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dessa redan då, alla 24 C'apricerna, i 
sitt hufvud. 

En liten biografisk rekapitulation inå 
här följa. 

Florizel von Renter är född d. 21 
april 1892 i Davenport, den i Nord-
Amerika i staten Iowa vid Mississippi 
belägna staden. Har s moder är ame
rikanska, af god familj, och fadern 
tysk, död för flera år sedan. Då mo
dern var musikalisk och spelade vio
lin, ljödo från gossens första lefnadsår 
tonerna af d etta instrument i hans öron. 
När han var tre år gammal satte mo
dern för ro skull fiolen i handen på 
pilten, som då fick taga en stol till 
hjälp som armstöd. Den leksak han 
så fick ville han ej mer släppa ifrån 
sig, och så började underbarnet lära, 

allra först af modern, att 
sköta violineD, i hvars behand
ling han gjorde oerhörda fram
steg. Vid 5 år kunde han 
redan spela Kreutzers etyder 
och ett par konserter af Bé riot. 
Emellertid var det ej blott 
musiken som tog honom i an
språk. Äfven annat vetande, 
t. ex. naturalhistoria, omfatta
de hans lifliga själ med in
tresse. Modern fick nu unge 
Florizel öfver till London, 
där han fick undervisning i 
violinspelet af Sauret; hon be-
gaf sig sedan med honom 
öfver till Brüssel och han fick 
där den berömde violinmästa
ren César Thomson til l lärare. 
Därefter slog hon sig ned med 
gossen i Genève, i hvars kon-
servatorium han fick undervis
ning af Marteau. Hans för
sta offentliga uppträdande egde 
rum ett år före konserterandet 
här. Strax förut liade han 
gifvit en konsert i Lausanne 
under stormande bifall, och 
en kritiker yttrar då: »Äfven 
sådana, som ha motvilja mot 
alla underbarn, måste med-
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Florizel von Reuter. 

i få i dessa dagar återse 
och återhöra »underbarnet» 
från 1901, »Paganinii väst-
fickformat», såsom man kal
lat den mirakulöse lille vio

linvirtuosen Florizel von Reuter. Men 
likasom vid sitt senaste konserterande 
här hans kollega Mischa Elman vuxit ur 
barndräkten och blifvit en liten kaval
jer i bonjour, så finna vi äfven Flori
zel von Reuter i en annan skepnad 
än sist, då han för fyra år sedan tju
sade oss med sin förvånansvärda ta
lang. För att äfven påminna om ho
nom från den tiden ha vi nu med
delat hans bild både från förr och nu. 

Man minnes väl den lille 
konstnärens första uppträdande 
— det var d. 5 nov. 19()lpå 
en populär af skedskonsert af 
hans lärare Henri Marteau 
och pianisten Edouard Risler 
— och hvilket uppseende den 
lockhårige pilten då väckte 
med den svåra konsertsatsen 
af Paganini etc. Några dagar 
därefter gaf han en egen kon
sert, då han spelade Vieux-
temps' l:a konsert, Bachs 6:te 
violinsonat, Saint-Sai-ns' In
troduction et Rondo capricci-
oso och Wieniawskis Fantasi 
öfver »Den röda Sarafan», allt 
med samma mästarteknik, en 
renhet och ett uttryck som 
var excellent. 

Nära jemnt ett år derefter 
konserterade lille Florizel åter 
här, äfven då i Musikaliska 
akademiens stora sal, med 
biträde af sångerskan fru Af-
zelitis och pianisten Jeisler, då 
han lät höra »Skotsk Fantasie» 
af Max Bruch, Wieniawskis 
»Faust»-fantasi,» A-moll-kon
sert af J. S. Bach och e xtra en 
Paganini-Caprice — han hade 

1 9 0 1 .  

1906. 



122 S V E N S K  M U S I K TI D N I N G .  

gifva, att denne det 20:de ål-hundra-
i  dete lille Paganini är värd den allra 

största uppmärksamhet.» 
Ung Florizel var en j'ster pilt af 

lifligaste temperament, så som han be-
skrifves för fem år sedan. Musiken 
var irke hans hela värld. Att leka med 
tennsoldater, gymnastisera och brottas 
var han lika begifven på. Derjemte 
var hans receptivitet och intilligens af 
det mest omfattande slag. 

Som tioåring, berättar hans impre
sario hr Thalberg i sin intressanta bok 
»Bland stjärnor», egde lian i alla äm
nen kunskaper långt mera än ordinära 
barn vid de åren. I vissa ämnen, så
som botanik, zoologi och vissa delar 
af historien — särdeles krigshistoria 
— besatt han studentkunskiiper. Af 
språk kunde han både tala och skrifva, 
ej blott sitt modersmål, utan äfven 
tyska och franska samt italienska; äf
ven i matematik var han mycket slängd. 
I harmoni, kontrapunkt och musikens 
historia var det ej lätt att sätta honom 
på det hala. Dessutom excellerade han 
i målning och teckning, för hvilket 
han hade så stor begåfning, att hans 
föräldrar hade svårt för a tt afgöra hvil-
ketdera han med allvar skulle slå sig 
på, musik eller målning. 

Betrakta vi nu vidare Florizels konst
närsbana, så kan nämnas att sista 
gången han gästade vårt land der gafs 
med honom ej mindre än 2(> konser ter. 
Under de två sista åren har han kon-
serterat i Tyskland, England, Frankrike, 
Schweiz, Österrike och äfven Balkan-
staterna samt nu sena=t under vistelse 
i hemlandet gjort furore i Mexico. På 
senare år har han äfven framträdt som 
kompositör och dirigent, i sistnämnda 
egenskap först för två år sedan i Athen, 
der han anförde hoforkestern. 

Förra året kunde »Times» berätta, 
att den vittra drottningen af R umänien 
vid hans besök der blifvit alldeles för
tjust i den unge violinistens talang 

! och åt honom författade libretton till 
en opera, med hvars komponerande 
han strax gjorde början. I november 
1904 uppträdde han i Manchester å en 
konsert med en af honom komponerad 
symfoni, som han sjelf dirigerade. Kri
tiken yttrar om den, att musiken var 
genuint hans egen, om ock man fann 
första satsen i Haydns stil och Scberzot 
påminnande om Schumann. Andantet 
sades vara en modern »stämningsbild» 
och slutet af verklig finalnatur. Samma 
år konserterade han äfven i London 
likasom i början af förra året. En 
hans egen »Lied» omtalas såsom myc
ket förtjenstfall att vara af en så ung 
komponist. Han sades då ega en re
pertoar af 22 konserter, 6 Bach-sona-
ter och omkring 50 mindre stycken. 
Paganhii-Capricerna ha vi förut om
nämnt, likasom hans triumfer detta år 
i Mexicos hufvudstad. Bland utmär
kelser, som der af musikaliska myndig
heter och förtjusta åhörare tilldelades 
honom, eäges han ha fått mottaga en 
guldmedalj med ädla stenar och ett 

med krokodilskinn beklädt, dyrbart vi
olinfodral. Han biträddes der af den 
unge pianisten mr Arthur Newstead, som 
nu åtföljt honom hit och hvilken är 
liirare vid »The royal musical College» 
i London. 

Pi ogrammet på hans första konsert 
lär denna gång upptaga af hans egna 
nummer: Tartinis Sonat »Le trille du 
diable», konsert af Tschaikowsky, Noc
turne af Chopin-Sarasate, en hans egen 
komposition: »Trois danses de Tziganes 
roumains», »La F é a d'amour» af Raff 
samt »Nel cor pii'i non misento» (vio
linsolo) af Paganini. På andra kon
serten spelar han: Corellis» La Folia », 
konsert i E-dur af Vieuxtemps, Wal-
thers Preislied (»Mäs'ersångarne») af 
Wagner-Wilhelmj, Bazziois »Ronde des 
Lutins», Ballade, n:o 1, af Smding, 
»Non più mesto» af Paganini och Sa
rasates »C'armen»-Fantasi. 

Wagners besök hos Ros
sini. 

Det är ej lätt att anföra något nytt 
om en konstnär som mångfaldigt och 
från alla sidor skärskådats. Emellertid 
finner man sådant om Wagner i en af 
E. Michotte utgifven bok om »förut ej 
utgifna detaljer», beträffande Wagners 
besök hos Rossini i Paris år 1860 
kort före »Tannhäuser•-katastrofen der-
städes. 

