda festouverture op. 18. 

Fröken Elsa Stenhammar har under 
februari med biträde af en damkor 
samt ackompagnement af harpa och 
valdhorn gifvit fyra svenska folkvise
aftnar, som rönt så lifligt bifall, att 
troligen ytterligare upprepningar kommu 
att längre fram ega rum. Aftnarne, 
som gifvits i Handelsinstituteta sal, der 
en särskildt anordnad scen med dekora
tioner af artisten Biljer-Hedgren iord
ningställts, ha upptagit dels flerstäm-
miga körer dels eoli med kör ell er solo
sång med harpa eller horn. De mycket 
tilltalande anorduingarne och det stäm
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ningsfulla och konstnärliga utförandet 
af det hela ha med rätta framkallat 
lifligt bifall. Våra vackra och poetiska 
folkvisor och låtar förtjena att tagas 
tillvara och bli allmännare bekanta. 

II—t. 

& 

Litteratur. 
På G. M. Edlunds förlag, Helsing

fors, har utkommit: 

Wegelius, M.: Kurs i homofon sats 
t Harmonilära). I Generalbas. II Använd 
harmonisk sats. Harmonisering of melo
dier. Första häftet. Pris: 3 mark 50 pf. 

Ofvannämnda böcker ha till förfat
tare Martin Wegelius, lärare och direk
tör vid Helsingfors' musikinsiitut, be
kant som komponist hufvudsakligen af 
sångverk, och grundlig teoretiker, så 
som han visat med sin »Lärobok i all. 
män musiklära och analys (1888 - 89) 
m. m. 

Generalbas-häftet har jetnte Förord, 
Inledning och Allmänna regler, följande 
innehåll: Kap. 1. Förbindelser mellan 
konsonerande, direkt besläktade teiz-
kvintackorder i trårgt läge; Kap 2. 
Förbindelser mellan konsonerande, in
direkt besläktade ter/.kvinlackorder; 
Kap. 3. Dissonerande terzkvintackorder ; 
Kap. 4 Treklangens omvänduingar; Kap. 
5. Fyrklanger. Dominantseptimachordet 
och dess ömvändningar; Kap. 6. Ofnga 
fyrklanger; Kap. 7. Friare upplösningar 
af fyrklangen; Kap. 8. Femklangen; 
Kap. 9. Altererade ackorder; Kap. 10. 
Modulation; Kap. 11. Forhållningar ; 
Kap. 12. Förbindelser mellan terzkvint
ackorder i spridt läge; Kap. 13. Tre
klangens ömvändningar i spridt läge; 
Kap 14. Fyi- och femklanger i spridt 
läge; Kap. 15. Harmoniföljder i blan-
dadt läge. 

I förordet heter det: »Framförallt är 
det de — såvidt jag vet — i intet 
annat arbete af detta slag förekomman
de speluppgifterna, hvilka motiverat 
affdttandet och utgifvandet af denna 
lärobok i ett fack, som räknar så många 
sådana». Angående speluppgifterna, som 
i regel uppföras på piano — orgel elever 
böra cck öfva dem på orgel — heter 
det, att lärjungen vid deras instuderan
de icke får taga penna och papper till 
lijätp utom vid enskilda svårare ställen, 
dem han ej kan på annat sätt utreda. 
Spelupp^ifterna föregås för öfrigt af 
vanliga skrifuppgifter. 

Det andra häftet (84 sid.) med motto: 
»L'Armonia è la signora dell ora-
zione» (Monteverde) har följ. innehåll: 
Harmonisering af melodier. — Terz-
kvintackorderna på l:a, 4:e och 5:e 
stegen. — Öfningar i trångt läge (Upp
gift I). — Öfn. i blandade läge. (1'ppg-
II). — Treklangetua I, IV och V 
jemte ömvändningar. I Sextackorder. 
(Uppg. III) — Il kvartsext&ckorder. 

(Uppg. IV och V) — Öftiga konsone
rande trek'anger. I Teizkvintackorder. 
(Uppg. VI) — II. Sext- och kvartsex t-
ackorder (Uppg. VII och VIII). Disso
nerande treklanger (Uppg. IX och X). 
— Fyrklangen på 5:e steget. (Uppg. 
XI) — Femklangen på 5:e steget. 
(Uppg. XII) — Fyrklangen på 7:e 
steget i dar. (Uppgift XIII) — D:o i 
moll. (Uppg. XIV) — Fyrkl. på 2:a 
steget i dur och i moll. (Uppg. XV) 
— Öfrign fyrklanger i dur och i moll. 
(Uppg. XVI) — Praktisk användning 
af det hittills inlärda: Harmonisering 
af koraler och vismelodier (Uppg. 
XVII.) 

