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vägrade honom ledighet från Stock
holmsoperan. Som klarinettvirtuos kun
de Crusell mäta sig med sin samtids 
största mästare i denna konst och hans 
kompositioner för klarinett höra ännu 
till hvarje klarinettists repertoar. 

År 1818 blef Crusell musikdirektör 
vid båda l ifgrenadier-regementena, hvil-
ken tjänst han innehade till sin död, 
som inträffade i Stockholm d. 28 juli 
1838. Året förut tilldelade honom 
Svenska akademien sin stora prismedalj 
i guld såsom tecken af s in aktning och 
konungen utnämnde honom vid samma 
tillfälle till riddare af Vasaorden. Se
dan 1801 var han medlem af Musika
liska akademien härstädes. Crusell gifte 
sig 1799 med Anna Sofia Klemming, 
som öfverlefde honom i sjutton år. 

Utom sin musikaliska verksamhet har 
Crusell gjort sig bekant genom flera 
öfversättningar af operatexter som ännu 
användas och hvilka sedan skola när
mare angifvas. 

Af Crusells kompositioner är mest 
vidtomfattande Den lilla slafvinnan, skå

Bernhard Crusell. Edward Elgar. 

hand att spela klarinett och blef genom 
major Wallenstjernas beskydd 1788 an
ställd som volontär vid Enkedrottning-
ens finska regemente och gjorde under 
detta års fälttåg tjänst på skärgårds
flottan, hvarefter han 1792 erhöll full
makt som rustmästare vid nämnda re
gemente »till något hedrande vedermäle 
för hans ådagalagda skicklighet och 
välförhållande samt viste mandom un
der sista finska krig». Vid krigets 
slut 1790 hade han åtföljt regementet 
till Stockholm, der han af kapellmäs
taren Vogler antogs till klarinettist 
vid hofkapellet, en befattning, som han 
innehade till slutet af 1833. År 1798 
fick Crusell tillfälle att resa till Berlin 
och studera klarinettspelet för den be
römde virtuosen Franz Tausch och 1803 
finna vi honom i Paris, där han stude
rade komposition vid konservatoriet för 
H. Berton och Gossec. Hans virtuositet 
på klarinett blef nu så känd, att han 
här fick anbud att blifva förste klari
nettist vid italienska operan. Han måste 
afslå detta, emedan Gustaf IV Adolf 

Bernhard Crusell. 

ÇRCT sommar ha sjutti år förflutit 
öngPl sedan Bernhard Crusell, den 

finsk-svenske musikern, en af 
sin tids förnämsta klarinettvirtuoser 
och bekant tonsättare, gick ur tiden. 
Detta har gifvit oss anledning att nu 
meddela hans bild jemte en teckning 
af hans lif och musikaliska verksam
het. På våra konsertprogram får man 
ännu se Crusells namn, nu allmännare 
bekant genom hans sånger ur » Frithiofs 
saga» och den sköna manskvartetten 
Hell dig du höga nord. Nyligen har 
man i Helsingfors, säkert till hedrande 
af hans minne, utfört en af hans kla
rinettkonserter på en af sångsällskapet 
»Suomen Laulu» gifven konsert. 

Bernhard Henrik Crusell föddes 
d. 15 okt. 1775 i finska staden Nystad 
vid Bottniska viken. Hans föräldrar 
voro bokbindaren Jakob Crusell och 
dennes maka Margareta Elisabeth Mess
man. Som gosse lärde han sig på egen 
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despel med sång och dans i B akt er af 
Pixénécourt (»Ali Baba ou les quarante 
voleurs» ur »Tusen och en natt») fritt 
öfversatt af U. E. Mannerhjerta (pro
san) och G. Lagerbjelke (verserna), ba
letten af G. B. Ambrosiani. Uppförd 
första gången i febr. 1824 upplefde 
denna »operett» till okt. 1838 ej 
mindre än 34 representationer och 
anslog mycket med sina täcka melodier. 
Den finnes utgifven i klaverutdrag med 
text och särskildt uvertyren för 2 hän
der samt några stycken ur densamma 
(»I svaga länkar af denna kedja», re-
citativ och kör, arian »Snart dagen 
ändat har sitt lopp» samt ronansen 
»Länge har jag flytt behändigt»). Af 
Crusells öfriga kompositioner äro de 
mest betydande skrifna för hans eget 
instrument. Dessa utgöras af Klarinett-
konserter (op. 1. ocli 11 B-dur; op. o 
E-moll), kvartetter för klarinett, violin, 
altviol och violoncell (op. 2, 4 och 7). 
Tre duetter för 2 klarinetter (»d'une 
difficulté progr.») —op. 6 samt Intro
duction et Air suédois, variationer för 
klarinett och orkester. För öfrigt har 
man af honom flere en- och flerstäm-
miga sånger, af hvilka följande må 
anföras. 

Bland Crusells sånger har man ett 
par för kör af blandade rö-ter med 
piano: den vackra sången Flyttfåglarne 
(»Så hett skiner solen på Nilvågen 
ner») och Skandinavisk sång (»Himlen 
bevare vår kung och hans rikens), 
för bland, röster eller 4 mansröster, 
hymnen llelt dig du höga nord, Nor
dens enhet (»Ej nordens gamla stam
träd kan förtvina»), Verldarnes Gul 
h/se din frid; för en röst: Sångstycken, 
3 häften — bland dessa förekommer 
ock »Sång till H. M. Konungen» och 
»Militärisk sång till H. K. H. Kron
prinsen», båda »trior» för tenor och 
bas med piano, »Farväl» med piano 
eller harpa; några af dem äro särskildt 
utgifna såsom Fiskaren (»På nattlig 
strand»); vidare märkas bland solo
gångerna Sång till solen, Fågelleken, 
Svanen etc. samt de nu mest bekanta 
12 Sånger nr Frithiofs Saga, tillegnade 
Frithiofs skald, innehållande: »Frithiof 
och Ingeborg», »Frithiof spelar schack», 
»Frithiofs Ij-cka», »Ingeborgs klagan», 
»Frithiof hos Angantyr», »Frithiof går 
i landsflykt» (Deklamation och sång), 
»Vikingabalk», »Frithiof och Björn» 
(vexelsång och duett), »Frithiof kom
mer till Kung Ring», »Kung Rings 
död», »Rings drapa» (manskvarte(t), 
»Konungavalet» (solo och kvartett). 
Crusell liar äfven komponerat »Melo
dram med körer till Geijers poem 
»Den siste kämpen.» 

Crusells sista komposition tycks vara 
Tre sånger af J. L. Runeberg, »satta i 
musik», af B. Crusell» : »Vid en väns 
död», »Öfver ett sofvande barn» och 
»Svanen». På titelbladet läses för öf
rigt: »Exemplaret säljes à 32 sk. B:co 
stycket. Till förmän för de brand-
skadade i Wexiö*. Denna stora elds
våda inträffade 1838. Enligt ett bref 

till Runeberg voro de komponerade i 
mars nämnda år, fyra månader före 
tonsättarens död. 

\ i anföra till slut Crusells öfver-
sättningar af operatexter, hvarom förut 
nämnts. Dessa äro texterna till »Alp
hyddan», »Barberaren i Sevilla», »Fi-
delio», »Figaros bröllop», »Hvita frun» 
(sångtexten) »Robert af Normandie», 
»Den stumma» samt »Zemir och Azor» 
skådespel med sång efter Marmontel, 
musik af Spohr, hvilket uppfördes i) 
gånger 1828—30 på operan. 

T 

Edward Elgar. 

Då Musikföreningen härstädes helt 
njligen uppfört Elgars senaste orato
rieverk »Riket» ha vi i detta nummer 
velat meddela hans porträtt och några 
biografiska uppgifter om komponisten, 
hvilken utan tvifvel är Englands för
nämste tonsättare i vår tid. 

