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Teresa Carreno. 

fter att under förra säsongen 
!! i Amerika ha skördat en rike

dom af guld och lagrar, har 
«pianots drottning», m:me Teresa Car
reno under denna valt Europa till fäl
tet för sitt segertåg och nu, efter fem 
års frånvaro äfven lyckliggjort oss med 
ett konsertbesök. Första gången detta 
skedde var 1891, då konstnärinnan 
lät höra sig tre gånger på Kgl. Ope 
ran, samtidigt med att en ansedd t}'sk 
pianist fru Margareta Stern då gästade 
densamma. Fru Carreno skördade emel
lertid lejonparten af triumferna. På 
operakonserten introducerade hon sig 
med Griegs pianokonsert. Obekant 
som hon då var för vår 
publik, blef hon ej en gång 
vid sitt framträdande hel-
sad med någon applåd. Ock
så gjorde hon ej någon af
fär af publiken utan gick 
helt lugn och satte sig ned 
vid pianot. Efter sista num 
rets Weber-Liszts Polacca 
brillante, hade hon eröfrat 
sitt auditorum. Efter denna 
följde ytterligare 2 konser
ter och d. 31 mars tick 
man höra henne på en ope
rans konsertmatiné, spelan
de Saint-Saëns' C moll
konsert och en Liszt Rhap-
sodi med orkester. För öf-
riga hennes nummer skulle 
vara för vidlyftigt att här 
redogöra. Det må endast 
nämnas att hon ä fven fram
trädde som tonsättarinna, 
ehuru i mera anspråkslös 
stil, med en »Berceuse», 
»Tarantella» och den hen
nes dotter tillegnade »Mi 
Teresita Valse». Nästa gång 
fru Carreno besökte oss var 
1893, då hon i d. 7—12 
nov. gaf tre konserter i Mu

Teresa Carreno 

Aino Ackté. 

sikaliska akademien. Xyss förut hade 
den berömda sångerskan Marcella Sem
brich konserterat der och i början af 
november gästade divan Nellie Melba 
för fullt hus på operan, icke dess min
dre kunde fru Carreno fägna sig åt 
detsamma på sina konserter, som in
bringade henne den rikaste hyllning. 
Det dröjde sedan tre år innan hon å ter 
visade sig här, det var år 189C>, då 
hon med samma framgång gaf konser
ter d. 13 och l(i febr. i samma lokal. 

Nästa gång fru Carreno gästade 
oss var 1900. Sedan lät hon, lika 
som allra första gången, höra sig å 
operan, å årets första symfonikonsert, 
d. 13 okt. 1903 Af större saker spelade 
hon då Tschaikowskys B moll-konsert, 
Webers »Koncertstiick» samt Schubert-
Liszts »Erlkönig»transkription. Hon 

gaf sedan den 15 och 
19 konserter i Musikaliska 
akademien under konkur
rens med operan, som då 
tog publiken i anspråk med 
fru Acktés gästspel. 

Några biografiska noti
ser om konstnärinnan, för 
dem som icke förut fått del 
af sådana, låta vi här 
åtfölja hennes porträtt. 

Teresa Carreno är född 
d. 22 dec. 1853 i Caracas 
(Venezuela), der hennes fa
der var finansminister. Den 
berömda Simon Bolivar, 
Syd-Amerikas befriare, var 
hennes mors onkel. Redan 
vid 8 års ålder var hon 
för sitt pianospel beundrad 
både i Syd- och Nordame
rikas större städer och fick 
sedan sin musikaliska ut
bildning i New-York, der Mo
ritz Gottschalk var hennes lä
rare. Hon studeradederefter 
för den franske pianisten 
Georges Mathias, elev af 
Chopin. Hon kom sedan 
tidigt till Europa och upp
trädde der under vintern 
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1865—1866 på konserter, väckan
de uppseende för sin talang. Ar 
1874 gifte sig miss Carreno med den 
fran.ske violinvirtuosen Emile Sauret, 
som då uppehöll sig i Venezuela. Der-
efter hörde man ej af henne på flera år, 
oaktadt hon tidigt väckt sensation som 
pianist både i England och Frankrike, 
till dess hon åter 1889, då längesedan 
skild från Säuret, firade stora tri
umfer på ömse sidor om Atlanten, ej 
minst i Tyskland, der bon icke förut 
kni'serterat. Berlin, Leipzig, Dresden, 
Wien och en mängd andra stora stiider 
eröfrwde hon då med sin eminenta tek
niska konst ocli sitt fängslande tem; e-
rament. I Köpenhamn spelade hon i april 
1890 på en filharmoiiisk konsert och 
gaf derpå en egen sådan; likaså 1891 
sedan hon detta år första gången, som 
vi sett, konserterat i Stockholm. 