LTppgifterna föregås af korta 4-stäm-
miga »mönsier». Exempel förekomma 
af Josquin de Près, Bach, Beethoven, 
Mendelssohn. Koraler och folkvisor till 
harmonisering förekomma i sista upp
giften ». 

Förf. säger i början af h äftet. »Medan 
uppgifterna i den förra kursen utgingo 
från en gifven, i lika långa noter fort
skridande bas och resulterade i en har
monisk sats, hvars rytmik var lika en
formig som basens och der det melodi
ska elementet kunde göra sig gällande 
endast inom trånga gränser, är utgångs
punkten i den nya kursen en ofver-
stämma, som i de flesta fall innehåller 
en verklig melodi, sådan den förekom
mer i den musikaliska praxis, och hvars 
omväx'aade rytmik, betydande ton
omfång och fria melodik med nödvändig
het förutsätter samma frihet och rör
lighet äfven i öfriga stämmor — eller 
m. a. o. fri harmonisk sals. 

Finsk Musi k revy 4. Andra februari
häftet innehåller: Sången i våra sko
lor. Några reflexioner af O. Anders
son. — Musikens härkomst och upp
gift, af Herbert Spencer. — Musik 
bref från Wieu (Mozart-jubileet, Maikki 
Järnefelt och Aino Ackté). — Ma-
sikbref från Wiborg. — Ur den ut
ländska musikpressen. — Insänd litte
ratur, Musikanmälaingar, Konsertkritik, 
Notiser. 

Neue Zeitschrift für Musik, 9, inne
håller: Tonsetzor der Gegenwart XV: 
Georg Schumann (slut). — Noten am 
Rande, etc. 

Musiksäsongen i Italien 
1905—1906. 

Messina, Napoli. 

Febr. d. å. 

»Teatro Vittorio Emanuel/'» i Mes
sina, gemenligen liksom det präktiga 
konsttemplet med samma namn i Pa
lermo kallad » Massimo* (Stora teatern), 
har anseende för att vara, näst efter 
Italiens förnämsta lyriska scener, en 
af detta lands mera betydande opera
teatrar samt undfår ock — undantags
vis — af Baedekers alltid samvets

granna »guide» — ett ganska godt 
»betyg». Vi erhöllo jemväl bekräf 
tel8e härpå i de tvenne föreställnia-
gar vi der öfvervoro på återväg ft ån 
Egypten till Napoli, nämligen Boitos 
»Mefistofele» och Catalanis »Lo-
reley». 

Den senare, som inledde nu pågå
ende »stag^one» å »La Scala» i Mi
lano samt äfven kommer att inom kort 
återupptagas å »Costanz:» i Roma och 
Palermos »Teatio Massimo», lär ut
göra sin kompositörs »chef d'ouvré». 
Efter ett enda åhörande må vi för 
tillfället allenast tillägga, att denna 
högromantiska opera med en af C. 
d'Orme ville och A. Zanardini efter den 
berömda Rhensagan författad hyper-
fantastisk text har att uppvisa partier 
af sällspord skönhet, hvilka ock i det 
hela taget koinmo till sin rätt vid re
presentationen i fråga, der den helt 
unga sopransån gerskan Esmeralda Piicci 
och tenoristen Vincenzo Coppola — 
jemväl erkännansvärda representanter 
af Margareta-Helena och Faust i »Me
fistofele» — särskildt utmärkte sig i 
den musikaliskt som dramatiskt syn
nerligen vanskliga titelrollen och rid
daren Walters likaledes högst kräf-
vande uppgift. 