Det nämnda oratoriet »The king
dom», en fortsättning af hans näst fö
regående större andliga verk »Apost-
larne», uppfördes första gången i Bir
mingham på en musikfest derstädes d. 
3 okt. 190(5. Något öfver ett år der-
efter gafs det första gången i Tysk
land genom »Liedertafel» i Mainz och 
väckte der mycket bifall. Förut hade 
det, i april 1907 äfven uppförts på en 
Hallé-konsert i Manchester. Det är så
lunda en tämligen färsk nyhet, som 
Musikföreningen bär haft hedern att 
framföra på sin sista konsert. Med 
Elgars kompositoriska talang fingo vi 
först göra bekantskap 1903 i början 
af oktober, då Konsertföreningen på 
sin första abonnemangskonsert för året 
uppförde »Prelude and Angels Fare
well» ur oratoriet : Gerontius' dröm» 
samt uvertyren »Cockaigue». Året der-
på uppförde Filharmoniska sällskapet 
här i april nyssnämnda oratorium »Der 
Traum des Gerontius». 

Edward William Elgar är född 
2 juni 1857 i den lilla staden Broad-
heath, nära Worcester i vestra England. 
Hans far hade der slagit sig ned så
som mnsikhandlare, men var mera mu
siker än köpman. Han spelade ut
märkt violin, medverkade vid alla mu
sikfester i Worcester och blef der or
ganist vid S:t Georgs-katedralen, en 
befattning som han under 37 år in
nehade. I en så musikalisk atmosfer 
upplefde den unge Elgar siii första 
ungdom. 

Håg och talang för musik röjde sig 
snart hos den unge Elgar men nàg'on 
systematisk musikundervisning synes 
han ej ha erhållit, emellertid försökte 
han sig på både piano- och violinspel 
och om söndagarna satt han troget 
bredvid fadern på orgelbänken. Då 
han kunde komma åt gick han på och 
fantiserade, till faderns stora förlustelse. 
Orgelskolorna af Rink och Best stude
rade han på egen hand och slukade 

begärligt hvarje bok om musikteori 
han kunde komma öfver. Sexton år 
gammal började han studera tyska, 
ämnande komma till Leipzig för vidare 
musikalisk utbildning. Medel saknades 
väl dertill, ty vi finna honom snart 
derefter arbetande på en advokatsbyrå. 
Men detta varade blott ett par år. Se
dan tog han till fiolen och spelade i 
orkestern på de många musikfester, 
som förekomino i England. I Worces
ter fanns den gamla Glee-klubben, en 
sångförening som uppförde gamla eng
elska körsånger. Denna behöfde ackom
panjemang och arrangemanger; en kvin
tett af träblåsare bildades — vår man 
är fagottist i denna och skref natur
ligtvis »en m assa saker» för densamma. 
Hvarje fri stund begagnade han till 
att »läsa ochskrifva»; hufvudsakligen 
skref han messor och kammarmusik 
etc., hvilket allt nog blef liggande som 
manuskript. 

För att utbilda sig som violinist be-
gaf sig den tjuguårige ynglingen på 
ett par veckor till London för att taga 
lektioner för prof. Pollizer vid Royal 
academy of music, men dessa voro så 
dyra, att Elgar måste inskränka dem 
till summa 5. Dessa undervisnings
timmar äro de enda Elgar någonsin 
åtnjutit af någon mästare. 

Elgar såg sig nu om efter någon 
anställning och blef så, 22 år gammal, 
kapellmästare vid en anstalt för — sin
nessjuka i provinsen. Men icke dårarne 
utan de som hade tjänst vid anstalten 
bildade orkestern som, lustigt nog, be
stod af 1 flöjt, 1 klarinett, 3 horn, 1 
bombardon, 1 kontrabas, 2 violiner och 
piano. Kapellmästarens lön var dock 
ringa mot arbetet med att dirigera, 
arrangera och komponera, men denna 
tid gaf Elgar erfarenhet i speciellt 
blåsinstrumentens behandling och klang
verkan, hvaraf han sedan visat sig göra 
det bästa bruk i den stora orkestern. 

Så förgingo ett par år. Då fick han 
till 1 älle att 1882 upphälla sig under 
tre veckor i Leipzig. Han torde väl 
då ha klappat på dörrarne hos en och 
annan musikförläggare, men de voro 
slutna för honom här sora i hans eget 
land. Återkommen hem erhöll han 
1885 den organistplats som fadern 
förut innehaft. Denna skötte han se
dan till 1889. Han lämnade denna 
befattning, då han gifte sig med enda 
dottern till generalmajoren Sir Henry 
Gee Roberts och lefver sedan endast 
för studier och komposition. Emeller
tid är det en tjenst han behållit, näm
ligen dirigentskapet för Filharmoniska 
sällskapet i Worcester, grundadt 1898. 
Elgar har sedan slagit sig ned i Lon
don, eller rättare utom staden, der han, 
som han säger, »byggt sig en hydda 
midt i skogen». 

Konstnären hade nått sina fulla 
år, han hade hunnit till sitt opus 
(nästan alla föregående verk äro 
kester- och körstycken), då han bragte 
till åhörande i Londen en af sina större 
orkestersaker. Det skedde d. 19 juni 
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år har att bjuda på en verklig kon
stellation af ve rldsberömda lyriska stjer-
nor. De förra gifvas fortfarande under 
Léon Jéhins1) eminenta ledning; vid 
en af de senaste, der man ock hade 
nöjet höra den intagande primadonnan 
vid »Opéra Comique» i Paris, Margue
rite Carré, dirigerade den unge lofvan-
de franske tonsättaren Alexandre 
Georges några sina komposi'ioner för 
orkester. 1 den väl diminutiva, men med 
ytterst rik och smakfull elegans in
redda teatersalongen öfvervoro vi alle
nast en föreställning af ('armen. Af 
de i Bizets verk medverkande artis
terna —- samtliga franska — framstod 
Maurice Iïenaud genom sin både musi
kaliskt och sceniskt makalöst briljan
te toreador; anmärkas må allenast, att 
han ej, i likhet med, rindert, veterligt, 
andra Escamillo-framställare, gör sin 
apparition i slutscenen. Med honom i 
titelpartiet och under Saint-Saëns' egen 
ledning pågå f. n. slutrepetitionerna 
å dennes Henri VIII, hvari den kvin-
liga hufvudrollen är tilldelad Félia 
IAtvinne, hvilkeu härstädes senast ge
nom sin Gioconda bekräftade sitt rykte 
såsom en af nutidens mest framståen
de dramatiska sångerskor. Säsongens 
enda nyheter, operan Therese och ba
letten Espada, begge af Massenet, 
hafva utgjort dess största »succés er», 
Synnerligen guterad är här ock den 
italienska operarepertoaren, till och med 
sådana artister som Rina Giacchetti, 
tenoren Anselmi och barytonisten Titta 
Ruffo samt den österikiska kolora
turvirtuosen Selma Kurz och den 
ryske basisten Schaleapin, livilken 
med storartade röstresurser och en 
i hvarje hänseende1 öfverlägsen inter
pretation framför allt glänste såsom 
protagonisten i Mefistofele, Boitos nu 
två år å rad i Monte Carlo med 
stor framgång representerade verk. 
Dessutom har af Wagner uppförts 
Rheingold med Ernest van Dyck i Lo 
ges parti. 

* 

I Nice ha »Opéra» nyligen produce
rat en — först å »Opéra Comique» 
i Paris gifven — novitet, Xavier Le
roux' lyriska dram Le chemineau 
(Landsvägsarbetaren), hvilkens af Jean 
Richepin författade librett har att 
uppvisa högst efektfulla scener fran 
arbetareklassens lif, men hvars musik, 
om ock ganska intressant och fängs
lande, genom sin starkt dramatiska 
färgläggning, snarare bär spår af lärd 
konstruktion än af verklig ingifvelse. 
Den har emellertid slagit lifligt an, 
icke minst tack vare utförandet; sär-
skildt gjorde Henri Albers, från Théâtre 
de la Monnaie» i Bruxelles, med sin 
kraftiga, förträffligt skolade baryton
stämma och sin betydande skådespela-