Vid sitt konserterande här 1893 
uppträdde hon med namnet Carreno-
d' Albert. Hon ingick nän ligen i nytt 
äktenskap med den berömde pianisten 
Eug ii d' Albert 1892, n en detta äk
tenskap upplöstes redan 1895. 

Vi bafva föiut nämnt att fru Car
reno äfven gjort sig känd som tonsät-
ta'inna, och till hennes ofvan nämnda 
kompo-ät oner kan tilläggas att hon 
skrifvit Venezuelas nationalhymn. En 
tid föreståndarinna för en italiensk 
operatrupp har hon till och med fört 
dirigentstafven och besitter äfven ta
lang som sångerska. 

Fru C-trrenos dotter Teresita har 
också visat betydande talang som pia
nist och uppträdde här som helt ung 
med en konsert i Musikaliska akade
mien i febr. 1901. Det sägs ait hen
nes mor velat att hon här skulle de
butera såsom sådan. 

Fru Carreno är bosatt i Berlin, men 
vistas mest utom den tyska hufvudsta-
den på konseï trésor. 

-vy 

Aino Ackté. 

Fru Aino Ackté, som efter sin kon
sert här d. 8 sistl. oktober gifvit kon
serter i Köpenhamn och Kristiania, 
äfven där åtföljd af frk. Märiha Ohl
son som ackompanjatris, kommer un
der ett kortare uppehåll härstädes att 
gästa på k. teatei n såsom Salome och 
Tosca. Det är nu fem år sedan, fiån 
16 till 29 okt. 1903, hon uppträdde 
som gäst å vår operascen. först såsom 
Margareta i »Faust», därefti r som Eli
sabeth i »Tannhäuser», Julia i »Ro
meo och Julia» och Elsa i »Lobengrin», 
hvarjämte hon biträdde på en opera
konsert. Vi meddelade då om henne 
en utförligare biografi och vilja nu 
endast erinra om att den finska sång
er-kan, född d. 23 april 1876 i Hel
singfors, tillhörande den musikaliska 
Ackté- ramiljen därstädes, efter slutade 
sångstudier, hufvudsakligen i Paris, 

från sitt engagement vid Stora operan 
firade vid denna stora triumfer. På 
senare år har hon äfven sjungit med 
stor framgång på tyska scener. Hon 
ingick 1901 äktenskap med juris doc
tor Heikki Renvall i Helsingfors. 

Aubers Fra Diavolo» på 
Stockholms operascen. 

I början af detta år, den 23 jat)., 
var det femton år sedan Arvid Öd-
mann, vår nu främste, ja nästan ende, 
Fra Diavolo, första gången uppträdde 
i denna sin glanaroll, och den 8 nov. 
i år hade sjuttio år passerat sedan 
Ju'ius Günther gjotde sin fötsta debut 
på Kgl. operan som Fra Diavolo, så
som vi nämnde i hans nekrolog för 
något öfver fyra år sedan. 

Vid Arvid Odmanns första framträ
dande >om hjälten i Aubers röfvar-
opera innehöll St. Dagbl. en intressant 
artikel om densamma, underrubriken: 
»När 'Fra Diavolo' var ny i Stock
holm», af C. L. Uppsatsen kan ej 
gerna vara af någon annan än nämnda 
tidnings mångårige medarbete, den som 
kåsör, konstkritiker och författare väl
bekante Claes Lundin, som för två 
månader sedan, den 14 sept., gick ur 
tiden vid 83 års ålder. Med hänse
ende till förstnämnda data och som ett 
minne af den spirituelle författaren 
till uppsåten i St. Dbl. taga vi oss 
friheten att här reproducera densamma. 