I Napoli bevistade vi visserligen 
under en åtta dagars vistelse en — 
må vara till betydligt nedsatta pris * 
gifven — populär söndagsmatiné å 
den berömda S. Car lo-teatern, bestå
ende af förutom koreografen Ferd. 
Pratesis och tonsättaren Romuâldo Ma-
réncos äfven i fråga om exekutionen 
verkligt vackra och praktfulla balett 
»Dai-Sin» med ämne från Japans 
sagotid, en minst eagdt ytterst medel
måttig föreställning af Rossinis odöd
liga och framför allt i bourbonernas 
f. d. residensstad gouterade »Barbiere 
di Siviglia», i hvilken vi knappast, 
åtminstone å en dylik scen, kunnat 
föreställa oss en mera obetydlig Ro-
sina och en taifligare grefve Almaviva; 
till och med den förtjenstfulle baryto-
nisten Alfredo Costa föreföll betydligt 
deprimerad i denna »milieu». Men . . . 
vi hade mer än nog af förevarande 
»konstnjutning» ooh må följaktligen 
allenast anföra, att repertoaren under 
veckan i öfrigt utgjordes af Puccinis 
»Butterfly» och »Tosca» samt Tho
mas' »Mignon», i de båda sistnämnda 
operorna med sina medborgares gamle 
gunstling, den numera ganska passe
rade napolitanske tenoren Fem. dr 
Lucia såsom Wilhelm Meister och Mario 
Cavaradossi, slutligen Verdis »Otello», 
hvars af oerhörd osäkerhet känneteck
nade framförande jemte en rätt skral 
uppsättning föga vittnade om pietet 
för mästaren och hans storslagna ska
pelse. Af de enskilda partiernas inne-
hafvare ådagalade emellertid Antonio 
Pauli, en hittills här alldeles okänd 

* 1 L. för ensamt »ingresso» (entré), alle
nast berättigande till ståpla ts, som vid pre
miärer brukar uppgå ända till 5. 
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spansk sångare, anmärkningsvärda vo
kala och sceniska förutsättningar, Mario 
Ancona skulle varit en ganska lyckad 
Jago med ett plus af »diable au corps» 
och Maria Zarneti en förträfflig Des-
demona, derest ej en hög grad af 
matthet hvilat öfver hennes prestation. 
Mindre förvånande, om man betänker, 
att den värderade artisten, för tillfället 
faktiskt »S Carlos» enda primadonna 
af rang, nödgats uppträda i ansträn
gande roller flera kvällar à rad . . . 
synnerligen betecknande för arbetsord
ningen vid densamma. 

Man kan ej heller bättre förvänta, 
då dess ledare »cav.» de Sanna, sam
tidigt privat affärsman, deråt egnar 
minsta anparten af tid och intresse. 
Ett betänkligt »omen» för spelåret 
var, att Napolis stadsfullmäktige med 
knapp nöd gåfvo sitt medgifvande till 
teaterns öppnande, enär han på ett 
långt ifrån tillfredsställande sätt upp
fyllt sina förbindelser att i salon
gen ändtligen effektuera en del för 
publikens komfort rent af oundgäng
liga förbättringar. Af alla de illustra 
»stjernor», hvarmed säsongens mani
fest prunkar, återstå f. n. allenast de 
ofvannämnda. Pietro Mascagni dirige
rade allenast några representationer af 
sin »Cavalleria» med Elena Bian-
chinj-Santuzz» och Giuseppe Anselmi-
Tuirido samt af Mozarts »Don Gio
vanni» med Mattia Battistini i titel
partiet, mtdan Leopold o Mugnone ej 
kunde motstå ett frestande anbud att 
öfverflytta sin kapellmästare-verksam
het till » La Scala» i Milano. Dess
värre står Napolis ärevördiga, snart 
1711-åriga främsta lyriska scen ej längre 
på sin forna artistiska höjl. 

Oafsedt en präktig föreställning af 
Suppés »Fatinitza» å »Teatro Merca-
dante», för tillfället hemvist för ope
retten och de städse lika ypperliga 
varieté-prestationerna i Salone Mar-
gherita, der den italienska chansonett 
divan Aurora Castillo med den span
ska dansösen Guerrito täflade om all
mänhetens ynnest, var det en sann
skyldig vederkvickelse att åhöra den i 
allo utsökta välgörenhetskonsert af »S. 
Carlos» och »Politeamas» förenade or
kestrar, hvilken i den senare teatern 
samt i närvaro af hertiginnan af Aosta 
och en särdeles distinguerad publik 
dirigerades af den unge milanesiske 
grefven Guido Visconti di Modrône, 
son till den bekante »Scala»-mecena
ten. Enär denne, oaktadt han redan 
vid »Massimos» i Palermo senaste 
»stagione» var engagerad i egen
skap af kapellmästare, med sällsynt 
modesti knappast räknar sig sjelf för 
mera än dilettant, vare det nog sagdt, 
att den högättade ädlingen här lika
fullt dokumenterade sig såsom e n boren 
konstnär i ordets amplaste bemärkelse. 