67 

reialang, en rent beundransvärd krea-
tion, fiamför allt med hänsyn till svå
righeten att i pjesens början personi
fiera en lefnadslustig yngling samt i 
slutet en af år och vedermödor bruten 
gubbe. En lyckad tolkning presteras 
jemväl af Massenets sentimentala ton
dikt Werther isynnerhet hvad beträffar 
det älskande parets representanter 
Léon David och Charlotte Wyns. Slut
ligen är från »Opéra» att notera den 
sällsporda konstnjutning, som beredts 
genom Lucien Muratores med titelpar
tiet i Faust inledda gästspel, hvarige-
nom denne unge, men redan i sjelfva 
Paris, der han är anstäld vid »Stora 
operan», högt uppburne tenor2) —frans
man till börden, om än namnet förrå
der hans italienska ursprung —, do
kumenterade sig såsom en både i frå
ga om apparition, sång och spel full
komligt ideal representant af Gounod s 
hjelte. Angående den i det hela högst 
förtjänstfulla föreställningen må allenast 
tilläggas, att hr Rotliier gjo rde en präk
tig Mefistofeles och hr Albers en ut
märkt Valentin. — — I »Casinos» 
teater förekom hufvudsakligen komedi, 
omvexlande med »music hall»3), men 
just vid tidpunkten för vår afresa 
annonserades Verdi-operorna Rigoletto 
och Traviåta med den unga, amerikan
ska sångerskan Lilian Grenville och 
den välkände italienske tenoren Pietro 

Schiavåzzi. 
Af örlga konsttempel — samtliga 

med undantag af »Opéra» äro försedda 
med ha/.aidspellokaler — må anföras 
två nya scener, »Capucines» och »Olym
pia», h vara f den förra, närmast erin
rande om de s. k. »intima» teatrarne, 
har på sitt program små lustspel i 
»uberbrettl»-stil och revyer med sång
kupletter, den senare, omvexlande med 
komedier »en matinée» excellerar med 
magnifika operettföreställningar. Dess
utom bjudes i den sistnämnda allt 
emellanåt på goda »klassiska» ef
termiddagskonserter med biträde af 
»Palais de la Jetée's» orkester, senast 
en »Festival» Beethoven, hvilken upp
tog den store tonsättarens C moll-sym-
foni, »Leonora»-uvertyren n:o 3, etc. 
I det högeleganta » Jété»-kasinot gifvas 
ock konserter af betydenhet under med
verkan af sådana celebriteter som 
S a int-Saëns, då den för sina 72 1 ar 
underbart vigoröse maëstron, nu på väg 
till Spanien, å pianot med orkesterac-
kompagnemang tolkade »Africa», en 
högst fantasi- och färgrik komposition, 
m. fl. nya opus af sin ännu produkti
va penna. Då det för honom var en 
utomordentlig bemärkelsedag, enär han 
för jemnt sjuttio år sedan gjorde allra 
första bekantskapen med sitt favorit
instrument, var ej att undra på, det 
han blef föremål för de mest entusi
astiska ovationer. 

Anteros. 

1899 på en Richter-konsert. Detta 
verk: Variationer öfver ett originaltema 
gjorde en egendomlig verkan på den 
fashionabla säsongpubliken. I en kort 
inledning förklarade komponisten att 
dessa variationer voro karaktärstudier, 
porträttbilder af ett dussin bland hans 
vänner. Man ansåg det hela som ett 
skämt af en dilettant och undrade pä 
Richter, som upptagit stycket på pro
grammet. Namnet Elgar var ett för 
de flesta främmande namn. 

Genast efter första variationen märk
tes dock att en stor konstnär här fram
stått med kontrapunktisk lärdom, ori
ginalitet och förmåga att åstadkomma 
bländande orkesterverkningar. Denna 
komposition intresserar dock mest fack-
musici. Den större publiken närmade 
han sig mer med den ofvannämnda 
uvertyren Cockaigne (1901), skildiande 
Londons gatulif. Elgar har för öfrigt 
komponerat ett Coronationsode för kör 
och orkester, oratoriet The light of life 
(»Lux Christi», Worcester, musikfest 
1896), kantaterna The black knight 
(1893), King Olaf (1890), ett körverk: 
Scener från bayerska höglandet, Spansk 
serenad för kör o. ork., konsertuverty
ren Froissarl. (Worcester, musikfest 
1890), stycken för stråkorkester, deri-
bland kan nämnas Introduktion och 
Allegro för stråkkvartett och en stråk
orkester (uppf. i mars d. år på en kon
sert i Köln), en orgelsonat, en violin
romans med orkester, sånger, körer, 
pianoetyder, en symfoui m. m. Förut 
är nämndt om hans oratorier Gerontius' 
dröm och Apostlarne (1906). Det är 
de tre hufvudpersonerna Petrus, Johan
nes och Judas, som i detta förekomma. 
Detta verk är, såsom Elgar btukar, 
skrifvet med ledmotiv. Såsom modern 
komponist sluter han sig naturligtvis 
till Wagner, men i afseende på led
motiv säger han sig ha användt sådana 
långt innan han kände en not af V ag
ners kompositioner. Elgar är onekli
gen en individualitet, intressant och 
originell, aldrig trivial och banal. 

Frän Franska Rivieran. 

Monte Carlo. — Nice. Mars 1908. 

Vid vårt senaste besök å »La côte 
d'or,» såsom fransmännen så poetiskt 
och, i dubbel bemärkelse, med full rätt 
benämna sin Medelhafskust, hade vi 
tillfälle att konstatera en minst lika 
utomordenlig mångfald af jemväl mu
sikaliska njutningar som under före
gående säsonger. Här må endast i 
korthet anföras några af de förnämsta. 

I första rummet kommer Monte Carlo, 
ej allenast på grund af de alltjemt sitt 
namn och sitt »renommé» värdiga, 
klassiska torsdagskonserterna, utan ock 
för sin opera, hvars ledare, den sär-
skildt i egenskap af regissör högst 
talangfulle Raoul Gunsbourg hvarje 

') Dennes maka, sångerskan Blanche Des-
champs-J., en af »Opéra-Comiqueä» ypper
sta förmågor, uppträder emellauat i Monte 
Carlo. 

•) Jfr. undert:s korrespondens förra som
maren från Paris till Svensk Musiktidning. 

3) Se korrespondensen »Från Rivieran» 
för ungefär ett år sedan. 
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Musikpressen 

Sånger för en röst med piano: 

På Elkan & Schildknechts förlag 
har utgifvits : 

Crusell, Bern hard : Tolf äånger ur 
»Frithiofs saga», satta i musik och till
ägnade Frithiofs skald. Pris kr. 1,50. 

På Abr. Lundquists förlag har ut
kommit 

Loewe, C: Fyra Sånger för bas 
(»Uret», »Spirito santo», »Ungkarlen», 
«Mareld»), Pr. kr. 1,50. 

Af Crusells sånger ur »Frithiofs 
saga» har utkommit en ny upplaga, 
lämplig till anmälning i sammanhang 
med Crusell-biografien i detta nummer, 
till hvilken vi hänvisa i afseende på 
häftets innehåll. Sångerna af Loewe 
(Löwe — som nu namnet ofta skrif-
ves), omnämnda i n:r 6 af denna tid
ning, äro ett godt urval, och den 
svenska texten har synnerligen troget 
träffat den tyska, slutande sig väl till 
musiken. Öfversättningen är gjord af 
F. Schéele, författaren till uppsatsen 
om tonsättaren i ofvannämnda num
mer af Sv. Mus. Tidning. 

Från scenen och konsert
salen. 

Kungl. teatern. 

April 19. 5:te Symfonikonserten. 1 Haydn: 
Symfoni, B-dur; 2 Beethoven: 
Konsert för violin (hr Julius Ruth
ström) och ork.; 3 Mendelssohn: 
Uvertyr »Hebridema» ; 4 Mozart: 
Kantat (hr John Forsell); 5 R. 
Wagner: Förspel och Charfrei-
tagszauber ur »Parsifal». 

21, 29. R. Wagner: Den flygande 
Holländaren. 

21, 23,25. Richard Strauss: Salome. 
22. Donizetti: Leonora. 
26. Tschaikowsky: Eugen Onegin. 
27. Galaföreställning. 1 R. Wagner: 

Uvertyr till »Rienzi»; 2 Verdi: 
Otello 2:a och 3:e akterna. 

30. Puccini: Bohème (Mimi: frk. 
Hesse.) 

Oscarsteatern. 

April 18, 20—29. H. Hirschmann: Mu
sette. 

19. Soaré af teaterns personal och or
kester. 

21. Vermländingarne (Mâtiné). 
30. Offenbach: Storhertiginnan af 

Gerolstein. Opera Buffa, 4 akt. af 
H. Meilhac och L. Halévy. (Stor
hertiginnan: fru Jungstedt, gäst; 
Wanda: frk. Falk; Fritz, prins Paul, 
baron Puck, general Brumm, ba
ron Grogg, Nepomuk: hrr Ralf, 
Allum, Lund, Ringvall, Bergström. 
Svensson.) 