* 

Det var den 17 maj 1833, en ovan
ligt varm vårdag, då stora termome
tern utanför Benjamin Lejas galanteri-
butik vid Gustaf Adolfs, torg visade 
22 grader på middagen och mer än 
en kunglig sekter gick utan öfverrock 
och solade sig på östra sidau af Norr
bro. Man gick alltid på den sidan, 
då man var »ute och gick» På vec-
stra sidan såg det mycket skräpigt ut 
vid den långa muren längs kungliga 
stallets baksida. Bazaren fanns då 
icke ännn. Först fem år derefter upp
stod den märkvärdiga byggnaden. Den 
enda prydnaden vid den långa, fula 
muren var ett s. k. sockeistånd. på 
hvars med rödt kläde utstyrda di-k 
åtskilliga sötsaker lockade de föibgå-
ende, hv lka dork voro högst få. Så
dana sockerstånd funnos på flera stäl
len i Stockholm och tillhörde stadens 
socket bagare samt. voro mycket för
nämare än fruktstånden eller de simpla 
pepparkaksstånden, af hvilka ett stod 
i hörnet af Fredsga'an och torget. 

En kunglig sekter och en gardes-
fänrik stötte tillsammans å Norrbro. Äf
ven den sistnämnde var civilklädd, 
men man kunde genast se, att han 
var militär, ty han hade mustascher. 

Alla civila tjenstemän rakade sig på 
den tiden och läto endast ett par små 
polisonger vittna om att de icke voro 
i saknad af skäggväxt. Helskägg bar 
ingen, således ej heller militärerna, 
med undantag af gardesregementenas 
timmermän, men det var bara lösskägg 
och förekom endast i parad. 

— Du går väl på spektaklet i afton? 
frågade kungl. sektern. 

— Naturligtvis! — svarade fänriken 
— Sevelin har ju recett, och så lära 
vi få en ny opera. 

— Minsann inte för tidigt. Gud 
vet, hvad presidenten tänker på. Han 
har nu snart ett helt år varit teater
direktör. 

»Presidenten» var Per Westei strand, 
som 1832 utnämnts till förste direktör 
för kongl. maj:ts hofkapell och spek-
takler, en allmänt omtyckt man, stor
mästare i P. B., veiksam ledamot i 
Bellmanska sällskapet och ett stort 
antal andra glada samfund, musikalisk 
och literär, sjelf god sångare och ta
langfull tonsättare, och som, under det 
han dyrkade konsten och nöjet, aldrig 
för.-ummade sin tjänst hvarken som 
teaterledare eller president i statskon
toret. Lik>om alla andra teaterdirek 
törer, undgick han dock icke tadlet, 
men bar det med gladt jemnmod. 

Det var Westerstrand som på vår 
scen satte upp '»Fra Diavolo», »Den 
stumma», Alphyddan» och många 
andra omtyckta operor, sjutton till an
talet, samt bortåt åttio större och min
dre teaterstycken och baletter. 

Kungl. sektern och gardesfänriken 
begåfvo sig in i stora operaförstugan 
åt torget, der biljettkontoret då fanns, 
och köpte af Mamsell Hane hvar sin 
amfiteaterplats för 1 rdr 24 sk. banko 
stycket, hvarpå de åter slogo några 
slag på Noirbro,  der  Stockholms f ina  

värld alltid infanD sig, om väderleken 
ej var allt för svår. Kungl. sektern 
föreslog, att de skulle äta middag på 
Lyktan vid Riddarhustorget. 

— Det är ändå vårt bästa värds
hus — sade han — och fänriken 
gjorde icke några invändningar, allra 
helst som klockan rtdan var tre, den 
timme, då »bättre folk», brukade in
taga middagsmålet, under det handt-
verksfolk och »tåckna der» åto redan 
klockan ett. 

— Annette är charmant — tillade 
kungl. sektern. — 1 går hade hon en 
alldeles ny bindmössa, tusan så kokett. 
Fianska värdshusets flickor äro ingen
ting mot Lyktans. 