Man torde erinra sig de omständig
heter, som föranledde detta besök. 
Wagners otaliga vedersakare, deribland 
de tidningar som med förbittring arbe
tade på hans fall, skydde icke för att 
göra sig Rossinis obegränsade anseende 
till godo för sin sak, i det de lade i 
hans mun en mängd bonmots och mer 
eller mindre kvicka skämtord om »fram
tidsmusiken i ; så att Rossini slutligen, 
uppbragt deröfver, skriftligen vände sig 
till en tidning för att dementera denna 
mauvais blag ne. Wagner, som kände 
sig pinsamt berörd af des3a anf all, var 
angenämt öfverra«kad af den italienske 
komponistens handlingssätt och beslöt 
att göra honom ett besök. Detta möte 
berättas oss nu af herr Edm. Michotte, 
som förmedlat detsamma och såsom 
enda vittnet var närvarande dervid. 
Visserligen har Wagner sjelf berättat 
det i sina minnen, men i mycket knapp 
form. Kortheten i hans berättelse har 
till och med gifvit anledning till olika 
tydningar; sålunda af följande välbe
kanta uttryck af Rossini, som, i det 
han beklagade att han icke kommit i 
åtnjutande af den gedigna tyska bild
ningen, slutligen yttrade: »J'avais de 
la faculté, et peutêtre j'avais pu arri
ver à quelque chose.» 

Ryckt ur sitt sammanhang synas 
dessa med ett visst nöje af Wagner 
på franska återgifna ord, i munnen på 
en då i höjden af sitt rykte stående 
man och riktade till en ännu debute

rande samt i Paris blott obetydligt känd 
komponist, såsom öfverdrifven blygsam
het. Derför uppställer hr Ad. Jullien 
i sitt verk om Wagner, äfven som det 
tycks icke utan visst berättigande, den 
förmodan, att den sluge italienaren en
dast velat göra sig lustig öfver den besö
kande och hans nysträfvanden. Vi finna 
nu genom det oafkortade återgifvandet 
af denna del i samtalet, att så icke 
var fallet. 

Herr Edm. Michotte, författaren till 
den ofvannämnda broschyren, är en be
dagad dilettant i Brüssel, som under 
det andra kejsardömet bodde i Paris. 
Stående i nära beröring der med konst-
närslifvet, från kvilket han nu dragit 
sig tillbaka, hörde han till Rossinis 
förtrjgna och umgicks äfven å andra 
sidan med den lilla krets som slöt sig 
till Wagner. Vi kunna alltså icke för
våna oss öfver att han åtagit sig sam 
manförandet af de båda mästarne och 
att presentera Wagner för Rossini, se
dan han försäkrat sig om att denne 
ville mottaga den tyske komponisten. 
De många detaljer han anför rörand« 
samtalet med de båda konstnärerna för
klaras deraf, att han i lägliga ögonblick 
noterade dem, och genast efter sin 
hemkomst redigerade sina notiser. Ros
sinis yttranden äro, såsom han försäk
rar oss, nästan ordagrannt återgifnn ; 
endast en del felaktigheter i språkligt 
hänseende, hviika Wagner begick, hvil
ken hade temligen svårt att reda sig 
med franskan, erfordrade en liten filning, 
Det meddelade samtalet bär alltså obe
stridligen sanningens prägel; för ö frigt 
kan herr Michottes karaktär i detta 
hänseende ge oss full borgen. Först 
sedan man under senare år i WTahn-
fried uppfordrat honom dertill, har han 
beslutat sig för att öfverlemna åt offent
ligheten dessa dokument, som han i 
fyrtio år behållit för sig sjelf. 

Man skall deri t. ex. finna märkvär
diga af Rossini i samtalet inflätade upp
lysningar om hans lif, om det sätt 
hvarpå han i sin ungdom studerade 
klassikerna, om hans förhållande till 
Weber ooh Mendelssohn och framför 
allt om hans besök hos Beethoven, -— 
det af Schindler bestridda beäöket. Så
som hr Michotte med rätt bedömande 
anmärker, anade säkert icke Rossini, 
dà han berättade för Wagner enskild
heterna vid detta möte med den nion
des jätte, att han hade inför sig en 
annan jätte af samma slag! . . . 

H vad som i fråga om Rossini i all 
synnerhet förvånade Wagner, var den 
tystnad, i hvilken han under trettio år 
insvept sig, upphörandet med en verk
samhet, som inbringat honom så sköna 
framgångar för att, ehurnväl i sin fulla 
skaparkraft, draga sig tillbaka i skep
tisk overksamhet och ett borgerligt ren-
tierlif. Denna omständighet kunde ej 
annat än bringa Wagner med sin exal
terade konsthänförelse i förvirring, hvar-
före han ej heller kunde afhålla sig 
från att fråga Rossini efter orsaken till 
hans tystnad. Rossini svarade honom, 
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att han efter femtonårigt (?*) arbete 
kände sig i behof af hvila och att han 
för öfrigt blifvit missmodig genom den 
sceniska konstens förfall i hans fäder
nesland, ett förfall, som han märkvär
digt nog tillskref kastraternas försvin
nande. — Man finner af denna detalj 
i samtalet hvilken oöfverstiglig klyfta, 
som skilde de båda konstnärerna i de
ras åsikter om operan. 

Sedan samtalet en stund berört all
männa frågor måste det nödvändigt 
öfvergå till Wagners åsikter om det 
lyriska dramat. Ämnet var kinkigt, 
ty för att rättfärdiga sitt system måste 
Wagner naturligtvis kriiisera och stryka 
ned den stora operan, till hvars mest 
firade representanter han just räknade 
sin interlokutör. Han drog sig det 
oaktade ganska väl ur affären, om han 
än icke generade sig för att ådagalägga 
oförnuftigheten i den stora operans 
form, men han stödde sig i förklaringen 
öfver sitt dramatiska system, skickligt 
nog, p°i väl valda exempel ur Rossinis 
egna verk. Långt ifrån att vid denna 
förklaring förlora humöret begärde Ros
sini ytterligare utredning af frågan. 

— Ni landar alltså vid talsången? 
— Och melodin skjuter ni åt sidan?» 
yttrade han : 

»Tvärtom; jag vill hellre att den 
rikt strömmar in deri, men fri från 
konventionella fjättrar .. .» 

Derefter kom han in på ledmotivet, 
orkesterns roll o. s. v. Rossini dolde 
icke sina tvifvel på möjligheten af så
dana reformer — för hvilka, såsom 
psykologiskt begripligt är, den rätta 
förståelsen saknades — med hänseende 
till såväl konstnärerna som publiken. 
Men han följde Wagners förklaringar 
med synbart intresse och välvilja. De 
ord med hvilka han slutligen svarade 
voro så älskvärda, att man knappt 
kunde vänta dem af en icke omvänd 
åhörare : 

»Ni är ett barn af er tid. . . åsig-
terna förändra sig . . . plats för de 
unga... o. s. v. 

På det hela var samtalet, såsom hr 
Michotte säger, sådant det måste vara : 
höfligt oeh rättfram på Rossinis sida, 
fullt af värdighet och vördnad å Wag
ners; frukten af detsamma var en öm
sesidig högaktning, som ej framtiden 
skulle rubba. Rossini kunde öfvertyga 
sig om att kompositören och författaren 
till »Tannhäuser» icke, såsom man 
velat inbilla honom, var en inbilsk, 
förryckt grubblare, utan en i sitt in
nersta öfvertygad, om sitt mål fullt 
medveten konstnär. Wagner å sin sida, 

* Ordet »femtonårigt» — såsom det lyder 
i »Die Siguale», hvarur vi hemtadt denna 
uppsats — måste i stället skola vara »f emtio-
arigt», hvilket låter rimligare. Rossiui debu
terade ju med sin första o pera 1810, sålunda 
jemt femtio ar före Wagners besök. Efter 
184-1, då lians »Stabat mater» utkom i till
ökad form (förs t utg. 1832 ) skref han endast 
några få kantater och kyr kliga stycken. Från 
1853 till sin död 1868 lefde han i Paris, 
dit h an senast öfve rflyttadc ifr ån Italien. 