Musikal, akademien. 

April 12. Konsert af Krartettsdngareförbun-
det. Solister: hrr O. Bergström, 

T. Lennartsson. Dirigent hr E. 
Carelius. 

19. Bellmanskörens vårkonsert. 
Bitr.: hr V. Wiklund. Dirigent 
hr E. Åkerberg. 

20. Populär visafton af fru Anna 
Norrie. 

22, 29. Konserter af violinisten prof. 
Eugen Ysaye Biträdande pia
nist: hr Théo Ysaye. 

27. Konsertafton af hr Rich. An
dersson. Medverkande pianis
ter: frkn Inga Pettersson, Astrid 
Berwald, orkester under hr Tor 
Aulins ledning. 1 Sergius Liapou-
now: Pianokonsert op. 4, Ess-dur; 
2 Franz Berwald: Pianokonsert 
D-dur (Manuskript); 3 Weber: 
Konsertstycke för piano och ork., 
F-moll, op. 79; 4. Chr. Sinding: 
Pianokonsert, Dess-dur. 

28. Musikföreningens3:eabonne
mangskonsert (78:de konserten). 
Biträdande: solister: frk. D. Hesse, 
fru J. Claussen, hrr H. Malm, Å. 
Wallgren; K. Hofkapellet. Diri
gent: Prof. Franz Neruda. Pro
gram: Edvard Elgar: »Riket», ora
torium för soli, kör och orkester. 

Vetenskapsakademien. 

April 23. 5:te Kammarmusikkonserten af 
Au lin-kvartetten i fören. m. prof. 
F r .  N e r u d a .  F r a n z  S c h  u -
bert: Kvintett, A-dur, för piano 
(frök Aurora Molander), violin, 
altviol, violoncell och kontrabas; 
2 Stråkkvartett-sats C-moll. (op. 
post'n.); 3 Stråkkvintett C-dur. 

Östermalmskyrkan. 

April 17. Konsert till förm. för Frimura
rebarnhuset. Medverkande: So
lister: frkn Larsén, Hesse; hrr 
H. Malm, G. Sjöberg, Å. Wall
gren; K. hofkapellet. Dirigent: 
hofkapellm. Nordqvist. Program: 
J. Haydn: »Skapelsen », oratorium. 

Med anledning af det besök som 
kung Edward af England och drott
ning Alexandra samt deras dotter prin
sessan \ ictoria, i slutel af april gjorde 
vår hufvudstad och vår kungafamilj 
gafs a kgl. teatern en galaföreställning 
d. 27 april. Första radens fond var 
dervid apterad till hofloge och festligt 
blomstersmyckad. Vid de furstliga per
sonernas inträde förde konung Gustaf 
drottning Alexandra, kung Edward 
kronprinssan Margareta, kronprinsen 
prinsessan Victoria, prins Wilhelm her
tiginnan af Vestergötland. Prinsarne 
Carl och Eugen intogo de yttersta plat
serna. Sedan de furstliga tagit plats 
uppspelade orkestern den engelska folk
sången, efterföljd af fanfarer och hur
rarop af den festklädda plubliken. Re
presentationen började med uver
tyren till »Rienzi» under första hof-ka 
pellmästaren Nordquists direktion. Der-
på gåfvos 2:a och 3:e akterna af Ver
dis »Otello» med senaste rollbesättning, 
under hr Järnefelts ledning. Under 
mellanakten utförde en vald sångkör 
af sällskapet P. B. under dir. Åker
bergs ledning på platsen of van stora 
trappan i vestibulen några körer: »Glad 
såsom fågeln», »Orfevs sjöng», »Hör 
oss Svea» och slutligen »God save the 
king», hvarefter P. B:s styrande mäs

tare, öfverste Lovén, utbringade ett 
lefve för de höga gästerna, hvilka åhör
de sången från stora foyern, för afto
nen upplåten endast för de furstliga 
med svite. Såväl den lyckade opera
föreställningen som körsången syntes 
vinna de höga gästernas stora bifall, 
likasom hela publikens. 
Den sedvanliga påskdagskonserten, till 
förmån för hofkapellets pensionskassa, 
5:te symfonikonserten, gafs med tyskt 
program, såsom ofvan synes. Vid kon
serten biträdde violinisten Julaus Ruth
ström, konsertmästare vid Göteborgs 
Orkesterförening, med förtjänstfullt ut
förande af Beethovens violinkonsert. Som 
solist uppträdde äfven herr Forsell i 
en Mozart- kantat. Välbekanta äro för 
öfrigt konsertens andra nummer. »Sa
lome» har fortfarande gifvits för tal
rik publik. Vid uppförandet af Bohême 
sista april utfördes Mimi af fröken 
Davida Hesse, som sedan har le
dighet för en studieresa till utlan
det. 

På Oscarsteatern har fru Jungstedt 
åter börjat gästspel med titelrollen i 
»Storhertiginnan af Gerolstein», en 
prestation som vi ännu icke fått till
fälle att bevittna. Den soaré, som af 
teaterns personal gafs Påskdagen, ha
de vi icke tillfälle att öfvervara. 

Konsertrevy. Den af bristande ut
rymme i förra numret uppskjutna re
dogörelsen för Emil Sjögrens och förra 
månadens konserter följer härmed. 
Sjögrens-konserten i Musikaliska aka
demien med endast hans egna kompo
sitioner gafs för talrik publik med bi
träde af af franska violinisten André 
Mangeot, fru Dagmar Möller o ch frök. 
Märtha Ohlson, som inledde konserten i 

med sonaten op. 35, E moll. Derpå 
följde tre sånger ur opus 1. »Agnes», 
»Dulgt Kjserlighed» och »Jeg giver 
mit Digt», vackra saker hvilka redan 
karakterisera den unge tonsättarens för
måga. Dessa sjöngos med bästa före
drag af fru Dagmar Möller, som sedan 
utförde 3 nummer ur »Spanska sång
er», op. 6. En nyhet, som första 
gången framfördes, var »Tema med 
variationer», C dur, op. 48, för piano, 
en mycket 'anslående tonsättning som 
vittnade om fortfarande frisk inspira
tion och fick bästa tolkning af fröken 
Ohlson. Slutnumret, Sonat N:o 4, H 
moll, för violin och piano, utfördes 
af komponisten sjelf och hr Mangeot. 
Denna sonat synes oss ej i afseende 
på idéer och organisk byggnad jem-
bördig med hans föregående. Den har 
nyligen utgifvits af Breitkopf & Härtel 
i Leipzig. Såväl konsertgifvaren sjelf 
som de medverkande skördade rikligt 
bifall, hvilket ock föranledde till ett 
par extranummer, sångerna »Der driver 
en dug» och »Ro, ro ögonsten» ett 
par af Sjögrens vackraste tondik
ter. 

En jubileumskonsert, gafs den 12 
april af Quartettsångareförbundet, 
mâtiné i Musikaliska akademien med an
ledning af denna sångkörs 25-åriga 



tillvaro. Ehuru af mera privat natur 
har den dock några gånger låtit höra 
sig offentligt och under goda ledare 
utmärkt sig för godt föredrag likasom 
för godt röstmaterial. Förbundet bil
dades af kormästaren vid kgl. teatern 
Aug. Edgren (som ock komponerat ett 
motto för detsamma (»I allvar som i 
skämt vårt valspråk är alltjämt: Till 
tröst i lifvets gång ledsagar 03S vår 
sång»). Efter Edgrens död hade säll
skapet flera dirigenter, däribland Rich. 
Henneberg, tills ledningen 1894 öfver-
togs af den 1906 aflidne John l llstedt. 
Dess nuvarande diregent är herr Emil 
Carelius. Vid nämnda mâtiné utfördes 
kvartetter af A. M. Myrberg, Felix 
Körling, Aug. Edgren, Ole Olsen, F. 
Abt, F. Telenius, Ivar Widéen, O. 
Lindblad, samt solosånger utförda af 
hrr Oscar Bergström och Torsten Len
nartson. Lifiigt bifall af det talrika 
auditoriet framkallade flera extranum
mer. 