P. S. x/3 190';. 

Kort efter undert:e återkomst till 
Roma gafs mot ».lutet af febr. i » Arcu-
demia di S. Cecilia» under anförande 

af grefve Viscontis »meöstro», direk
tören vid N apolis musikkonservatorium, 
prof. Giuseppe Martiicci en redan genom 
sjelfva programmets sammanställning 
högst intressant IFa^wer-konsert. Utföran
det var rätt osäkert i det mäktiga »Tii-
8tan»-förspelet och något sväfvande i 
»Tannhäusers» lidelsefullt upprörda 
Venusberg scen, deremot förträffligt i 
den tragiska »Faust»-uvertyren och i 
»Agape sacra» (den heliga kärleksmål
tiden), »Parsifals» första, underbara 
final, hvars sublima mysticism erhöll en 
ypperlig tolkning af kör och orkester, 
samt hvars verkan ytterligare förhöjdes 
genom den slående kontrasten med det 
näst föregående »Tannhäuser.-numret. 
Tyvärr måste på grund af b arytonistcn 
de Lucas indisposition densammas hit
tills ej här exekverade solostycken u te
slutas. 

Roma bar städse visat sig uppskatta 
Wagner. Äfven denna gång blef bi
fallet enhälligt från den fulltaliga sa
longen, hvarest i den kgl. logen märk
tes den varmt musikälskande enke-
drottning Margherita. * Anter os. 

Från scenen och konsert
salen. 

Kgl. t eatern. 

Mars 4. Auber: Fra Diavolo (Zerlina, 
Pamela: fruar Hellström, Lind
berg; Fra Diavolo, lord Kook-
burn, Lorenzo, Mattheo, Gia-
couio, Beppo: hrr Nyblom, 
Strömberg, Malm, Grafström, 
Söderman, Ericson); Ba lett: 
Saltaretlo. 

» 5,11. Tscbaikowsky: Eugen One-
g in. 

» 7. Donizetti: Leonora. 
» 8. Puccini: Tosca. 
« it. v. F lotow: Martha. (Lady 

Harriet, Nancy: fruar Bar
tels, Jungstedt; lord Tristan, 
Lyonel, Plumkftt. domaren: 
hrr Söderman, Malm, Seller-
gren, Grafström). 

> 10. Saint-Saëns: Simson och 
Delila. 

> 12 . Mozart: Don Juan. 

Östermalmsteatern. 

Mars 4—12. Caryll: Hertiginnan af 
Danzig. 

» 4, 11. Stabstrumpetaren (mâtiné). 

V etenskapsakademien. 

Mars 5. Konsertföreningens 3:e 
kammarmusik-konsert afAu-
lin-kvartetten och hr Sten
hammar. »Biträdande: hr Ax. 
Kunnqvist. 1. Ant. Bruck
ner: Stråkkvintett, F-dur; 2. 
L. Norman: Pianokvartett, 
Em., op. 10; 3. J. Haydn: 
Stråkkvartett, B d. (Ed. Pet. 
N o  1 0 .  

* I musikbrefvet frän Egypten i 11:0 t, 
spalt 2, uppifrån r.2 1 står Lomgobardi, läs: 
Longobardi: r. står Linadin os, läs: Sina-
pinos; r. 3 ndfr. står: sträfva, läs: sträfvar. 

Vid operans repriser af »Fra Dia 
volo» och »Martha» ha ett par nya 
rollbesättningar förekommit. Så ha fru 
Lindberg, hrr Nyblom, Strömberg och 
Malm (i »Martha») första gången upp
träde i ofvannämnda partier, ännu blott, 
en gång; efter en följande torde vi få 
yttra oss om framställningen. 