IM. 

var angenämt öfverraskad af den upp
märksamhet han funnit hos denne ita
lienare, om hvilken pressen och allmän
heten jemt hade att anföra infall och 
witzar. »Han är rättfram, naturlig och 
allvarlig» sade han under det man steg 
ned för trapporna. »Af alla musiker 
som jag träffat i Paris är han den 
ende verkligt store.» 

Detta möte blef utan vidare följder. 
Efter »Tannhäuser»-katastrofen begynte 
man på nytt att sätta i omlopp förkle
nande omdömen om Wagner, hvilka 
man tillskref Rossiui; men denne kände 
sig mycket sårad deraf och lät äfven 
den tyske mästaren veta detta. 

Efter L^stzs afresa uppdrog Rossini 
åt herr Michotte att åt Wagner i Passy 
öfverbringa de partitur, som den store 
virtuosen haft liggande hos honom, i 
det han tillika begagnade sig af till
fället att genom honom bedja Wagner 
orn ett nytt besök. Men Wagner efter
kom icke denna begäran. Lika litet 
rörde han på sig, då han å sin sida 
beskyldes för att ha riktat angrepp 
mot Roäsini, ehuru h ms vänner upp
manade honom att urskulda sig hos 
dea italienske mästaren. 

Detta undanhållande får maa ej skrif
va på likgiltighetens räkning utan söka 
förklara det härröra af åsikten att ett 
nytt besök hos Rossini tjenade till 
ingenting. Såsom herr Michotte menar 
var det ändamål han i främsta rummet 
hade för ögonen uppnått. Han hade 
hos sjelfva den berömde mannen fått 
studera hans sinnesbeskaffenhet, försva
rat sig mot de dumheter och den ringa 
uppskattning man tillskrifvit honom 
gent emot den äldre operamästaren och 
sjelf i stora drag afgifvit en förklaring 
öfver sina af en fientlig press falskt 
utmålade reformidéer. Sedan han vun
nit detta trefaldiga mål, såg han ingen 
vinst uti att anknyta förbindelser med 
en man, som ej kunde förstå honom ; 
och dervid blef det. 

$ 
Signe Kappe. 

Stor succès viil Mannlteim-operan 

med titelrollen i Rich. Strauss' 

»Salome». 

Fröken Signe Rappe, som här i Stock
holm, der hon har sitt hem, under 
några år studerat sång för fru Hofer 
och på konserter i hufvndstaden och 
landsorten, äfvensom i Köpenhamn vun
nit mycket bifall för sin behagliga röst 
och konstnärliga sång, har under senare 
år gjort sångstudier i Berlin för de 
utmärkta sångerskorna och sånglärarin
norna Therese Behr och Etelka Gerster-
Gardini. Under vistelsen der blef hen
nes talang så uppmärksammad, att 
hon af Wolfs konsertbyrå engagerades 
för medverkan vid konserter i Tysk
land. Så sjöng vår svenska sångerska 

i midten af mars 1904 i Mannheim 
med stort bifall. Man prisade hos 
henne »en guldren sopran, högt ut
vecklad sångkonst, liffullt föredrag i 
stor stil och starkt dramatiskt tempera
ment.» I mars förra året hade hon 
en egen konsert i Berlin och blef strax 
före jul engagerad att medverka vid 
en konsert i Coburg. 

Den intelligenta, arbetsamma och 
energiska sångerskan sträfvade emeller
tid till det högsta målet för en sådan: 
den lyriska scenens stora konst, och 
då intet hinder lades i vägen för henne 
att nå detta mål, mottog hon engagement 
med början af d enna säsong vid operan 
i Mannheim, som bekant, Badens andra 
hufvulstad, och gjorde der sin första 
scendebut i augusti såsom Paniina i 
»Trollflöjten», detta med en framgång 
som tillskyndade henne det smickrande 
uppdraget att der kreera det vokalt 
som dramatiskt ytterst fordrande titel
partiet i Richard Strauss' »Salome». 

Denna opera har nu nyligen haft 
sin premiär i Mannheim, efter att allra 
först ha blifvit uppförd förra året i 
Dresden, sedan i Leipzig etc. Fröken 
Rippes framgång som Salome var full
ständig. Det är emellertid ej någon 
»reklam» man har att tacka för denna 
uppgift. Vi ha kommit i tillfälle att 
från säkraste och mest kompetenta domare 
få visshet derom, nämligen genom ett 
bref, som operans kapellmästare, Her
mann Kutzschbach, strax efter premiären 
skref till hennes hem, deri uttryckande 
sin tacksamhet för att ha vunnit fröken 
Rappe för Mannheimsoperan och sär-
skildt för Salomes parti, hvars utförande 
han betecknar som en »ganz wunder
bare Leistung», genom hvilket det 
svåra verkets uppförande der möjlig
gjordes. I hans bref heter det vidare: 
»Jag gläder mig så uppriktigt att i 
fröken Rappe ändtligen åter ha funnit 
en äkta stor konstnärsnatur. Hvilken 
carrière hon kommer att göra, kan 
man ju ännu icke förutsäga, men hon 
lofvar att en gång bli en framstående 
uppenbarelse i konstnärslifvet. Hennes 
utförande af Salome gränsar till det 
underbara. Det svåraste verk sam hit
tills existerar har en ung nybörjarinna 
sjungit, som för andra gången uppträ
der på scenen. Man kan knappast 
tro det. Och hur har hon icke sjungit! 
Jag har dock varit med om att instu
dera uppförandet af »Salome» i Dresden 
och kan uppriktigt försäkra, att hon 
redan nu är bättre än de båda repre
sentanterna för samma parti i Dresden. 
Rösten sväfvade segrande öfver jätte
orkestern. Ej ett enda fel har hon 
gjort, och spelat har hon detta parti 
såsom en rutinerad skådespelerska. 

Detta är just verklig talang och f ör
måga. Och dertill utmärkes hon af e n 
rörande anspråkslöshet. För mig och 
orkestern var det ett rent nöje att 
musicera m«d henne. Ur den första 
striden har hon gått som en stor seg
rare. » 

Utan att, liksom hr Kutzschbach, 
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vilja yttra oss 0111 frö ken Happes möj
ligheter för en blifvande carrière på 
den konstnärsbana hon nyss begynt, 
så ha vi dock, då det gäller en svensk 
sångerska, ej ansett oss böra underlåta 
att inregistrera en i ett främmande 
land af henne vunnen, som det synes, 
storartad oeh för framtiden högst lof-
vande framgång. Publikens bifall var 
särdeles enthusiastiskt. Hon inropades 
minst 20 gånger ooh teaterns intendent 
tackade henne offentligt på scenen. 
Hela Mannheini8pressen prisar hennes 
verkningsfulla vackra sång, en så med
ryckande och af en ypperlig appari
tion understödd dramatisk framställ
ning. 

Vid hemresan från teatern hyllades 
hon af folket utanför densamma med 
hurrarop. 

I vårt första nummer af årgången 
meddelade vi fröken Rappes porträtt 
med särskild anledning af heDnes kon
sert här i början af året. Måhända 
få vi snart tillfälle att visa hennes 
bild som Salome. 

Fårn Tyskland oeh Italien. 

Hösten 1906. 

Tyska rikshufvudstaden räknar en 
verklig öfverväldigande numerär af 
teatrar — cirka ett fyrtiotal —, knap
past ens öfverträffad af Paris eller ens 
LondoD, deribland två kgl. och ett par 
privata operascener, den sedan ett år 
tillbaka existerande »Komische» och den 
nya Lortzing-teatern ; den af under
tecknad för jemt tvenne år sedan i 
denna tidning omtalade, då nytill
komna »Nationaltheater» har deremot 
efter att förmodligen mindre väl burit 
sig såsom lyrisk scen nu slagit sig på 
den i allmänhet mera lukrativa varieté-
genren. Emellertid inträffade vår se
naste vistelse i Berlin under senare 
hälften af september så i säsongens 
begynnelse, att någon mera betydande 
nyhet naturligtvis näppeligen ännu 
kunde ifrågakomma åtminstone på det 
högre musikdramats område. 