Den italienska pianisten fru Maria 
Avani-Carreras' konsert i \ eten-
skapsakademien d. 8 april lät oss göra 
bekanskap med en intressant konstnä-
rinna hvars rykte som en af vår tids 
bästa pianister genom utländska mu
siktidningar är oss bekant. Om än 
lokalen, såsom vi förut anmärkt, icke 
är lämplig för prestationer af en pia
novirtuos, så kunde man dock beund
ra konsertgifvarinnans såväl tekniska 
mästerskap som temperament och smak
fulla föredrag. Det konstnärliga pro
grammet upptog Schuberts YYanderer-
Fantasi, 8 Preludes (op. 28), \ als, 
F dur, och Ballade, G moll, af Chopin, 
Schumunns Carneval, op. 9, och L izts 
Rhapsodie hongroise N:o 12. Konst-
närinnan hade ej särdeles talrika men 
mycket tacksamma åhörare att döma 
efter bifallsyttringarna. Fru Avani-
Carreras hade förut haft företräde hos 
kronprinsessan och inför henne och 
några inbjudna spelat flera nummer, 
som väckt lifiigt bifall. Fru Carreras 
säges vara född i Rom 1880 och redan 
vid 7 års ålder väckt uppmärksamhet. 
En uppgift att Liszt efter hennes för
sta studieår öfverlämnat henne Aka
demiens första pris bland 80 elever, 
förefaller apokryfisk, om hon icke är 
äldre, alldenstund Liszt dog i juli 
1880. 

Söndagen d. 12 april på aftonen 
gafs två kyrkokonserter. Särdeles in
tressant var den som vår utmärkta or
gelspelare dir. H ägg gaf i Klara kyr
ka, med hvars nya utmärkta orgel man 
då fick göra bekanskap. Detta instru
ment på 44 stämmor, fördelade på tre 
manualer och pedal, är af nyaste kon
struktion och eger bland stämmor ett 
par särskildt märkliga, nämligen tuba 
mirabilis och stentorphon. Vid kon
serten biträdde sångerskan frk. Zelma 
Wall, violinisten Axel Runnquist och 
en blandad kör, dirigerad af hr V. 
Wiklund. Ivonsertgifvarens orgelnum-
mer utgjordes af Toccata och fuga af 
Bach, Sonat op. 80 af Guilinant, Jul-
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offertorium för orgel (öfver tvenne jul
hymner) af L. Boëllmann och Orgel
fantasi öfver »Ad nos, ad salutarem 
linda in», af Liszt, hvarjemte lian med 
verkade i sin kantat för kör och solo 
med orgel till text ur nya psalmboks-
förslaget, Ps. 565 (komponerad till öpp
nandet af Klara kyrka l:a Adventsön-
dagen 1907, efter långvarig reparation) 
samt i Ave Maria af S, de Lange för 
sopran, oblig. violin med orgel och 
Beethovens Romans för violin (hr Runn-
quist) och orgel. 

Om kantor Bohlins konsert sam 
ma afton kunna vi endast meddela, att 
han hade till ' biträde violinisten fru 
Hilma Munthe-Sandberg, harpisten fru 
Anna Lang, organisten Otto Olsson 
sångerskan frkn Signe Sundberg och 
kvrkans förstärkta sångkör, samt att 
programmet upptog för orgel Fantasi 
af Mozart, »Ur Kristi lif», stämnings
bilder af Mailing; stycken ur Händels 
»Messias», violinnummer af Bach, »Be-
nedicam Dominum» af Alan med obl. 
violin, Ballade för harpa af Hassel
mans »Påsksång» af Pretorius, »Lof-
sång» af Handel för trio och kör. 

Bellmanskonserten och fru Norries 
konserter bereddes oss ej tillfälle att öf-
vervara. Svenska Musiker förenin
gens och Svenska Musikförbun
dets konsert i Gustaf \ asa-kyrkan 
Annandag Påsk gafs under hr Tor 
Aulins ledning och vid densamma ut
fördes Kyrkouvertyr för orkester och 
orgel (hr O. Olsson), Aria ur Mendels-
sons »Elias» (hr A. Wallgren), Sym
fonietta af Ch. Gounod för blåsinstru-
menter (flöjt, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 
horn, 2 fagotter), Largo af J . S. Bach 
för 2 solovioliner (hrr Molander och 
Runnqvist) Scène funèbre (L année 
terrible 1870-1871) för strâkorkester, 
Aria ur » Xerxes » af Händel (hr \\ all
gren) och till slut Huldigungsmarsch af 
Wagner. 

Eugen Ysaye, »violinkonungen», 
hade naturligtvis fullt hus på sina kon
serter i Musikaliska Akademien d. 22 
och 29 april, denna gång åtföljd af 
sin bror pianisten Théo Y. (Théophile, 
som han kallade sig, då bröderna kon-
serterade här tillsammans 1886). Eugen 
Ysaves mästerskap i afseende på tek
nik, uppfattning, verve och eld i spe
let är för väl bekant att vidare nu be-
höfva framhållas. Vi redogöra i stäl
let för programmen. På första kon
serten spelade han jämte sin bror, som 
är en utmärkt ackompanjatör och äfven 
god solist, Sonat, E-dur af J. S. Bacli, 
konsert n:r 3, G-dur af Mozart och n:r 
1, G-moll af Max Bruch samt solo en 
Chaconne af Vitali (Tommaso V. lefde 
omkr. 1700) en intresssant komposition, 
som på senare tid kommit till heders 
på violinist-programmen. På andra 
konserten upptog programmet: Sona
ter af Mozart, n:r 1, A-dur, Handel, 
G-moll, konsert n:r 3, H-moll, af Saint-
Saëns, Wagner-Wilhelmj s Parsifal-Pa-
raphras. Ballade och Polonaise af Vieux-
temps samt Schumanns »Abendlied». 
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Théo Ysaye lät på dessa konserter af 
pianosoli höra Pastorale et Caprice 
af Scarlatti, Etude, F-moll, af Saint-
Sai;ns, Scherzo, Ciss-moll, af Chopin 
och den bekanta » Prelude» af Rach
maninoff. 

Aul ink vart etten i förening med 
prof. Neruda afslutade värdigt sina 
kammarmusikkonserter d. 23 april med 
Schubert-program, som ofvan anförts. 
Den posthuma stråkkvartettsatsen, som 
vi ej förut hört, var mycket intressant. 
I »Forell-kvintetten» (med variatio
ner öfver Schubert-sången »Die Fo
relle») biträdde förtjänstfullt fröken 
Aurora Molander. 

Hr Richard Andersson, vår värde
rade pianist och pianolärare, bjöd på 
en intressant konsert i Musikal. Aka
demien d. 27 med biträde af orkest.er 
under hr Tor Aulins ledning. De ut
förande pianisterna, frkn Inga Petters
son och Astrid Berwald (Franz B:s 
sondotter), utförde berömligt sina partier, 
i synnerhet hyllades entusiastiskt frö
ken Berwald särskildt efter utförandet 
af farfaderns vackra konsert, D-dur 
(manuskript). Konserten inleddes med 
en modern pianokonsert af ryssen Ser
gius Liapounow, ett ganska underhål
lande verk, likasom tredje numret, We
bers konsertstycke, op. 79 F-moll, med 
frk Pettersson vid flygeln. Slutnum
ret, Sindings Dess-dur-konsert spelades 
brillant af fröken Berwald, hvars konst
närlighet är mera mogen än hennes 
kamrats denna kväll. Fröken Ber
wald besitter med utmärkt teknik myc
ken intelligens och smak. 

Musikföreningens sista konsert sko
la vi omnämna på samma gång som 
Filharmoniska sällskapets i nästa num
mer. Frimurare-konserten, Långfreda
gen, med »Skapelsen» af Haydn erbjöds 
oss ej tillfälle att öfvervara. 

s'\~\ 

Musiknotiser från hufvudsta-
den och landsorten 

Kgl- teatern. En rysk balett
kår från kejs. operan i Petersburg med 
primadonnan m:me Paulova kommer i 
denna månad att gästa på operan. Till 
flere af de stora baletterna höra intres
sant musik af ansedda komponister 
såsom programmet visar. Första afto-
non uppföres »Coppelia» med musik 
af Delibes (baletten gifveu här på ope
ran 1896), och Suite ur »Prinsessan 
Törnros», musik af Tschaikowsky, samt 
Liszts 2:dra Rhapsodi; andra aftonen: 
»Pachita» i tre akter, musik af Min k-
us; tredje aftonen: Kavalleriets rast 
och Fantasi ur »Svandammen» af Tschai
kowsky; fjärde aftonen: » Giselle», ba
lett i tre akter, musik af Ad. Adam. 
Truppen har vidare på sitt program 
»Trollflöjten» med musik af Drigo och 
»Das unbewachte Mädchen», musik af 
P. Ii. Hertel den bekante hofkompo-
nisten och balettdirigenten i Berlin, 
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känd genom baletterna »Satanella», 
»Flick und Flock», »Sardanapal» etc. 