Östermalmsteatern gaf 4 mars 25:te 
gången operetten »Hertiginnan af Dan
zig». Pjesen, af ungefär samma inni-
håll eom »Madame Sans Gène», är med 
särdeles solid prakt uppsatt och väl 
utförd, särskildt hvad fru Meissner och 
de andra hufvudpersonerna beträffar. 
Musiken är melodisk och rätt under
hållande, om än litet löst »påhängd» 
texten här och der. Särdeles danserna 
i äl lre stil, marscher och en del komi
ska kupletter äro musikaliskt roande. 
Operetten ger fortfarande goda hus. 
Som mâtiné hbr teatern bjudit på den 
muntra Stab3trumpetaren. Svenska tea
tern har under månaden af musi kpjeser 
uppfört »Stor-Klas och Lill-Klas samt 
»Regina von Emmeritz». 

Konsertrevy. Bland konserterna un
der senare hälften af februari ha vi 
efter tidsföljden att först nämna dir. 
Otto Olssons orgelkonsert i Johanne-* 
kyrka. Konsertgifvarens orgelnummer 
utgjordes af Gailmant.: Sonat n:o 1, 
D-moll; C. Fianck: Choral (n:o 1, E-
dur); G. Mac-Master: Pastorale; J. 
Lammens: Scheizo, symphonique con
certant och J. S. Bach: Fantasie och 
fuga, A-moll. Herr Runnquist spelade 
af J. S. Bach: Un Sonate för klaver 
och violin n:o 3, D-dur, och fröken 
Zelma Wall sjöng: Gounod: Parce 
Domine, A. Söderman: Hymn och 
»Tantum ergo» med obligat-violin, en 
komposition af konsertgifvåren, hvilken 
äfven nu hade tillfälle att dokumentera 
sig såsom framstående orgelspelare. 

Löjtnant Erik Elfgren, som med sin 
vackra barytonstämma gjort sig känd 
på hr Hallens filharmoniska konserter 
och på ett par sådana i landsorteo, 
gaf här sin första konsert i Veten
skapsakademiens hörsal den 21 febr. 
inför talrika åhörare, bland hvilka be-
funno sig prins Gustaf Adolf med ge
mål och hennes gäst, en tysk prinsessa. 
Konserten inleddes med Wagner num
ret Den flygande Holländarens stora 
aria och programmet upptog för öfrigt 
af Schubert,: Nachtstück, Die Krähe, 
Die Stadt, Dithyrambe; E. G. Geijer: 
På nyårsdagen, Sjögren: I seraljens 
lustgård, Peterson-Berger: Till bruden, 
Böljeby-vals, P. Cornelius: Im Lenz, 
im Lenz, H. Wolf: Verborgenheit, 
Brahms: Die Mainacht, Merikanto: 
Auf dem Meer. Hr E ackompanjera
des af fröken Martha Ohlson, som bi 
trädde hr Runnquist med violinnummer: 
Romans af Sinding, Menuett af Aulin 
och Poëme af Sjögren. Löjtnant Elf
gren har en klangfull, särdeles i höj



den mäktig röst ock sjunger smakfullt-, 
kanske endast för mycket ljust och 
öppet, hvilket ock gjorde, att Geijera 
vackra, allbekanta sång ej föredrogs 
med nog lugn och värdig stil. Sånga 
ren skördade rikt bifall ucider aftonen 
och den biträdande violinisten fick ock 
deraf sin beskärda del. 

Grefvinnan Aina Mannerheim, nu, 
som bekant, jemte. sin här som b-nk-
tjensteman anställe man bosatt i vår 
hufvudslad, hade på sin senaste kon
sert i Musikal. Akademien en tacksam 
och rätt talrik publik. Hon utförde 
sjelf med ypperligt ackompanjemang 
af sin landsman, Armas Järuefelt, hela 
programmet, som började med recit. 
och aria ur op. »Il prigioniero fortu-
nato» af A. Scarlatti. Utförandet af 
denna, liksom äfven i följande num
mer ur Monsignys »Le deserteur» röjde 
en viss indisposition, men denna 
försvann mer och mer och den 
vackra mezzosopranen jemte ett konst-
närligt mezz i voce gjorde föredraget, 
af de följande sångerna högst anslå 
ende. Dessa utgjordes af Bjcker-Luode: 
Morgon, Sinding: Ungdom og Skjön-
hed, Ros^nfeld: Aa farvel, Depret: 
Les levres et le coeur, Tschai ko wsky: 
Toujour à toi, Beethoven: In qnesta 
tomba, H. Wolf: Verborgenheit, Dvo
rak: Als die Mutter, Järnefelt: Sun-
nuntaina och S)l*ken, Sjögren: Das 
macht, es hat die Nachtigall, Peteison-
Berger: Zarathustras Rundgesang, 
Meine Rosn, Venedig och Ecce homo 
— ett r.kt och omvexlande program. 
Sångerskans något orörligt allvarliga 
ansiktsuttryck häntyder på större håg 
för det seriösa. Minst lyckades hon 
också med Sindings framrusande sång. 
En del af d' t rika bifallet på kon
serten var nog äfven ämnadt åt ackom-
panjatören, som dock ej tog det åt sig. 