De unge männen åto och drucko 
hvar sitt spetsglas madeira, kanske två 
glas, hvarefter de hos Labatt, som 
hade galanteribod i samma hus, köpte 
ett par cigarrer, någonting riktigt öf
ver dådigt på den tiden, men emedan 
det då ännu var förbjudet att röka på 
gatan — det föi budet upphäfdes året 
därpå under koleratiden — så stop
pade de cigarrerna på sig och van
drake upp åt Drottninggatan för att 
dricka kaffe hos fru Schütz, som var 
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känd för sitt förträffliga kaffe och hade 
konditori-schvveizeri i n:r 30 viJ nämn
da gata. 

Efter kaffet följde naturligtvis 
punschen, då som nu, och så gick ef
termiddagen. Man hade god tid, ty«*kte 
man, ty spektaklet skulle ej tmrja förr 
äo kl. 7, ehuru det vanligtvis började 
half 7. Men slutligen stodo de unga 
männen i stora opernförstngan och be-
kiktide de fina damerna som stego ur 
vagnarne på torget och skyn Jade in i 
teaterhuset. 

* * 

$ 

Salongen fylldes småningom. Visst 
osade det Iii et olja, men belysningen 
var oklanderlig efter den tidens till
gångar. Stora kronan var nedhissad 
och sväfvade majestätiskt öfver amfi-
teatern, på hvars smala, med blått tyg 
klädda, raka bänkar hufvudstadens fina 
värld intog s na plut-er, men den satt 
också på första raden och glänste i 
all sin prakt. Fruntimmernas toaletter 
voro kanske mera än nu på en opera
afton utvaldt fina. 

På båda sidnr om den tidens amfi-
teator (parkett) sträckte sig stående 
parterr, der en plats vid operaföre
ställningar kostade 24 sk. banko och 
20 dA talstj-cken gåfvos. 

Salongen rymde 1,184 personer, 
följaktligen 244 flera än under opera 
husets sista tider, men var den afto
nen alldeles fullsatt. De flesta hade 
infunnit sig kanske för Sevelins skull, 
men de äkta musikälskarne hade kom
mit för att få höra den nya operan 
och njuta af Sällströms sång. 

Der ha vi hofkapellmästaren. Det 
är Johan Berwald, Du Puy's efterträ
dare, men som 1833 redan i elf va år 
anfört orkestern och fortfor dermed 
ännu i sexton. Bland första violerna 
finner man August Berwald, slutligen 
inspektor för musikaliska akademiens 
läroverk, och Andreas Lethin, orga-
n sfen i Maria, och Andreas Randel, 
som hade studerat vid kon-ervatoriet 
i Paris och slutligen vardt professor 
vid Musikaliska akademen, och tysken 
Elwers och Nagel från Mähren. Också 
Pacius var förste violinist den tiden, 
men han var visst tjenstledig.* 

Bland alt violerna var Adolf Fredrik 
Schwartz, som först 45 år efter den 
dag vi här omnämna lemnade sin tjenst 
vid k. h of kapellet och tog, såsom Frans 
Hedaerg kvad, »ålderdomssemestern 
från gasen, värmen, bråket, altvioln», 
samt, årsbarn med århundradet, afled 
först 1880. 

Bland klarinettisterna spelade direk
tör Crusell, den högt aktade musikern, 
och af dem som blåste oboe voro brö
derna August och Fredrik Gelliaar, 
den senare några år derefter gift med 
den utmärkta sångerskan Mathilda Fic-
ker och sedermera far till den lika ut

* Pacius kallades 1834 till musiklärare 
vid Helsingfors' universitet. 

Red. 

märkta Wilhelmina Gelhaar, hvilken 
allt för tidigt lemnade scenen. 

Men orkestern har slutat Förhänget 
går upp öfver »Ålderdom och dårskap», 
hvilken komedi vår sedan få berömde 
Johan Erik Rydqvist hade öfversatt 
ett par år förut från den franska Le 
ci-deravt jeune homme och der Sevelin 
i baron Torrveds roll egde en af sina 
förnämsta uppgifter. Afven denna kväll 
skrattade man mycket åt hans öfver 
måttan löjliga framställning. Per Erik 
Sevelin, då ett fyrtiotvå års man, var 
allt för benägen att öfverdrifva, men 
säker på att alltid vinna bifall åtmin
stone på de öfre raderna, och länge 
hade han namn för att vara en ut
märkt komiker. 