Musikaliska akademien höll 
d. 23 april ordinäre måniidssamman-
kornst under ordförandeskap af sin 
prœses, justitierådet Carl Silverstolpe, 
Sona därvid hälsade de nyvalda, vid 
sammanträdet närvarande medlemmarna 
och associéerna välkomna. 

I enlighet med ett af statsarkivarien 
Joh. Flodmark framställdt förslag be
slöt akademien att bekosta iståndsät-
tandet af hofsekreteraren, operasån
garen C. C. Karstens graf, liksom dess 
underhåll och vård för framtiden. 

Vidare föredrogs till behandling 
inkomna skrifvelser och löpande ären
den. Slutligen anmäldes gåfva af fo
tografi från professor C. J. Lindberg 
samt gåfva till biblioteket från direk
tör L. Aug. Lundh. 

Tonsättarnas stipendier. Mu-
sikidkarna O. Blom och J. A. E. Ska-
gerberg ha under ytterligare ett år 
tilldelats ett stipendium å 1,000 kr., 
musikidkaren C. N. Berg ett stipen
dium å 1,000 kr., att innehas under 
två år, samt tonsättarna H. AlfvéD, 
A. Hallén och E. Sjögren belöningar 
å 1,000 kr. h var. 

Sjung Sjung , det välkända 
manliga körsällskapet, gaf den 29 april 
i K. F. U. M:s hörsal konsert under 
dir. O. Sandbergs ledning med biträde 
af violinisten fru Munthe-Sandberg, fr. 
Z. Wall och dir. P. Wretblad. 

Vivien Chartres föräldrar. 
Den uppgift som vi anfört (se Sv. M. 
T. n:r 4) efter Georg Brandes, att den 
lilla violinvirtuosens moder skulle för 
tio år sedan vara skild från sin man, 
har af sagesmannen sedan dementerats. 
Också lär hennes far ha varit närva
rande vid underbarnets sista konsert 
härstädes. 

Sigrid Arnoldson afslutade d. 
18 april ett fem veckors gästspel vid 
italienska operan i Petersburg med 
uppträdande i »Werther», hjärtligt 
hyllad af den fulltaliga publiken. Fru 
Arnoldson, sedan flere år tillbaka Pe
tersburgspublikens gunstling, afreste 
sedan till Budapest att gästa på ope
ran därstädes. 

Göteborg. För musiklifvet i ri
kets andra stad saknades utrymme i 
förra numret att redogöra. Från se
naste redogörelse här hafva vi att lämna 
fortsättning ifrån midten af mars och 
en vecka inuti april. Det är fortfa
rande Orkesterföreningen som domine
rar. På Stora teatern har gifvits en
dast dramatiska föreställningar undan
tagandes ett uppförande af »Vermlän-
dingarnei; på Folkteatern har ock ett 
sådant af »Den sköna Galathea» egt 
rum. 

Den 14 mars gaf hr Julius Ruth

ström, violinisten och konsertmästaren 
vid Orkesterföreningen, en konsert med 
biträde af denna och sångerskan frk. 
Elsa Busch. Hr Ruthström spelade där
vid Beethovens violinkonsert, Solo-sonat 
(op. 42) af Max Reger, i A ir af Bach, 
Scherzo och Tarantella af Wieniawski. 
Frök. Busch utfyllde programmet med 
solosånger. Dagen derpå gaf Orkester
föreningen en populär konsert under 
hr O. Morales' direktion, hvarvid upp
fördes: 1. Mozart: Uvertyr till »Titus»; 
2. Beethoven: Andante cantabile ur 
Trio af Beethoven, för orkester af 
Liszt; 3. Gluck: Balett-suite N:o 2, 
fri bearb. af Mottl; 4. Mendelssohn: 
Uvertyr »Meeresstille und glückliche 
Fahrt»; 5. J. Svendsen: »Zorahaida», 
legend för orkester; (i. Rubinstein: 
Valse-Caprice. En Ork. Fören:s Sym-
fonikonsert d. 18 mars hade följande 
program; 1. Dvorak : Symfoni N:o 5, 
E m. (»Från nya världen»); 2. Men
delssohn; Violinkonsert (hr Rutström); 
3. Liszt: Dans i bykrogen (ur hans 
»Faust»). Vid Ork. För:s 4:e abonne
mangskonsert biträdde den ansedda 
tyska konsertsångerskan frk. Tilli 
Koenen som solist, och vid den utför
des: af Beethoven: Uvertyr till »Fi-
delio», E dur; Scen och aria »Ah per-
fido» (frk. Koenen), vidare Wagner: 
Inledning till 3:e akten af »Mäster-
sångarne», Berlioz: Fantastisk symfoni, 
op. 14 och sånger med orkester af R. 
Strauss (»Hymnus»), Fiedler och H. 
Wolf. En ny populär konsert af O. F. 
den 29 mars bjöd på: Cherubini: uver
tyr till »Ali Baba» ; Beethoven: Kvin
tett op. 16 för piano, oboe, klarinett, 
fagott och horn ; Svendsen : Rhapsodi 
N:o 3 op. 21; Brahms: ur »Liebeslie
der» Walzer, op. 52, för stråkorkester; 
Joh. Strauss: uvertyr till »Läderlappen». 

Musikföreningen gaf d. 30 mars sin 
3:e kammarmusiksoaré under medver
kan af Aulin-kvartetten och hr W. 
Stenhammar, då programmet upptog: 
1. Schumann: Stråkkvartett, A-moll; 
2. W. Stenhammar: Sonat för violin 
och piano ; 3. Beethoven: Stråkkvartett, 
F-moll. Dagen derpå gaf P. B:s sång
kör konsert, då bl. a. utfördes Halléns 
»Styrbjörn Starke», Södermans Ballad 
af Uhland, Liljefors: »Gavotte» ur 
kantaten vid Högskoleinvigningen samt 
Scherzo ur Symfoni — D. 16 mars 
gaf Anna Norrie »Visafton» med fö
redrag. 

Gå vi nu till betraktande af musi
ken här i början at april, ha vi att 
nämna Ork. Fören:s symfonikonsert d. 
l:a, hvars program upptog: Brahms: 
Tragisk uvertyr, op. 81; M. Bruch: 
Violinkonsert, G-moll, hvari violinsolot 
utfördes af fröken Sigrid Lindberg från 
Stockholm; R. Schumann: S3rmfoni N :o 
1. B-dur, op. 38. En populär konsert 
af O. F. d. 5 april hade följande pro
gram: 1. Auber: Uvertyr till »Den 
stumma» ; 2. Saint Saëns; aria ur »Sim
son och Delila» (frök. Signe Boberg); 
3. Massenet: Scènes pittoresques (suite); 
4. Svendsen: Norsk Rhapsodi N:o 3; 

5. sånger vid piano (frk. Boberg). Den 
3 april gaf hr Jul. Ruthström en Bach-
Reger-afton för violinsolo i Johannes-
kvrkan, hvarvid han spelade af Bach: 
Sonat, G-moll, N:o 1, och Chiaconoa, 
af Reger: Sonater D moll op. 42 N:o 
1, 2 och 4. 

Filharmoniska sällskapet gaf d. 0 
april sin 2:a årskonsert under hr Sten-
liammars direktion och under medver
kan af fruar Dagmar Möller och Dav. 
Afzelius-Bohlin samt hrr Carl Holm-
qvist och O. Forshell som solister samt 
Orkester-Föreningens orkester. Pro
grammet upptog Liszts »Legende von 
der Heiligen Elisabeth». D. 6 april 
gafs af Ork. För. en symfonikonsert 
med följande program: 1. Berlioz: 
»Episod ur en konstnärs lif», fantas
tisk sj'mfoni, op. 14; 2. Handel: aria 
ur »Rinaldo» (frk. Ellen Beck); 3. 
Liszt: »Orfeus», symfonisk dikt; 4. 
Meyerbeer: aria ur »Robert», (frk. 
Beck). 