Den 25 gafs i Katarina kyrka en 
mâtiné till förmån för Stockholms bref-
biirares Anke- och pupillkass s grund-
foud. Biträdande dervid voro ftu Ost
berg, hrr John Forsell, L. Zetter-
qvist, dir. Alb. Lindström samt Bell-
manskören under dir. Åkerbergs led
ning Fru Östberg sjöng aria nr »Mes-
sias» och ur WTennerbergs orat. »Jesu 
födelse», hr Forsell > Coufutatis» ur 
Verdis Requiem jemte solo i körer, hr 
Lindström spelade org^lsaker af Guil-
mant, hr Zetteiqvist nummer af Leo
nard och Paganini, kören sjöng sex 
nummer af Hannikainen, Kuhl^u, \\ en-
nerberg, Myrberg, Peterson-Berger och 
Söderman. 

Konsertföreningens 3:e kammarmusik-
soaré af Aulinarue hade ett intressant 
inle lningsnuininer: Ant. Bruckners, den 
kände symfonikerns, enda kammarmu
sik verk, eu s råkkvintett. Första sat
sen är föga originell, dess mer fängs
lande det följande scherzot med sitt 
tvära slut och det romantiskt sköna 
adagiot, medan sista satsen är »t t föga 
njutbart musikaliskt aggregat. Mellan-
numret utgjordes af Normans, om Schu
mann erinrande, vackra pianokvartett, 
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op. 1U, och sist bjöds en af Haydns 
tidigare glada och hjärtevinnande kvar
tetter, som efterföljdes af lifligt bifall 
och tack för aftoneus musiknjutning. 

—«=$5=%— 

Musiknotiser 1 rån hul'vud-

sladen och landsorten 

Kgl. teatern. Under inöfning äro 
»Judinnan», »Så tuktas en arjjbigga», 
»Den i-tumma », »Daria» och »De ny 
fikna frnarne», de håla seuare nyheter, 
af hvilka den sistnämnda kanske ej 
blir färdig för detta spelår. 

Donation till Musikal, akademien. En 
storartad gåfva erhöll akademien d. 8 
d:s, då pä årsdagen af dr Vilb. Spel
boms födelse hans efterlevande maka 
donerade 40,000 kronor till densamma. 
I gåfvobrefvet föreskrifwr gifvarinnau, 
som sïger sig förverkligat sin mans 
idé med denna donation, ait kapitalet 
skall förvaltas under benämningeu »Vil
helm och Hilma Svedboms stipendiifond» 
och räu'an deraf skall användas till sti
pendier för konservatoriielever. Med 
undantag af Jenny Lind stipendiet är 
detta den siörsta donation Musikaliska 
akademien fått mottaga till detta ända
mål. 

Vid Mazérska sällskapets musikafton 
d. 7 d:s hade det till gäster Aulinska 
kvartettens medlemmar, hvilka utförde 
aftonens musiknummer. 

Fru Mally Högbergs konsert eger rum 
onsd. d 14 d:s i Vetenskapsakademiens 
hörsal. Medverkande äro konsertmästare 
Lars Zetterqvist och hr John G. -Ja
cobson. 

Uppskjuten kammarmusikafton. Märtha 
Ohlsons, Axel Runnquists och Carl 
Lindhet tillämnade kammarmus k-afton 
den 8 d:s uppskjutes på grund af niel-
lankomtnande hinder till torsdagen den 
19 april i Vetenskapsakademiens hörsal. 

Svensk operett i Finland. Kontrakt 
har i dagarne afslutats mellan direk-
tiouen för b tunnshusbolaget i Helsing
fors cch känner August Bodén i Stock
holm att under sommaren uppföra ope
retter å bolagets teatrar derstädes. Se-
jouren börjar omkring den 1 juni och 
afslutas den 15 augusti. 