Å den kgl operan — Opernhaus och 
Neues Kt/l. Operntheater, i hvilken se
nare blott tid tals föreställningar ega 
rum — presterades *) efter vanligheten 
lika värdefulla som omvexlande pro
gram, från »Tristan och Isolde» till 
»Hans och Greta», att ej nämna 
den charmanta, fantastiska baletten 
»Im Bremer Ratskeller» med mo
tiv från en af Hauffs sagor. Det först 
nämnda verkets i öfrigt förträffliga ut
förande med Ernst Kraus och Anna 
Plaichinger i titelpartierna led med 
hänsyn till sin totalverkan något af 
att d:r Mucks nytillträdde efterträdare 

*) »En attendant» Enrico Carusos — 
f. n. den mest uppburne italienske teno
ren — med entusiasm mottagna gästspel 
i midten af oktober. 

på kapellmästareposten med det nästan 
witz-frestande namnet Leo Blech här 
ej fullt lyckades ersätta den förre, så 
öfverlägsen, särskildt i ledningen af 
ll'«y;/cr-kompositioner. — Från Hum-
perdincks hand härrörde ock den stäm
ningsfulla musiken till Shaksperes 
»Wintermärchen», senaste »suc-
cès'en» å Deutsches Theater, inom pa
rentes sagdt, i ordets fullaste bemär
kelse Tysklands Théâtre Français. 

Den vid hörnet af Friedrichstrasse 
och Schiffbauerdamm — vid Spree-
flodens strand — synnerligen centralt 
belägna ocli såsom byggnad rätt enkla, 
men stilfulla Komische Oper har åt
minstone såtillvida ej visat sig mot
svara förväntningarne, att dess reper
toar varit kännetecknad af en så hög 
grad af enformighet, att densamma till 
stor del »left på» »Hoffmanns Er
zählungen» (»H:s äfventyr»), Oden
bachs fängslande operett, hvilken, sär
skildt tack vare sin vackra uppsätt
ning, för densamma också blifvit en så 
storartad framgång, att den giivits 
öfver ett par hundra gånger 

En mindre lyckad idé var att ge
nom upptagandet af »Carmen» söka 
konkurrera med »Opernhaus'» samti
diga repris af Bizets »chef d'oeuvre», 
hvarvid naturligen en samling af jem-
förelsevis sekundklassiga artister, som 
endast hade att uppvisa ett, och det 
hufvudsakligen genom föräldrarne, mera 
kändt namn Lola <lc A rtôt-1'arlilla, 
en visserligen från dramatisk synpunkt 
utmärkt, men något röstsvag Micaëla, 
emot en sådan »kvartett» som Emmy 
Destin», Emilie Herzog, Franz Savål 
och Rudolf Berger, de båda senare 
alternativt med Kurt Sommer och Bap
tist Hoffmann. Det erkännandet må utan 
tvekan gifvas »Kom. Oper s direktör 
Maximilian Moris, att han, sin prin
cip likmätigt att i första rummet låta 
en operas dramatiska karaktär komma 
till sin rätt, ej lemnat någon möda 
ospard för att gifva »Carmen» all ve
derbörlig lokalfärg i öfverensstämmelse 
med det Mériméeska originalet, för 
hvilket ändamål han till och med en 
kom företagit en studieresa till .Spanien. 

F. d. Belle Alliance-teatern, såsom 
Lortzing-theater återuppstånden i reno
verad gestalt, har redan visat sig för
svara sin plats i egenskap af en popu
lär ecen för tyska komiska operor ge
nom sina tolkningar af »Czar und 
Zimmermann» och »Der Waffen
schmied», hvaremot dess försök att för 
beredande af större omvexling åt sin 
repertoar med »Trubaduren» gifva sig 
in på »opera-seria ns» område i allo 
visade sig vara ett missgrepp. Till 
55-årsdagen af den i Berlin födde 
klassikerns bland Tysklands operakom-
ponister jemväl i nämnda stad inträf
fade död förbereder samma teaters drif-
tige ledare.1/a.r Garrison, hvilken senast 
i Wien startat ett liknande operaföretag, 
»Hans Sachs», ett af Lortzings i 
våra dagar mera sällan uppförda verk 
Af artisterna må här endast omnäm

nas den präktige svenska »buffo»-sån-
garen Herman Brag. 

På operettens gebit har Centralthe-
ater producerat en framför allt i fråga 
om den synnerligen melodiösa och i 
formellt hänseende på gränsentill »opéra-
comique» stående musiken värdefull 
»quasi»-nyhet, » TausendundeineNacht», 
en med ny librett försedd omarbetning 
af Johann Strauss' »Indigo», som just 
på grund af den ursprunglige, miss 
lyckade texten eljest riskerat att hem 
falla åt glömskan. Pris9t bland de 
upptiädande tog den framstående ope 
rett-tenoren Oskar Braun ej allenast 
genom sin vackra sång utan äfven och 
icke minst för sin dramatiskt förträff
liga framställning af sin dubbelroll, en 
österländsk furste och en af dennes 
undersåtar, en honom förvillande lik 
fiskare. 

Till sist må noteras, att Mi tropolthe
ater erhållit en ny dragningskraft i 
en glänsande uppsatt, äkta Berliner-
revy »Ver Teufel lacht dazu», och att 
dess »granne», den högst centralt situ
erade, nätta 1'assagethealer å sitt senaste, 
efter vanligheten lika omvexlande som 
goda varietéprogram hade att uppvisa 
ännu ett slaviskt uuderbarn, den fjor-
tonårige violinisten Kulinôrski. Efter 
den ordinarie föreställningens slut bju-
des här, liksom i den ännu mera fashio
nabla kafélokalen Roland von Berlin 
vid Potsdamers traste — i och för sig 
en veiklig »Sehenswürdigkeit» i sin ge
diget stil- och praktfulla 1600 tals-in-
redning med nobla porträttmålningar, 
hvaribland naturligtvis »Der Kaiser» 
tronande pS hedersplatsen, och den 
gam'e kämpen Rjlauds bronserade jätte
staty — från midnatt till inemot kl. 
2 f. m, på, uppriktigt taladt, temligen 
enformiga »cabaret»-eller »iiberbrettl»-
prestationer», föredragna af några da
mer och herrar, som omvexlande sjunga 
och rec'tera »intima» och pikanta »små
bitar», delvis deras egna genifoster. 
Egendomligt nog liar förevarande fin 
de siècle-produkt, hvilken liar Paris' 
literära »bohémiens» att tacka för sin 
tillkomst, i Berlin blifvit en höget ari
stokratisk förlustelse, hvarvid det abso
lut ej går an att konsumera annat än 
finare taffelviner! 

Från Italien, som ännu näppeligen 
kan sägas ha uppvaknat ur sin som
mar siesta, är denna gång jemförelsevis 
föga att relatera Först i midten af 
oktober begynna i sjelfva Roma några 
s. k. utomordentliga operarepresenta
tioner å Teâtro Quirino, och i början 
af nästföljande månad lär Carelli-turnén 
— se nedan — inleda en séjour å 
Adriano, men förutom af »caféchan-
tant'erna» njuter mau tills vidare af 
operetter å den förra. Med dylika 
lyckliggöres man äfven å Naziondle, 
ja till och med å Costånzi, hvilken sär
skildt lockat den stora publiken med 
en inhemsk musik-féeriprodukt, »Robin-



son Crusoe», ett tacksamt fynd hos den 
i alla länder välbekante de Foë, hvars 
hjelte blifvit en sådan favorit hos eå 
många unga generationer. 

Ett lysande undantag bildar Milano, 
der i stället tre olika operateatrar voro 
i verksamhet, hvaraf en mera sekund-
klassig »stagione» å Filodramàtici upp
tog lhnizettis nu för tiden mera sällan 
hörda »Linda'», etc.; Berlioz' »Vanna-
zione di Faust » rep resenterades å Vernie 
med samma Margareta som förut å »La 
Scala», Elisa Petri och Kugénio (lirai-
doni-Mefisto, under det att Carelli-tur
nén ockuperade Lirico med enahanda 
repertoar som vid sommarens början i 
Firenze* samt några nyheter, i främsta 
rummet .S'antares för första gången i 
förstnämnda stad presenterade » Made
moiselle de Belle-Zole». 