De öfriga spelande voro mtimsell 
Charlotte Lindman, sedan austäld vid 
Lii.debergs teater, hrr Wennbom och 
Ludvig Deland, son till den utmärkte 
komiske skådespelaren och balettmä
staren Louis Deland, samt hrr Hyc-
kert, Berg, L. Kinmansson och Sv ens
son, alla kända och omtj ckta på den 
tiden. 

Sedan man väl sett »Ålderdom och 
dårskap», började man i salongen un
der mellauakten, efter hvad en g»m-
mal person berättat, att sysselsätta s g 
med den nja operan. Fra Diaiolo 
hette den, och kompositören var en 
man mel Stadgadt anseende, men på 
vår operascen hade blott ett af hans 
arbeten dittills uppförts, nämligen »Snö
fallet», soin gafs första gången 1825 
och sis'a ett par månader före första 
föreställningen af »Fra Diavolo», så
ledes i mars 1833. 

Hvarje musikälskare i Stockholm 
kände Auber och visste, att han gjort 
sig världsberömd med La muette de 
Portici, som gifvits på stora Operan i 
Paris redan 1828, samt att hans Fra 
Diavolo vunnit storartad framgång på 
Opéra comique 1830. Musiken til 
si.st nämnda opera hade man köpt i 
fullständigt klaverutdrag uti Os-ergren-
ska musik- och bokhandeln vid Stora 
N» gatan samt äfven skaffat sig texten, 
som såldes i Norman & Engströms 
boklåda i Storkyrkobrinken. Nu skulle 
man höra sjäifva musikverket. Det 
var också hvad man gjorde, och man 
fann sig ingalunda bedragen i sin 
väntan på något kvickt ocli behagligt. 

Sällström, den då afgudade tenoren, 
återgaf titelrollen på ett alldeles för-
tjusaude sätt. Man tyckte, att hans 
sång var till och med säkrare än i 
andra operor. Man var van att höra 
honom i många olika partier, både som 
Max i »Friskytten» och som Don Juan, 
hvilket förvånar vår tid, men då för 
tiden icke väckte synnerlig uppmärk
samhet. Sällströms röst var tenor eller 
åtminstone hög baryton och ingalunda 
af så stort omfång som Karstens, Du 
Puy's och äfven Lindströms, men han 
sjöng både de högsta tenorpartier och 
Figaro i »Figaros bröllop». 

Bäst faun man honom likväl som 
Fra Dravolo. Afven hans yttre bidrog 

att göra något tilldragande af denna 
roll. De mö: ka, blixtrande ögonen, 
som gåfvo ansigtet en sydländsk prä
gel, b ins lifliga spel och någonting på 
en gång kvickt och spiittande samt 
känslofullt i hela framställningen höjde 
röfvarhöfdingeu i Sällströms framställ
ning till en högst intressant person
lighet, i hvilken Stockholms hela frun
timmersvärld vardt intagen, att ej säga 
förälskad. Något dylikt hade man al
drig förut erfarit på vår operascen. 

Redan Auber och Scribe hade vis
serligen gjort något helt annat af figu
ren än hvad deu var i verkligheten, 
men Sällström gjorde något ännu mera, 
och så vardt den grymme banditen, 
som i början af århundradet jagad» s 
af general Hugo, Victors fader, som 
en helt vanlig miss lådare, här adlad 
till en högsinnad hjälte med de största 
inre och yttre fullkomligheter. 

Det var Sällströms största triumf. 
Han stod nu på höjden af sin konst
närsbana, men länge dröjde det icke, 
förr än allmänhetens högst uppburne 
gunstling märkbajt aftyuade. Öfver-
ansträngning och ett mindre regelbun
det lefnadssätt hade tidigt undergräft 
hans helse. Då han på vår scen ska
pade Fra Diavolo, var Sällström blott 
trettio år, men ert par år derefter måste 
han resa till Italien för att söka åter
ställa sin brutna helsa. Han åteikom 
sjukare än förut och kunde icke mera 
uppträda samt afled den 18 december 
1839. Den af lysande segrar bort
skämde, under ett tiotal af år oemot
ståndligt tjusande sångarens minne är 
nu för länge sedan förbleknadt, och 
det är blott någon mycket gammal stock
holmare, s»m ännu kan skryta med, 
att han hört Sä lström och sett honom 
i den lysande röfvardrägten, der han 
tog sig så ståtlig ut och var så fängs
lande. 