Hr Gustaf Bergman, vår unge lands
man har nyligen å Stadtteatern i Rostock 
efter blott två månaders instudering ut
fört Siegfrids svåra paiti i Wagners 
musikdrama med samma namn. Trots 
rollens ansenliga omfång höll stämman 
ut till sista tonen; äfven i spel och 
apparition prisas framställningen soai 
illusorisk af stränga Wagner-kritiker. 
Hr Bergman är endast 25 år gammal 
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Från våra grannland. 

Helsingfors. Febr. 24—Mars 5. Af 
teatrarne har under denna tid Finska 
T., i fråga om pjeser med musik, upp
fört »lisgina von Emmeritz», Tukki-
joella» (musik af O. Merikanto) och 
en annan finsk pjes med musik af 
SJim Palmgien. Fiiharmoniska or
kestern har dervid medverkat. På 
Alexanders-teatern har börjats abonne
mangsföreställningar af en rysk trupp, 
börjande med Rubinsteins »Demon», 
hvarvid I. V. Tartakoff, artist från de 
kejserliga teatrarne, medverkat som 
gäst. D. 28 febr. gafs af I da Moberg 
en »Kompositéonskonsert» med följande 
verk af henne: 1 Symfoni; 2 Ouver
ture; 3 Landtlig dans; 4 »Vaknen!»; 
för baritonsolo, manskör och orkester. 

H Höghet Hertig Georgs af Meck
lenburg- S ;reli t z Petersburgska stråk
kvartett konserterade här d. 2 mars. 
Den består af hrr Kamensky, Kranz, 
Bornomann och Butkowitsch och hade 
till biträdande pianist fru S. DavidoÉf. 
Programmet upptog: 1. Tschaikovsky : 
kvartett, op. 32, F-d.; 2. R. Schumann: 
Pianokvintett op. 24; 3. Beethoven: 
Kvartett, op. 74; Ess dur. Filharmo
niska sällskapet gaf d. 3 mars sin 9:de 
symfonikonsert med biträde af violi
nisten professor M. Crickboom från 
Bryssel och följande program: 1. Beet
hoven: Symfoni n:o 4; Dvorak: »Die 
Waldtaube», symfon. dikt; 3. M. 
Bruch: violin konsert, G moll; 4. Aren-
sky; Uvertur till »LTn songe sur le 
Volga». Sällskapet har för öfrigt haft 
en folkkonsert och orkestern utfört 
de vanliga populära konserterna i 
Societetshuset. 

I 

Kristiania. Febr. 22—Mars 4. Na
tionalteatern har d. 27 febr., 1 och 4 
mars gifvit Wagner-konserter med bi
träde af fru Ellen Gulbracson. Cen
tralteatern har af musikpjeser, denna 
tid gifvit »Madam Sheiry» och »Sur-
couf», hvari fru Bocken-Lassen och hr 
Rode gästat. 

D. 23 gaf hr Sven Scholander sin 
sista visafton, d. 24 pianisten Martin 
Knutzen en 2:dra konsert och 1 mars 
en »populär» sådan. En annan pia
nist, hr Brandt-Rantziu konserterade 
d. 27 febr. biträdd af fru Margarethe 
Krüger-Lager, i vis t. Vid Musikförenin
gens 4:de abonnemangskonsert i logens 
stora sal, med hr Iver Holter som 
dirigent, upptog programmet: 1. Bizet, 
Petite Suite för ork.; 2. S»iat-Saëns: 
konsert för violoncell. (hr Albert 
Chistiansen) och ork.; 3. Mozart: Ada
gio ur G-mollkvintetten; 4. Violoncell
nummer med piano; 5. Schumann n:o 
4 D moll. Samma dag konserterade 
Handtverker-sangforeningen under hr 
Eyvind Alnœs' ledning. 
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Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. — 26:te årgången. — För hvarje musikaliskt hem, 

utgifves 1906 efter 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 5 kro
nor pr år. lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å Expedi

tionen, Kammakaregatan (i, l tr. öfv. gården, i bok- och musik-
handeln, « posten och tidningskontor. 1 landsorten biist à posten. 

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

Icunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en sådan fördelen alt den förva

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

giftandet af en musiktidning är hufvud staden, där musiklifvet är högst och rikast 

utvecklad t. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu

s i k l i f v e t  i  r å r  hu f v u d s t a d ,  i  l a n d s o r t e n  s a m t  i  No r g e s ,  F i n l a n d s  o c h  D a n m a r k s  h u f -

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

OBS. Porträtt med biografier i N:o 1: Oskar Bolander. — A. VI. M yrberg; 

— Signe Rappe; N:o 2; IV. A. Mozart. — Sigrid V esterlind. — Edouard Rister. 