Hänvisande till vår radogörelse för 
denna han3 sjunde opera i vår korre
spondens från slutet af förlidet år, må 
efter förnyadt åhörande allenast tilläg
gas, att den personligen för ett synner
ligen förbindligt väsen utmärkte maöst-
ron, som afgjordt har s;n styrka i tolk
ningen af gratie och elegans, följakt
ligen är mest lyckad i första ocli andra 
akterna med deras frivola galanteri 
samt delvis i deu tredje med Riclie-
lieus deliciösa kupletter, men han kän
ner sig tydligen mindre hemmastadd i 
slutaktens tragiska situationer, och för 
faller der, med undantag för det den
samma inledande, med tidsandans smak 
för det pompösa harmonierande »Te 
Deum» samt den högst verkningsfulla 
duetten mellan bjeltinuan och hennes 
älskade chevalier, i ett numera alldeles 
föråldradt och utdömdt maner. Säker
ligen hade det varit till styckets fördel 
att bibehålla dess ursprungliga slut, 
hvartill man ock lär återgått vid det 
näst föregående uppförandet i Monte 
Carlo. 

Liksom i Génova leddes Milano före
ställningen alltigenom »con amôre» af 
Giuseppe Barone, och Richelieu hade i 
Mattrice Renaud samme perfekte tolk 
som förut, medan titelrollen nu utför
des af en i både musikaliskt och drama
tiskt hänseende så öfverlägsen konst-
närinna som limma Carelli; det andra 
kvinliga partiet, markisinnan de 1'rie's, 
hade i den för sin ålder långt avan
cerade Mary d'Arreiro en förträfflig re 
présentant. I 1'iétro S chiavdszis händer 
kom chevalierns nobla natur ytterligare 
till sin rätt än förut, om än den eljest 
så fagra sången något led af störande 
nasalljud och spelet af hans efter van 
ligheten starka premièrefeber. 

Nästföljande nyhet, »Aben», af spans
ke kompositören Feman Lopez, lär, 
trots det välvilliga bifall, h varmed dess 
första framträdande å scenen helsadcss, 
i fråga om libretton, med marockanskt 
ämne, varit ett absolut »misch-mascli. 

Musiken tyckes på ett och annat 
undantag när, rent af utgjort en med 
föga originell inspiration tillkommen 

* Se Sv. Mus iktidn. 1'JOG, u:o 12. 
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gengångare från 1850-talets melodramer 
med deras konventionella och mer eller 
mindre andefattiga former. 

An teros. 

I'. S. Senast, i utställningens elfte 
timma, hafva i Milano gifvits några 
med lifligaste bifall helsade konserter 
af Romas utmärkta i undert:s senaste 
korrespondens derifrån omtalade uiuni-
cipal-orkester. 

Musikpressen. 

l'å Elkan F. Schildknechts förlag har 
utkommit : 

för piano, 2 händer: 

Dam me O: Minnen från Lyckorna. Vals 
Roston. Pr. kr. 1.25. 

Molander, NaCmi: Gretchen. Pas de 
quatre. Pr. 75 öre. 

för piano fyra händer : 

Nyländer. Aug.: Parad-Marsch. 1'r. 
1 kr. 

för en röst med piano: 

Melangtäras intåg i Kallsta, visa af G. Frö-
ding, med stort bifall föredragon af 
Hugo Duhs. Pr. 1 k r. 

Cronholm, Axel: Vägamvtet, sång för 
en eller två röster, (e—f.) Pr. <!0 öre; 
— Midsommar, sång för en röst. 
(c—e) Pr . 75 öre. 

för baryton och kör med orgel: 

Eriksson, A: Långjredagcn (ais-liss). Pr. 
75 öre. 

l'å W. Hansens föilag, Köpenhamn, 
har utkommit: 

för en röst med piano: 

Fryklöf, Harald: To digte af Thor 
Lange. op. 2. N:o 1: »Ack du tid, 
som fra mig gled» (h-iiss); n:o 2. 
»Vel maa jeg kysse dig, bjiurtens-
kjasr» (ciss -e). 

l'å Friedr. Hofmeisters förlag, Leip
zig, har utkommit: 

för piano, två händer-

D'Albert, Eugen: Serenata. Pr. 2 ink. 
Duvernoy, J. B..- 'JO Etudes-Exercises 

tans octaves op. 2 75. Herausgege
ben von H. Veiter. Mk. 3. 

Den ofvan nämnda Roston-valsen 
som fått sitt namn af den natursköna 
badorter »Lyckorna» vid västkusten, är 
tillegnad dess badintendent och Vignet
ten visar vyer från platsen. — »Parad
marschen » af Nyländer är en rätt ståt
lig sådan och tager sig väl ut fyrhän-
digt samt är ej svårspelt. — Den 
muntra Frödingsvisan bär på titelbla
det ett lyckadt porträtt af den humo
ristiske vissångaren och deklamatorn 
Duhs. Sångerna af C ronholm äro enkla 
och melodiska. »Vägamötet» synes vara 
af tredubbel natur, så att sången både 
kan sjungas som duett och som solo
sång för hvar och en af stämmorna. 
»Långfredagen» har till text bibelns 
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berättelse om Jesu död: »Det var ett 
mörker öfver judiska landet» etc. och 
musik i stämning efter denna i messans 
stil. 

Sångerna af Fryklöf synes, att döma 
af opustalet, vara af en nybörjande 
komponist, som emellertid sökt sätta 
sig in i nutidens komplicerade, dissonans-
mättade stil. Ett och annat i dem 
låter bra, men i det hela äro de rätt 
tillkrånglade. Sången n:o 2 slutar un
derligt nog med tonartens inledningston. 

Af den berömda pianisten d'Alberts 
kompositioner känna vi här ej mycket. 
Hans här ifråga varande »Serenata», 
tillegnad herr Otto Wagner i Mexico, 
bär intet opustal. Stycket (9 sidor) 
har först en af brutna ackord ackom-
pagnerad melodi (moderato), afbruten 
af ett vivace i mera enkel stil. Slutet 
utgöres af ett »Pin mosso» af brutna, 
för venster hand vidgreppiga ackord, 
hvilka mot slutet äro ganska underliga 
till harmonien. 

Davernoys etyder äro utmärkta öf-
ningsstycken för elever som passerat 
nybörjarstadiet. De afse att bibringa 
färdighet för bäda händerna såväl i 
skallöpning som i spridt läge. Intet 
af styckena har mer än tre förtecken. 
Alla äro metronomi.serade och försedda 
med god fingersättning. 

Litteratur. 

Finsk Musikrevy innehåller i n:o 18: 
Hornkapell eller stråkorkester af O. 
Andersson — Erinringar från Suomen 
Laulus sångarfärd (Berlin-Oderberg-
Wien Budapest) af O. W. — Musiklif 
i Köpenhamn (sommaren 1906) af K. 
Harder. Konsertkritik etc. — ; n:o 19: 
Eget hem för Helsingfors' Musikinsti
tut af O. A ndersson — Erinringar från 
Suomen Laulus sångarfärd (forts. o. 
slut) af O. W. — Litteraturanmälan, 
notiser. 

Vereinigte Leipziger musikalische Wo
chenschriften kallas nu mera, de till 
ett förenade »Musikalisches Wochen
blatt» (37 årg.) och »Neue Zeitschrift 
für Musik» (73 årg.). 

Af den nya tidskriften (nu tillsänd 
oss som forts, af »Neue Zeitschrift f. 
M.») innehåller n:o 40 Georg Capellen: 
Nochmal die Partitur-und Tonschrifts
reform — R. von Mojsisovics: Max 
Regera Orgelwerke (Analys); C. Thies-
sen: Verschollene Lyriker. Ein Mahn
wort an unsere Sänger und Sängerinnen; 
Musikbriefe, Berichte etc ; n:o 41 forts, 
af föregående artiklar; n:o 42 (för 18 
okt.) följande: K. Urunsky: Wolfs Lie
der nach Mörike; n:o 43 Grunsky: 
Wolfs Lieder (slut) etc. 

V 
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Från scenen oeh konsert
salen. 

Kgl. teatern. 

(ikl. 11 S a i 11 t-S a e n s : Simson och 
Del ila. 

> 15 K. Wagner: Tannhäuser. 
» 17, 2 9 Halévy: Judinnan. 
> 18 Gounod: Romeo och Julia 

(Julia: frök. Petrini, gäst). 
> 19 Thomas: Mignon (Mignon: 

frk. Hesse). 
» 20 Leoncavallo: Pajazzo (Sil

vio: hr Lindstedt, deb.; Tonio 
hr Stiebel); M as c agn i: På 
Sicilien. 