* * 

* 

Redan innan Sällström lemnade detta 
jordiska, hade här uppträdt en annan 
sångare i Fra Diavolos parti och vun
nit allmänhetens gunst. Han var dock 
icke med 1833, utan gick då, en fem
ton års yngling, i Göteborg och fun
derade på att välja den militära banan. 
Men den som var med vid första före
ställningen af Fra Diavolo, det var 
Henriette Widerberg, hvars röst likna
des vid näktergalens klara, kling nde 
silfvertoner och som, utan musikaliska 
studier, utförde sina sångpartier endast 
efter gehör med både säkerhet och 
kraft. Hon var då redan 36 år, men 
en täck och liflig Zerlina. Hennes 
förfall på äldre dagar torde vara all
mänt bekant. 

Den myckot omtyckte Carl Gustaf 
Lindström, hofkamrerare, sjöng Loren-
zos parti, och hans vackra röst samt 
fördelaktiga utseende gjorde sig ännu 
på gällande, fastän lian var 54 år. 
Johan Jukob Fahlgren, sju år yngre, 
en stark baryton, spelade Matheo och 
skildras för öfrigt som en listig Figiro, 
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en ryslig Kasper och en högst lustig 
Monte Fiascone (i »Cendrillon») samt 
hördes med nöje äfven i Leporellos 
parti. 

Lordens roll utfördes af Sevelin, hvil
ken icke var sångare och hvars böjelse 
att karrikera gjorde engelsmannen 111 
en arlekin, som sökte draga uppmärk
samheten från de öfriga. Pamelas 
parti innehades af fru Evbom, den högt 
värderade sångerskan. De båda ban
diterna spelades af Lars Kinmansson, 
en förträfflig konstnär, som uppträdde 
med samma bifall i sång- och talroller, 
samt Per Adolf Wennbom, sedan kor
mästare. Underofticeren var de Lemos, 
hvilken sedermera tjenstgjorde som 
sufflör i många år, och bonden före
ställdes af Johan Peter Håkansson, so m 
afled några år derefter. 

I baletten uppträdde hrr Wallqvist, 
Seiinder och Silfverberg samt mamsell 
Daguin, dansens utmärkta primadonna, 
fru Pfeiffer och mamsell Fägfrstedt. 

Operan mottogs med mycket bifall. 
Man fröjdade sig åt, försäkras det, de 
rika, vexlande melodierna, det lif, den 
rörlighst och friskhet som utmärkte 
stycket, och man fann instrumenterin
gen praktfull, om ock stundom något 
bullrande. De som förut känt Auber 
endast af »Snöfallet», funno honom i 
den nva operan vara något helt annat 
än endast en härmare af Rossini, en 
fullt själfständig tonsättare, som gick 
sin egen väg och hade tillräckliga kraf
ter tiil detta. 

Så lär man ha bedömt » Fra Diavolo» 
på opera källaren efter föreställningens 
slut, dit kuDgl. sektern och gardes
fänriken begåfvo sig och der för öf-
rigt sångare och skådespelare samt ett 
stort antal af den manliga delen af 
publiken samlades, under det mänga 
af den kvinllga skyndade hem och 
slogo sig ned vid pianot för att spela 
igenom klaverntdraget. Melodierna 
blefvo genast populära och sjöngos öf-
verallt i staden. »Fra Diavolos» Ivcka 
var gjord. 

Redan dagen därpå innehöll Afton
bladet en berömmande anmälan. Först 
ett par veckor derefter kom Dagligt 
Allehanda med åtskilliga invändningar 
och förklarade Aubers Fra Diavolo icke 
vara någon riktig bandit med romanesk, 
hemsk anstrykning, utan en »muscadin 
i frack», en verklig »roué». Samma 
tidning fann libretton vårdslöst utarbe
tad och ytligt genomförd, men likväl 
erbjudande effektfulla situationer och 
genom handlingens raska gång fast
hållande uppmärksamheten. 