N:o 3: Anna Ulmgren. — Marguerite Caponsacchi. — Mischa E/man; N:o 4: 

Magna Lykseth-Schjerven; — N.o 5: Fridolf Book. 

U/I PIANINON 
FLYGLAR 

P I A N 0 L 
efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och verkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kau äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3 — 4 e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6, I tr öfv. gården. 

Frans J . H uss. 

Ä Svensk Musiktidnings Expedition, 
Kammakaregatan 6, samt i bok- och 
inusikliandeln finnes till salu 

Festmarsch 
för piano af 

G u s t a f  H ä g  g  
Denna v ackra och stålliga marsch 

kan köpas eller rekvireras å .Svensk 
Musiktidnings Expedition, Kammaka 
regatan 6. 

Pris 50 öre. 

: 
: 
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A l b u m b l a d .  
5 melodiska tonsiyeken 

af 

A d r i a n  D a h l .  

(Romans. Humoresk. Perpetuum 

mobile. AftonstämniDg. Marche 

triomphale). — Prisbelönt musik

bilaga — finnes till  salu à 1 kr. à 

Svensk Musiktidnings expedition. 

4 Pianostycken — Barcarole, Ma

zurka, Ganzonetta, Nenia — af Frans 

J. Huss. Pris 1 kr. 

Svensk Musiktidning 
inbindes i starka klotband med guld
pressning för L: 5 0 pr flrg. om man 
hänvänder sig till A. F. Högbergs 
Bokbinderi, 22 — 24 David Bagares-
gata. 

OBS. Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan musikbi

laga, erhållas till nedsatt pris endast kon

tant â expeditionen. 

För Portråttsamlare! 

Fina Sköntryeks-exemplar af Svensk 
Musiktidning, flera årgångar, säljas billigt 
å tidningens expedition. 

J. LUD V. OHLSSON 
STOCKHOLM 

H a m n g a t a n  1 8  B .  
I 

& Flyglar, Pianinos och Orgelhar-
monier af de bästa svenska och ut- gj 

B ländska fabriker i största lager till ö 
g} billigaste priser under fullkomligt ® 
jjjj ansvar för instrumentens bestånd. ^ 

Obs. ! Hufvuddepôt för Blûthners ^ 
och Rö nischs världsberömda ® 

gj Flyglar och Pianinos. © 

Hs33333333333333333333333&( 

Vikarie 
sokes att från och med den 1 instun
dande maj tills vidare bestrida kloc
kare- kyrkosångare- och organist-
befattningame inom Stora Herrestads 
och Borrie församlingar samt därmed 
förenad skyldighet att undervisa för
samlingarne i s'-iol- och nattvardsbarn i 
sång. Lönen utgår, för år räknadt, 
med 450 kronor förutom arrendet af 
till klockarebostället hörande 32 tunn
land cch bostad. Ansökningshandlin
gar, åtföljda af betyg, böra insändas 
till kyrkorådet i Stora Herrestads och 
Boirie församlingar, senast den 1 in
stundande april. 

Stora Herrestad pr Ystad d. 3 Mars 
1906. 

(A. G. B. 1028.) 
Kyrkoråden. 

tonminnen. 
Melodiska P ianostycken. 
Jubelpolonäs, Canzonetta, Gamla 

tider, Valse mignonne, God natt! af 

Fr. J. Huss. Pris 1 kr. 

Säljes och rekvireras hos Svensk Musik

tidnings. Expedition, Kammalcaregatan (i. 

I N N E H A L L :  

Mally Högberg (med porträtt). — För
sta uppförandet af Mozarts >Don Juan» 
på åtskilliga scener. — Musikbref från 
Göteborg af H —t. — Li ttoratur (M. We-
gelius: Harmonilära etc ) — Musiksasongen 
i Italien 1905—1901!. Messina. Napoli. Ro
ma, af Anteros, — Från scenen och kon
sertsalen. — Musiknotiser från hufvud 
staden och landsorten, från våra grann 
land och andra land. — A nnonser. 

Gustafson & Påhtsons Boktryckel i, Stockholm 1906. 