» 21 Gonnod: Faust (Margareta: 
fik. Petrini gäst; Tvbalt: hr 
Sclnveback). 

» 22 Ii. Wagner: Lohengrin. 
» 24, 28 A über: Den svarta Domi, 

non (Adele, Brigitta. Petro
nella, Ursula: frkn Lagergren, 
Hes^e, fru Haussen, frk. 
Lindegren; Lord Elfort, Lon 
.Juliano Apuntador, Don Ho
ra je Massarenas, Gil Perez: 
hrr Mandahl, Oscar, Malm, 
Stiebei). 

» 25 Verdi: Aida (Aida, Anineris: 
fruar Schjerven, Claussen; 
Radames, Konungen, Amo-
nasro, Hamphis: hrrödmann, 
Sellergren, Söderman, Wall
gren — 175:te gången). 

» 26 Nicolai: Muntra fruarna i 
Windsor (fru Ström: frök. 
Petrini, gäst). 

» 27 Första symfonikonserten. 1 
Rob. Schumann: Symfoni, C 
dur, n:0 2 op. 61; 2. G. F. 
Händel: Konsert för stråk
orkester, Dinoll; Beethoven: 
uvertyren till »Coriolanus», 
»Egmont», »Leonora», n:o3. 
Dirigent: hr Armas Järnefelt. 

> .'il Bizet: Carmen. 

Svenska teatern 

Okt. 22—.'!1 Gurre. Drama i 5 handlingar 
af Holger Drachmann, 
musik af C. F. E. Horne-
mann. 

Musikal, akademién 

Okt. 17 Konsertföreningens l:a orkes
terkonsert. Solist hr W. Sten-
hammar, dirigent: hr Tor 
Aulin. 1. Rob, Schumann: 
Symfoni n o 1, B-dur, op. 38; 
2 Rich. Strauss «Macbeth», 
symfonisk dikt; 3 Mozart: 
Pianokonsert. A-dur (hr Sten-
hamrnar); 4 Boïeldieu: Uver
tyr till »Califen i Bagdad». 

> 23 Konsert af miss Ely da Rus
sel. Biträdande: frk. Märtha 
Ohlson. 

> 30 l.a Kammarmusikkonserten af 
Konsertföreningen. Med
verkande: frk. Astrid Ber-
wald, prof. Franz Neruda, 
Aulin-kvaitetten. 1 Hugo 
Kaun: Stråkkvartett n:o 2, 
D-moll, op. 41; Franz Berwald: 
Tianotrio, n:o 2, D-moll (frk. 
Berwald); 3 Franz Schubert: 
Stråkkvintett., C-dur, op. 163. 

Vetenskapsakademien 

Ökt. 25 Ja Kammur musik-afton af frk. 
Märtha Ohlson, hrr Ax. 
Runnqvist, Carl Lindhe. 1 
Beethoven: Sonat, A-dur, op. 
69 för violoncell och piano; 
2 J. Brahms: Sonat, G-dur, 
op, 78 för violin och piano; 
3 Franz Schubert: Pianotrio, 
B-Jur, op. 99. 

Gustaf Adolfs-kyrkan 

Okt. 19 Konsert af Svenska K. F. 
U. M-kören. Dirigent: dir. 
Hugo Lindqvist. 

I »Romeo och Julia» samt »Faust» 
liar fröken Petrini gästat efter uppträ
dandet i »Muntra fruarna». Som Julia 
hade hon rätt anslående partier, såsom 
i den stora duetten, balkong- och vig
selscenen. Valsarian i första akten var 
nu mindre perfekt än förr ifråga om 
intonation och koloratur. Herr Göran 
Lindstedt, som i våras gjorde sin första 
debut, som Valentin i »Faust», har nu 
gjort en ny sådan som Silvio i »Pa
jazzo». Partiet, som ej är mera bety
dande, å*ergafs på ett tillfredsställande 
sätt. Som Tonio har hr Stiebel haft 
en ny roll, rätt acceptabelt återgifven. 
Efter »Muntra fruarna» har operasty
relsen sökt muntra opp publiken med 
Scribe-Aubers komiska och kvicka opera 
» S vari a Dominon». Den gafs här se
nast i mais 1893 med fru Vendela 
Sörensen och fröken Hallgren såsom 
Addèle och Brigitta. Den förstnämnda 
rollen återgafs nu af fröken Lagergren, 
behaglig till röst och utseende, men 
med mera novis-natur än roller kräfver, 
hvarföre framställningen blef något 
matt. Beträffande sången, så lyckades 
hon bäst med den mest fordrande de
len af partiet, arian i sista akten. Frö
ken Hesse var en liflig och ypperlig 
Brigitta. Af herrarne stod hr Oscar 
främst, vokalt som dramatiskt. Hr 
Malm sjöng emellertid vaekert sitt 
parti, likaså fru Claussen som den 
gamla hushållerskan. Hr Stiebel hade 
gjort en rolig figur af Gil Perez, men 
ej den vanliga i klosterdräkt utan en 
»civil» portvakt. Hr Mandahls engels
man var en yngre kavaljer, som ej 
gjorde tillbörlig komisk verkan. Ver
dis »Aida» har nu gått 175 gånger 
öfver scenen här. Den uppfördes först 
1880 med fröken Ek, fru Edling och 
hr Lundquist som Aida, Amneris och 
Amonasro. I nov. 1882 gafs operan 
50:de gången, 1891 i nov. för 100:Je 
med fröken Ek som gäst. 1897 i 
mars upplefde den 125:e föreställningen. 

Operans första symfonikonsert inled
des, likasom Konsertföreningens första, 
med en Schumann-symfoni med anled
ning af tonsättarens för 50 år sedan 
inträffade dödsdag. I denna symfoni 
äro mellansatserna, särdeles acherzot, 
mest underhållande. Följande numret, 
Händels konsert för stråk orkester — 
ouverture, allegro, air, allegro moderato, 
finale — är i sin gamla stil rätt in
tressant och anslående. Till sist bjöds 
som en musiknjntning af hö gsta potens 
Beethovens tre härligaste, ofvan nämnda, 
uvertyrer. Hr Armas Järnefelt an
förde omsorgsfullt konserten. Då han 
nu är bosatt i Helsingfors och direktör 
för dess musikinstitut kan man undra 
öfver hans hitkallande att leda sym
fonikonserterna på operan, hvars egna 

kapellmästare böra medhinna deras in-
öfvande, ej flera än dessa konserter 
äro. 

Konsertföreningens första orkester
konsert gat's för fullsatt salong i den 
vanliga lokalen, Schumanns B dur
symfoni, friskare inspirerad än den i 
C dur, utgjorde första numret och ef
terföljdes af en nyhet för oss, den 
symfoniska tondikten »Macbeth» af Ri
chard Strams. Tonsättaren ärnusårenom-
merad, att det kan räknas som förtjänst 
att framföra hans verk, hur svåra att 
utföra och smälta de än äro. Denna 
»Macbeth», som väl skall skildra en 
vekare och en vildare karaktär, är emel
lertid ett för missljudande och buller
samt verk att skänka någon musikalisk 
njutning. Också vSckte stycket till 
och med hörbar oposition hos en del 
af publiken. Konsertens tredje num
mer, Mozarts vackra pianokonsert, förde 
oss åter in i den sanna musikens hel
gedom, ypperligt som den ock spelades 
af hr Stenhammar vid flygeln, en vär
dig afskedshelsning till vår konsertpu
blik Den gamla hederliga uvertyren 
till »Califen i Bagdad» afslutade afto
nens musiktillställning. 