»Hvad musiken angår», fortfor Dag
ligt Allehanda, »så är Auber genom 
Snöfallet redan känd som en för

träfflig quadrill-, anglaise- och i nöd
fall äfven française-kompositör, och 
detta rykte har han visserligen beva
rat, kanske till och med ökat genom 
Fra Diavolo .» Och så följde en lång 

afhandling om hvad som fordras af 
hvarje musikaliskt konstverk. 

Dagligt Allehanda förklarade dock, 

att Sällström återgaf titelpartiet »med 
utmärkt skicklighet» samt att hans 
kostym var »ganska elegant, sann (!) 
och smakfull». 

Men, som sagdt, operans lycka var 
gjord och och inga ofördelaktiga re
censioner förmådde ändra allmänhetens 
åsigt i det afseendet. 

* 

Fem år derefter voro kungl. teaterns 
affärer i bedröfligt skick. Presidenten 
Westerstrand hade ledsnat på de t stän
diga bråket oah dragit sig ifrån teatern. 
Han stod visserligen ännu nosninelt 
kvar som försto direktör ända till maj 
1840, men åtnjöt tjenstledighet från 
den 1 juli 1838, och då Varande öf-
verstelöjtnanten. sedan öfversten, Alexis 
Backman styrde som »direktör fC'.r 
sceniska förvaltningen» den från mån
ga håll anfallna inrättningen, hvilken 
ansågs gå en säker undergång till 
mötes. 

Bland andra olyckliga omständighe
ter var också den, att operan icke 
hade någon tenor af värde. Då an
nonserades »Fra Diavolo» till allmän 
öfverraskning. Det var fråga om en 
debut af en tjugu års yngling. Man ut
tryckte sina tvifvel öfverallt i staden. 
Men den 8 nov. 1838 kom alla tvif
vel i det afseendet på skam. 

Julius Günther uppträdde i det parti, 
som man ansåg att inyen annan än 
Sällstiöm hade förmått utföra och som 
man nu trodde skulle vara omöjligt 
för någon annan. Men det vardt en 
lysande triumf för den unge sångaren. 
Dermed räddade han ock operan. Låt 
oss anföra hvad Dagligt Allehanda 
skref den 10 november 1838: 

»I n'dens stund kommer hjelpen, 
säger ett gammalt kristligt ordspråk, 
och det kan man verkligen tillämpa i 
afseende på hr Günthers apparition på 
vår scen i en tidpunkt, då åtprinstone 
den lyriska afdelningen deraf var fär
dig att nödgas nästan uteslutas från 

i repertoaren i brist af manliga sujetter 
för sången i de förnämsta partierna.» 

Tidningen lyckönskade teaterdirek
tionen och allmänheten att ha funnit en 
ung man med musikalisk bildning och 
kärlek för konsten, som velat egna sig 
åt det, »sådan administrationen är hos 
oss», särdeles otacksamma sceniska 
yrket, en person med omisskänliga an
lag, hvars spel var ledigt och natur
ligt med harmoniska rörelser, en som 
förstår hvad han säger. 

»Han frapperade», fortfor Dagligt 
Allehanda, »genom sitt fullkomligt oge
nerade skick, den ton af gentleman, 
som röjde sig hos honom såsom mar
kis, den omvexling han gaf åt sina 
gester och hans uppmärksamhet äfven 
i det stumma spelet. Rösten är ej af 
någon ovanlig styrka, timbren ej så 
välljudande som Sällströms i dennes 
vackra dagar, men det är en frisk, 
flärdfri och lefvande anda i hans sång». 

Publiken var också förtjust i unge 

Julius Günther, och i sjutton år var 
han operans mest omtyckte sångare. 
Don Juan, Almaviva, Masaniello, Ro
bert, Nemorino, Raoul lade lika många 
trmmfer till den han firat redan vid 
sin debut i »Fra Diavolo», och det 
var till stor saknad för Stockholms 
musikälskare och för öfrigt alla teater 
vänner, sotn han vid blott 38 års ål
der lemnade scenen. 