2 

Från våra grannland. 

Helsingfors. Mars 24 — april 
19. Den finska hufvudstaden har äfven 
i år haft gästspel på Alexanders-teatern 
af ett ryskt operasällskap i slutet af 
mars med uppförande af Gounods 
»Faust», »Aida», »Lifvet för Tsaren», 
»Eugenij Onjegin», »Ruslan och Lud
milla», »Traviata» och »Carmen», i 
hvars titelroll »den berömda» opera
sångerskan vid kejs. teatern i Peters
burg Maria Nikolajevna Kusnetzova 
gasterat. Af operans förnämsta krafter 
nämnas fru Timescheva samt hrr An
drejeff och Golletzy. Äfven ett ryskt 
balettsällskap har medverkat med prima 
balerinan Preobraschenskaja. D. 5 april 
gafs en slutföreställning med blandadt 
program af delar ur »Faust», »Simson 
och Delila», »Lifvet för Tsaren» och 
»Judinnan» samt balett. — Hr John 
Forssell från Stockholm gaf en andra 
och sista konsert d. 26 mars, äfven då 
med biträde af pianisten O. Merikanto, 
då programmet upptog aria ur »Bar
beraren», samt sånger af Rubinstein, 
Delibes, Schumann, Hallén, Stenham
mar, Alfvén, Sjögren, A. F. Lindblad, 
Geijer och Körling. D. 25 mars gaf 
sångkören »Suomen Laulu» konsert, 
hvars program upptog gamla latinska 
skolvisor, arrangerade för kören af 
mag. Klemetti, klarinettkonsert af Cru
sell (hr K. Aerila) samt finska folk
visor från Österbotten. Sångkören M. 
M. gaf d. 28 och 30 mars konserter 
med biträde af Fil. sällskapets orkester 
och hr Eino Rautavaara som solist. 
Bland programmets nummer förekom 
Halléns »Styrbjörn starke» samt »San
dels» af Sibelius för manskör och or
kester. 

Helsingfors' Musikinstitut hade d. 
5 april sin 5:te abonnemangskonsert, 
som inleddes med Halvorsens »Passa-
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cagliga» för 2 violiner (hrr Novacek 
och Lindelöf) hvarefter följde violon-
cell suite af Bach (hr Bror Pettersson), 
2:a satsen af Brahms' »Deutsches Re
quiem», Violinkonsert af Sinding (hr 
Novacek) och körer af Wegelius. In
stitutets körpersonal medverkade. På 
institutets lo:de musikafton den 11 
april utfördes Trio op. 52, B dur, af 
Rubinstein, Sextett op. 36 af Brahms 
och ofvannämnda nummer, ur Requiem 
och Wegelius-körerna. D. 8 april kon-
serterade Akademiska sångföreningen 
i universitetssalen ooh ett par dagar 
senare gafs en konsert af Erkki Me-
lartin med egna kompositioner, 1 Syrn-
foni N:o 3, F-dur; 2 förspel och 3 
scener ur det ännu ej färdiga musik
dramat »Aino»;* o »Sijkajoki», sym
fonisk dikt. Filbarmoniska sällskapet 
gaf d. 13 april sin 10 (sista) symfoni
konsert under hr Kajanus' ledning med 
den unga violinisten Kathleen Parlow 
som solist. Programmet upptog: 1. 
R. Schumann: Uvertyr till »Genoveva»; 
2. Beethoven: Violinkonsert; 3. Sibe
lius: Symfoni N:o 3. Påskdagen gaf, 
som vanligt, organisten Merikanto och 
bas-ångaren Ojanperä en kyrkokonsert. 
En blind sångerska, Esther Hyvonen, 
och en blind pianist, Martti Varionko 
gåfvo tillsamman en konsert d. 5 april 
i studenthuset. — De populära konser
terna i Socitetshuset ha fortgått ett 
par gånger i veckan, och bland solistet 
som vid dem medverkat kunna nämnas 
violinisterna Emile Colombe, Leo Fan-
tek och violoncollisten Ossian Fohström. 

Kristiania. Mars 13— April 14. 
Nationalteatern har utom dramatiska 
pjeser upptagit för första gången »Fjeld-
eventyret» afnorska skalden Bjerregaard 
(f 1842) med musik af V aldemar Trane 
(y 1828), ett sångstycke som har ka
raktären af norskt nationalverk. (»Ett 
äfventyr i norska fjällen», uppfördt 
1861 i Stockholm på Djurgårdsteatern.) 
Teatern har dessutom gifvit ett par 
symfonikonserter, hvaraf den första, i 
midten af mars, gafs med biträde af 
den ryska pianisten fru Sandra Drouc-
ker och hade på programmet Saint-
Saëns' orkester verk »Phaëton», »La 
jeunesse d'Hercule» samt »Danse ma
cabre» och pianokonserten i G-moll. 
Fru Droucker spelade dessutom Noc
turne af Chopin och Campanella af 
Paganini-Liszt. På den andra konser
ten, d. 4 april, medverkade den itali
enska pianisten fru Avani-Carreras, då 
programmet upptog: 1. Smetana: Uver
tyr till »Die verkaufte Braut»; 2. 
Sgambati: Pianokonsert; 2. Bizet: »I 
Rom»; 4. Sgambati: Studio melodico, 
Nenia, Ländier, Tarantella (fru Avani-
Carreras); 5. J. Svendsen: Norsk Rhap-
N:o 4. 

Fahlström s teater har fortfarit att 
gifva »Den sköna Helena» med fru 
("ally Monrad och sedan några gånger 
fru Anna Norrie, som gäster i titel
rollen. Fru Anna Norrie gaf äfven 
under mars en visafton. D. 18 gaf 

hr Carl Carlander konsert i bröderna 
Hals' salong med biträde af v iolinisten 
Leif Halvorsen och pianisten Backer 
Lunde; dagen derpå konserterade en 
violinist O. Gustafson, bl. a. spelande 
Mendelssohns konsert och Chiaconna, 
af Vitali, och följande dag gafs kon
sert af Handelsstandens orkester. D. 
26 mars gafs konsert af sångerskan 
Olivia Dahl med biträde af pianisten 
Brandt-Rantzau. Musikföreningens 6:te 
konsert i Logens stora sal hade till 
dirigent, utom sin vanliga, hr Ivar 
Holter, hr Tor Aulin. Programmet var 
följande: 1. Beethoven » Leonora »-
uvertyr N:o 3; 2. Liszt: »Die Idale»; 
3. Mozart: Symfoni D-dur; 4. Berlioz: 
Orkesterstycken ur »Damnation de 
Faust». I slutet af mars gafs här i 
bröd. Hals' lokal 3 konserter af ung
erske violinisten Beorecz Ignacz' musik
kapell, då bl. a. utfördes Sibelius' »Fin-
landia» och Petersson-Bergers »Nordisk 
Rhapsodie» samt kompositioner af Be o
recz. D. 2 april gaf fru Norrie en af-
skedskonsert, biträdd af hr Sigurd von 
Koch. 

Köpenhamn. Mars 11— April 
10. Kgl. teaterns spellista med pjeser, 
innehållande musik, och operor har 
under dentia tid upptagit: »En mid
sommarnatts dröm», »På Sicilien», »Ba-
jadser», »Mästsrsångarne», »Carmen», 
»Trubaduren», »Der var en gang . ..», 
»La Traviata» och »Faust». Herr He
rold har upptrådt som gäst till midten 
af april, från hvilken tid han är en
gagerad i Leipzig, Prag och Dresden. 
— Casino-teatern har haft på sina pro
gram »Aladdin», »Den glada änkan» 
och slutligen »En valsdröm». Fredriks-
bergsteatern har fortsatt uppföra »Ni-
touclie». 