I korthet må nämnas något om kam
marmusiksoaréerna. Den första, af tr ion 
Ohlson—Runnquist—Lindhe, tillskyn
dade de utförande rikaste och välför-
tjent bifall. Som programmet här of
van visar, måste det ock med sitt ge
digna innehåll högeligen intressera. 
Sedan Stenhammar lemnat oss kunna 
vi skatta oss lyckliga att ha tillgång 
till en ensamblespelare af så hög rang 
som fröken Märtha Ohlson. Vid Kon
sertföreningens kammarmusiksoaré i Mu
sikaliska akademien hade man sökt upp-
hjelpa akustiken för sådan musik med 
en tygridå strax bakom de spelande. 
Detta visade sig snarare lända till 
skada än gagn, ty spelet tycktes deraf 
mista klarhet och klang. Soarén in
leddes med en nyhet af förr här ej 
känd komponist, en stråkkvartett i D 
moll af Hugo Kaun, hvars kammar
musik mycket spelas i Tyskland. Ver
ket består, ovanligt nog, af två lång
samma yttersatser och en liflig mella n
sats, den första af något mystiska fu-
gerade satser i moll, den andra af gla
dare melodisk karaktär. Formen, om 
än kvartettmässig, är litet egendomlig, 
men verket saknar ej vackra satser i 
melodiskt och harmoniskt hänseende. 
I Berwalds originella och underhållande 
pianotrio, n:o 2, F moll, utfördes piano
partiet af tonsättarens sondotter, fram
stående elev af Richard Andersson, och 
hennes spel utmärkte sig för klarhet 
och uttrycksfullhet. I slutnumret, Schu
berts härliga stråkkvintett, C dur op. 
163, medverkade vid ena violoncellen 
prof. Neruda; hr M. Ahlberg ersatte i 
Aulin-kvartetten hr Sandqvist, som af 
sjukdom hindrades att deltaga. Den 
nära fullsatta salongen skänkte de ut
förande varmt bifall. 

Miss Elyda Russels konsert hedrades 
med närvaro af prins Gustaf Adolf 



med gemål. Sångerskans röst är ej 
särdeles klangskön eller föredraget med
ryckande. Programmet var mycket 
omvexlande, börjande med namnen Stra-
della och Lulli, hvarefter följde Brahms, 
Schumann, Schubert Haydn, Mozart, 
Peterson-Berger, Sjögren, Rob. Kahn, 
Max Reger och Carl Bohm. Godt 
ackompanjemang presterade fröken Mär
tha Ohlson. 

K. F. U. M.-kören sjöng för fullsatt 
lokal i Gustaf Vasa-kyrkan. Goda 
röster och god ensemble utmärkte kö
rens sång. Pi ogrammet upptog sånger 
af Norén, Möller, Körling, Södermann, 
Russ, Wennerberg, Peterson-Berger och 
slöt med Beethovens »Lofsång». 

Om musiken i »Gurre» på Svenska 
teatern torde vi sedan få tillfälle yttra 
oas. 

— —  

Musiknotiser från hufVud-
staden oeh landsorten. 
Kgl. teatern. Operasångaren Carl 

Lejdström, som förut tillhört vår opera 
och på senare år med mycken fram
gång sjungit i Tyskland, bl. a. i Bay
reuth, uppehåller sig för närvarande 
i hufvudstaden och lär komma att un
der en månad uppträda som gäst å 
Kgl. teatern i förut af honom gifna 
Wagner-roller. Gästspelet skulle ha 
börjat den 29 okt. med Wolfram i 
»Tannhäuser», men blef med anled
ning af iråkad opasäligbet uppskjutet. 

Musikaliska akademien hade den 25 
okt. sitt ord. månadssammanlräde un
der ordförandeskap af justitierådet Karl 
Silfver8tolpe. 

Sedan ordföranden, på grund af er
hållet uppdrag, framfört kronprinspa
rets tack för den vid deras silver
bröllop från akademien öfverlämnade 
lyckönskningsadressen, företogos till 
behandling en del k. remisser och lö
pande ärenden. 

Till suppleant i läroverksstyrelsen 
utsågs hovkapellmästare Rich. Henne
berg. Vidare föredrogos inkomna re
seberättelser från Jenny Linds-stipen
diaten Adolf Wiklund och från iune-
hafvaren af von Beskows stipendium, 
Fritz Ahlberg. 

Till sist anmäldes gåfvor till biblio
teket fråu fiöken O Hansen, prof. F. 
Leffler och från prof. R: Gandolfi samt 
vidare från d:r Ernst Fogmans sterb-
hus två valdthorn och ett betydande 
antal musikalier, utgörande hela det 
värdefulla specialbiblioteket i valdthorns-
litteratur, som framlidne d:r Fogman i 
lifstiden samlat. 

Jenny Linds stipendium. Såsom sö
kande till det af Musikaliska akade
mien ledigförklarade Jenny Linds sti
pendium ha inom ansökningstidens ut
gång anmält sig fröken Karin Ring
blom samt hrr John Husberg och C. 
A. Holmqvist. 

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

Fröken Greta Lindström, elev af fru 
Jeannette Jacobson, ger d. 9 nov. 
musiksoaré i Vetenskapsakademiens 
hörsal. Programmet är mycket inne
hållsrikt och omvexlande med sånger 
af Stenhammar, Adam, Kjerulf, Peter
son-Berger och Järnefelt. Hon biträ
des af fröknarna Ekegårdh och Ber
wald. 

Musikföreningen ger under inneva
rande säsong tre stora abonnemangs
konserter, samtliga under ledning af 
professor Neruda och under medver
kan af hofkapellet samt med Musika
liska akademien som lokal. 

Första konsertens program egnas åt 
Brahms och upptar körverken Schick-
salslied och Requiem samt dessutom 
ett inledande orkesterverk. A andra 
konserten framföras idel nyheter: Bach: 
Kantater; Bruchner: Davids 150:e 
psalm, samt Liszt: Graner-mässa. Vid 
tredje konserten kommer att utföras 
något härstädes förut icke gifvet Händel
oratorium. 

Första konserten eger rum den 13 
november, cch som solister komma då 
att medverka fru Mally Högberg samt 
hr Åke Wallgren. 

Nya filharmoniska sällskapet har bör
jat repetitionerna till sia i början af 
december tilltänkta första abjnnemangs-
konsert, Fom kommer att egnas ute
slutande åt uppförande af Södermans
kompositioner. 

A programmet för denna konsert är 
nämligen upptaget Södermans ballad 
med kör »die Wallfahrt nach Kevlaar» 
och såsom hufvudnummer hans högst 
effektfulla »Katolska mäss^». Då Söder
man är den tvifvelsutan mest nationelle 
och mest originelle af Sveriges tonsät
tare, är det synnerligen lämpligt, att 
den musikintresserade allmänheten of
tare, än hittills varit fallet, sättes i 
tillfälle att höra och värdera denne 
inbemske komponists alster, hvilka 
delvis i sitt slag stå snart sagdt oöf-
verträffade i alla lands musikliteratur. 
Konserten kommer att dirigeras af 
förste hofkapellmästaren Conrad Nord-
qvist. 

Å sällskapets andra abonnemangs
konsert i slutet af mais månad nästa 
år kommer sannolikt att uppföras Edw. 
Elgars stora, med synnerlig framgång 
på flera ställen i utlandet gifna orato
rium »Apostlarna». 

Abonnemang till dessa konserter får 
tecknas vid sällskapets repetitioner, 
som i regel pågå hvarje måndagsafton 
i Musikaliska akademiens orgelsal. 

Svensk sångförening i Berlin har. 
skrifves till Dagens Nyheter, bildats i 
restaurangen, Sotienstrasse (i, der öf-
ningar hållas hvarje måndag och tors
dag kl. 8,30—10,30 på aftonen. Sty
relsen består af följande herrar: ord
förande Carl Eklöf, sekreterare Svante 
Hammarlund och kassör John Anders
son. Körens ledare är hr hr Axel 
Nilsson. 
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Harpisten fröken Astrid Ydén företar 
f. n. en turné genom Norrland. Senast 
har hon under stort bifall konserterat 
i Hernös8iid och Sundevall. 

Från andra land. 

Paris. Generalrepetitionen till Mas 
senets nya opera »Ariane», hvarom vi 
förut nämnt, har egt rum och hade 
karaktären af en lysande officiell fest 
ligliet, bevistad af bl. a. presidenten 
Falliéres. Utstyrseln af pjesen är häp
nadsväckande praktfull. En magnifik 
detalj är skeppet som för Theseus, 
Ariadne och Phsedra till Naxos. Det 
är 10 meter långt, rymmer bortåt 50 
personer och seglar fram i ett mer än 
vanligt illusoriskt upprördt haf. För 
scenmaskineriet i sin helhet stå 40 
elektriker och 180 maskinister. Ope
rachefen Guilhard är säker på att ope
ran skall göra lycka. 

Berlin. Saint-Saöns, den 71-årige mäs
taren, har nyligen gästat här på en 
filharmonisk konsert, då under Ni-
kisch's ledning bl. a. uvertyren till 
hans»Le8 barbares» utfördes. Sjelf upp
trädde han som pianosjlist, spelande 
sin F moll-konsert och fantasi »L'Afri
que». Hans klara, fina och fulländade 
spel väckte största intresse och den 
illustre gästen blef lifligt hyllad. Han 
lär i dessa dagar från Havre begifvlt 
sig till Amerika, der han tänker ut
sträcka sin turné öfver hela nordame-
rika. Utom sina offentliga konserter 
lär han skola uppträda på en musik
soaré hos presidenten Roosevelt i Wa
shington. 

OBS. Notiser från grannlanden måste 
uppskjutas till nästa nummer. 

Dödsfall. 

Fahlstedt, Jenny, Oscaria Amanda, 
född Fridorff, operettsångerska , sång 
komponist, f. 27 aug. 1853, afled 
härst. d. 8 okt. Fröken Fridorff, ut
rustad med en behaglig röst och ett 
intagande utseende, var elev vid Stock -
holm8-konservatoriet 1865—67 och 
1869, studerade sång i Paris för m:mi 
Viardot Garcia och mr Duvernoy. 
Hon var engagerad vid Södra, Mindrp, 
Ladugårdslands- och Djurgårdsteat
rarna härstädes 1870 — 77, då hon 
gifte sig med sederm. grosshandlaren 
J. Fahlstedt, efter hvars död hon öpp
nade en sång- och musikskola här. 
Bland hennes förnämsta operettroller 
må nämnas: Lilla hertigen, Ginet ta i 
»Tjufskyttarne», Fragoletto i »Frihets-
bröderna», Anna i «Peder Rank», 
Louise i »De öfvergifna», Alice i 
»Svensken i Paris». 
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Obetydligt begagnad 

Dubbelpedalharpa 
från Erard i Paris säljes. 

T. Berggren 
Ångfärjestationen, Malmö. 

(S. S. A. 0712). 

pianolektioner 
gifvas af 

fru Sophie jflhnström, 
elev af fru Lotten von Feilitzen, föcld 
Lindblad. 

Mottagningstid: H vardagar kl. 3—4 
e. m. Regeringsgatan 77, 3 tr. 

FLYG LAR 

Kurs i plastik samt 
undervisning i sång 

efter den italienska sångmetoden i för
ening med instuderande af roler, 
med siirskildt afseende fäst vid frasering 
och diktion, meddelas af 

S I G N E  H  E B B E ,  
Linnégatan 78, S tockholm 

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

laga, erliallas till nedsatt pris endast kon

tant a expeditionen. 

Musiker! 
En fin repertoar för strängorkester, 

bestående af omkr. 370 nummer (250 för 
stor orkest er ocli 120 för liten) sälje s billig t. 
Närmare upplyser underte cknad. 

Änkefru Hulda Kuhlau 
Linnégatan 64, Göteborg. 

I A N 0 L E K T 
efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och verkligt musikalisk utbildning 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. ni. och 

3 — 4 e. m. Tel. Bruukeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6, I tr öfv. gården 

Frans J. Huss. 

Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. 26:te årgången. — För hvarje musikaliskt hem, 

utgifvcs 1901) efter samma plan som förut, innehållande po)>ulär Uts 
n i ni/ i M h si kalis/,-a /tinnen, 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 Krpedi-
t ionen, Kammakaref/atan ti, t tr. öfv. t färden, i bok- och musik 

handeln, å posten och tidningskontor. I tandsorten biist å posten. 
Obs.! Nyttan af en musiktidning för musikbildningen i liemmel torde ej 

hunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en sådan fördelen att den förpa

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

giftandet af en musiktidning är hufvudstaden, där musildifvel är knyst och rikast 

ntrccldadt. Srensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu

sildifvel i rår hufvudstad, i landsorten samt i Korges, Finlands och Danmarks huf-

vitdsläder etc., biogra/ier med fina portrait, instruktiva artiklar, följetonger m. m. 

OBS. Porträtt med biografier i N:o 1 : Oskar Bolander, A. M. Myrberg, 

Signe Rappe; —- N:o 2: W. A. Mozart, Sigrid Vesterhnd, Edouard Ris/er. — N:o 

3: Anna Ulmgren, Marguerite Caponsacchi, Mischa El man; — N:o 4: Magna 

Lykseth-Schjerven; — N.o 5: Fridolf Book; — N:o 6: Mally Högberg; — N:o 7: 

He/nr. Grünfeld, Johanne Stockmarr; — N.o 8: G. l/erdi, hans musikerhem och 

hans sista hvilorum ; — N:o 9: Otto Briesemeister; — N:o 10: Eric Åkerberg, 

Armas Järnefelt, Geraldine Farrar; • N.o 11: Conr. Nordquist, Andr. Hallen, 

Rieh. Henneberg, Tor Aulin, Karl Valentin, Vilh. Stenhammar, Hugo Alfvén; — N.o 

12: Rob. Schumann; — N.o 13: Maria Ekeblad. — N.o 14: Elsa Ruegger, J. Nor-

dahl Brun. — N:r 15: Andreas Randel, Märta Petrini. 

Fröken Hedvig Svenson 
återtager sina Pianolektioner i bör
jan af Oktober. Storgatan 46, 2 tr. 

Allm. tel. 204 40. 

&3333333333333333333333SSK8® 

i J. LUD V. OHLSSON g 
?  STOCKHOLM 

I I  H a m n g a t a n  1 8  B .  
w & 
A Flyglar, Pianinos och Orgelhar-
Jvj monier af de bästa svenska och ut-

ländska fabriker i största lager till 6) 
billigaste priser under fullkomligt 
ansvar för instrumentens bestånd, gj 

Obs..' Hufvuddepôt för Blüthners 
och Rönischs världsberömda 
Flyglar och Pianinos. jjj 

Sällskapet för svenska kvar
tettsångens befrämjande 

inbjuder härmed Svenska tonsättare till 
tätlan om pris för tleistäinmiga komposi 
tioner för mansröster. 

Kompositionerna skola vara skrifiia till 
svensk text efter fritt val och utan ac
compagnement, förbehållande sig sällska
pet ägande^ och förlagsrätt till de arbe
ten, som blifva prisbelönade. Vid bedö
mandet af de insända kompositionerna 
tages hänsyn till sångbar melodi och lätt
flytande stämföring samt kompositioner
nas lämplighet för vanligt röstomfång. 

Täflingsprisen äro tre, nämligen: 
1 Första pris à 1,000 kr onor, 
1 Andra pris à 500 kronor samt 
I Tredje pris à 200 kr onor 

och äger Styrilsen, på prisnämndens för
slag, rätt att, om första eller andra prisen 
ej komma till utdelning, utdela flera tr edje 
pris. 

Icke prisbelönad men lämplig komposi
tion, kan efter öfverenskommelse inköpas 
till kvartettsamlingen. 

Såsom prisdomare fungera, enligt be
näget åtagande, Herrar Förste Hofkapell-
mästaren Conrad Nordqvist, Kompositö
ren Hugo Alfvén och statsk ommissarien 
Per Södermark. 

Kompositionerna skola före den 1 De
cember innevarande år insändas till Carl 
Johnns Musikliandel. Järntorget N:r 78, 
Stockholm 2; ocli skola kompositionerna 
vara försedda med tydligt s krifvet motto, 
däraf afskrift skall finnas å ett medföl
jande försegladt kuvert, innehållande kom
positörens namn och fullständiga adress. 

Rîtt förbehålles att vid tillämnadt in
köp bryta den till kompositionen hörande 
namnsedeln. 

Stockholm i Maj 19 0(1. 
(S. T. A. 177 016) Styrelsen. 

I  N  N  E  H A L L :  

Florizel von Ueuter (med porträtt från 
1901 och 1906) — Wagners besök bos 
Hossini — Sig ne liappt». Stor succés vid 
Mannheim operan med titelrollen i Hieb. 
Strauss' »Salome» — Från Tyskland och 
Italien, hösten 1906, af Anteros — Mu
sikpressen — Litteratur — Från scenen 
och konsertsalen — Musiknotiser från 
hufvudstaden och landsorten samt andra 
land — Dödsfall — Annonser. 

Gustafson êe Pålilsons Boktryckeri, Slock holm HHMl. 