D. 14 mars gaf Joh. Svendsen och 
Kgl. kapellet sin 3:e och sista abonne
mangskonsert med biträde af opera-
sångarne Peter Cornelius och Helge 
Nissen. Programmet upptog Beethovens 
symfoni N:o 5, uvertyrerna tili »Den 
flygande Holländaren» och »Tannhäu-
ser» samt Gral-berättelsen ur »Lohen
grin» och Holländarens aria i första 
akten af »Den flygande Holländaren». 
Privat kammarmusikförening gaf d. 11 
mars konsert, hvarvid utfördes kvartett, 
F-dur, af Tschaikowsky, violinkonsert, 
A-dur, af Mozart samt duetter för 
sopran och allt af Schumann och Bralims. 
D. 16—27 mars gafs tre konserter af 
sångerskan Tilli Koenen och d. 17 kon
serterade violinisten Armida Senatra ; 
dagen derpå pianisten Edvard Borre-
gaard och d. 21 gaf sångerskan Julie 
Wiegandt en konsert, biträdd af hr 
Borregard och violinisten W. Bart-
holdy. D. 26 gafs konsert af violinis
ten Thornberg och pianisten fru Geel-
muyden, d. 27 af violinisten, kapell-
musikus Aug. Gjurling, biträdd af sin 
fru Agnes G. (sångerska) och pianisten 
Helge Dahl. Programmet upptog kon
sert, D dur, af Mozart, Paganinis »Hex-
dans», en Czardas af ko.nsertgifvaren 

m. m. D. 30 mars fick man här åter 
höra violinvirtuosen Willy Beumester, 
hvilken företagit en konserttur med 
pianisten Emeric Stefan i som medver
kande, en ung man, elev af Busoni 
och Dohnanyi, som på sista tiden väckt 
stor uppmärksamhet för sin talang. Bur-
mesters konsertprogram upptog: Sonat, 
Ess dur, för violin och piano af Beet
hoven, konsert, D-moll, af Wieniawski, 
Spohr: Adagio, Paganini-Burmester: 
»Nel cor piu» samt kompositioner af 
Pergolese, Haydn, Kuhlau, Bach och 
Gossec, bearbetade af Burmester. 

I början af april gafs konsert af 
Musikforeningen, då programmet upp
tog: Mozart: Symfoni, G-moll; Weber: 
Concertstyck (frk. Anna Schytte) för 
piano och ork.; Carl Nielsen: »Saga 
dröm» för orkester, »Hymn till kärle
ken» (solister: fruar Grunert, L. C. 
Nielsen, m. fl.) 

I tidningen »Politiken» läser man 
följande notis. En korrespondent från 
Kristiania 3 april berättar, att fru Anna 
Norrie, som på Fahlströms teater gjort 
stor tycka som Den sköna Helena, skall 
i den närmaste framtiden ingå äkten
skap med den unge svenske skådespe
laren de Verdier vid Intima teatern. 

Från andra land. 

Richard Strauss, »Salomes» 
kompositör, har blifeit vald till diri
gent för kungliga kapellets i Berlin 
symfonikonserter under en tid af tre 
år, och har nu med Filharmoniska or
kestern företagit en stor konsertresa 
till Frankrike och Spanien. 

Maria Götze och Geraldine 
Farrar vid operan i Berlin, båda 
bekanta i Stockholm trån gästuppträ
danden här, ha af kejsar \\ ilhelm ut
nämnts till k. preussiska kammarsån
gerskor. 

Ett och annat från Musik-
verlden. 

Skatt på musiker. I »Die Sig 
nale» för d. 15 april läser man föl
jande: »I Sverige har antagits en lag, 
som pålägger alla utländska konstnärer, 
som producera sig i Sverige, en skatt 
uppgående till fem procent af brutto
inkomsten. Om en sådan åtgärd skall 
komma att förhjelpa den svenska kon
sten till en snabbare utveckling, kan 
dock sättas i fråga». 

Léhars nyaste operett heter 
»Vilja», skogsflickan, med text af A. 
M. Willner och Robert Bodansky efter 
en bok af Schick v. Markmann. Pre
miären af operan lär skola ske samti
digt i Wien, Berlin och London. 
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1 Bok och musikhandeln finnes 
att tillgå 

Schumann-
Album tSSf tSr 

med porträtt af 

Robert  Schumann.  

Pris kr. 1: 25. 

Pianostycken: Inträde i skogen — 

Jägaren på lur — Fughetta — Små-

sfycke — Fantasi-Dans samt sång: 

Folkvisa med svensk och tysk text. 

T onminnen. 
Melodiska Pianostycken. 

Jubelpolonäs, Canzonetta. Gam
la tider, Valse mignonne, God 
natt! af Frans J. Huss. Pris 1 kr. 

Säljes och rekvireras hos Svensk Musik
tidnings Expedition, Kamma karegatan 6. 

i p /1  P IAN!  NON 
FLYO LA. R 

A1 b u m b 1 a d. 
5 Melodiska tonstycken 

/ : • af -

Adrian Dahl. 

(Komans. Humoresk. Perpetuum 
mobile. Aftonstämning. Marche 
triomphale) — Prisbelönt musik

bilaga — finnes til! salu à 1 kr. å 
Svensk Musiktidnings Expedit ion.  

A Svensk Musiktidnings Expedition, 
Karnmakaregatan 6, samt i bok- och 
musikhandeln finnes till salu 

MELODISKA 

MINNESBLAD 
4 Pianostyckon — Barcarole, Mazur

ka, Canzonetta, Nenia — af Frans J. 

Huss. Pris 1 kr. 

•C •• 

Nytt i bokhandeln! 

Oui orgelns användning 
vid gudstjänsten 

af Daniel Rudin v. d. m. 

Pris 75 öre. 

Förut utkommen: 

Den kyrkliga musikens och 

sångens förbättring, ett önskemål 
för vår svenska kyrka. Af N. Öst

gren, Komminister. 

Pris 40 öre. 

•mc • C3C 3D 

Svensk Musiktidning. 
Nordiskt  Musikblad.  — 28:de årg. ,  för  hvarje musikaliskt  hem 

ulgifves t(.)UH eller samma jilan som förut, innehall ande populär läs

ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin

gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug.J. I'ris 5 kro

nor pr ar, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här a Expeditio

nen, Karnmakaregatan 6, 1 tr. öfv. gården, i bok- och musik

handeln, a posten och tidningskontor. / landsorten l>iist a posten. 

Obs./ Nyttan af en musiktidning för musikhildningen i hemmet torde ej 

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

ras ocli bildar, så att säga, en musikhistorisk uppslagsbok. Riitta platsen för ut-

gifvandet af en musiktidning är hufvudstaden, där musiklifvet är högst och rikast 

utveckladt. Svensk musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu

siklifvet i vår hufvudstad, i landsorten samt i Finlands, Norges och Danmarks liuf-

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

P I  A N O L E  

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. m. och 

o—t e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Karnmakaregatan 6.  I t r .  öfv.  gärden.  

Frans J. Huss. 

dbcLbcLbdJ 

IQ 
1 

Ul 

PIANOMAGASIN. 

Svenska Pianinos: Största lager 
från J. Q. Malmsjö, Kungl. Hofle-
verantör, S. Andersson, Bergqvist & n 

Nilsson, I. P. Löfberg & Go, Sta- 1 
venow 8t C :o m. fl. 

Utländska Pianinos:från G.Schwech 
ten, Steinweg Nachf. och Uebel & p. 
Lechleiter. .H 

Flyglar: från J. G. Malmsjö, Stein- Ï 
weg Nachf. in. fl. — Orglar: från Ma
son & Hamlins världsberömda firma. 

Begagnade instrument tagas i ut
byte. 

Gust. Petterson ® C:o, 
13 Malmskilnadsgatan 13, Stockholm. 

OBS.! Värdefull nyhet! 
För piano, två händer. 

SCHERZO 
af Emil Sjögren 

tillegnadt fru Valfrid B-.xson Lind. 

Pris i kr. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS EXP. 

Vackert Kartong-porträtt, 
kabinettkortsformat, af Fröken 

Hilda Thegerström 

f innes at t  köpa t i l l  pris  af  50 öre 

i  Musikhandeln,  Allm. Tidningskon

toret och å 

Svensk Musiktidnings Ex p., 
Karnmakaregatan 6. 

INNEHALL. 

Bernhard Crusell (med porträtt). — Ed
vard Elgar (med porträtt). — Från franska 
Revieran, af Anteros. — Musikpressen. — 
Från scenen och konsertsalen. — Musikno
tiser från hufvudstaden och landsorten samt 
från andra land. — Ett och annat från mu-
sikvärldel. — Annonser. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908. 