Efter honom ha andra goda krafter 
i'gnat sig åt Fra Diavolo-partiet, men 
det hör icke till området för denna 
uppsats, som eDdast afsett att, då den 
alltid ungdomsfriska opfran nu åter 
gläder vår musikaliska allmänhet och 
lemnar en utmäi-kt sångare tillfälle att 
i titelpartiet öka antalet af sina tri
umfer, framdraga minnet af den tid, 
då »Fra Diavolo» var ny i Stockholm. 

Musikpressen. 

På Abr. Lundquists förlag har ut
kommit: 

för piano två händer: 

Anjou, Hjalmar: I ensamma stun
der. Fem melodier. Kr. 1,50; 

Lönegren, Iiarin: Fyra lyriska 
stycken. Kr. 1,50; 

Spelmansmelodier från Dalarne, ar 
rangerade för piano af Georg Pegel, 
i kr. 

Cederschiöld, Adéle: Pianoskola 
för svenska barn. Med särskild hän
syn till svenska folkvisan. Pr. 2 kr. 

för violin och piano: 

Söderström, Knut: I sommarnatt. 
Valse Boston. Pr. kr. 1,50; 

för en röst med piano: 

Sjögren, Emil: Lilla Anna. Min 
guddotter. Ord af E. A. Karlfeldt (d-e). 
Pr. 75 öre; 

Nyblom, C.G.: Auf, meine Jugend! 
(Gläd dig min ungdom!) (ess—b). Ord af 
Gisela Bogenhardt. Trllegn. D:r Sa
muel Hybbinette. Pr. kr. 1,50; 

Nicolai: Visa för basröst ur ope
ran Muntra fruarna i Windsor (e-e). 
1 1er. 

för soli och kör med piano: 

Hallén, Andreas: Sverige. Fest
kantat. Op. 50. Klaverutdrag med 
text. Till fosterlandet! Pr. kr. 3. 

Tonsättningarne af Hj. Anjou och 
Karin Lönegren tillhöra den enklare 
salongsstilen, ej särdeles djupgående, 
men rätt tilltalande. Styckena i An-
jous pianohäfte benämnas; 1. »En li
ten visa». 2. När skogen susar, 3. 
Saknad. 4. Barcarole. 5. Oro; i Lö
negrenska häfiet: 1. Barcarole. 2. An
dante. 3. Berceuse. 4. Gavotte. »Spel
mansmelodierna» utgöras af Fäbo-trall, 
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Tuna-marsch, Leksands-låten, Polska 
från Flöda och frän Svärdsjö. Den 
gamla marseblåten är försedd med text: 
»Marschen går till Tuna »hvar äfliga» 
år från år. När som vi till Tuna kom
mer, då vi granna kläder får. Då bli 
vi så granna vi al lri' varit förr». Folk
melodierna ha alltid sitt intresse. Dessa 
melodier sägas ha med stort bifall spe
lats i Göteborg och Stockholm af Dal
regementets musikkår. — Pianoskolan 
af Adéle Cederschiöld (om 30 sidor) 
är för nybörjare i pianospelet och för 
dem lämplig nog om än som »skola» 
ofullständig, då bl. a. uppgift om ska
lorna och deras bildande, de enklaste 
harmoniska lagarne för bildande af tre 
klang, intervaller etc. saknas. Innehål
let består af små öfningar, stycken och 
folkvisor, somliga för 4 händer till ut
förande af eleven och läraren. Endast 
ett par stycken ha mer än två för
teckningar. I inledningen talas om 
att en »fjärdedel kan delas i tre de
lar, hvilka kallas trioler»; en både orik
tig och ofullständig uppgift. Triol är 
en notgrupp af tre tonfr af samma 
tidslängd som två, ej blott fjärdedelar 
utan äfven noter af annat tidsvärde. 
Om det praktiska i fingersättningen 
kan ett och annat anmärkas. Stycket 
46 saknar alldeles sådan men borde 
finnas där. I n:o 51, tredje takten 
måste 1 under ostrukna e vara tryck
fel i st. för 5. Detta stycke, här kal-
ladt »Kung Karl XII:s bild», är en 
melodi som är mest bekant under ti
teln »Sinclairsvisan» och tempot »ma
estoso» är väl knappast lämpligt för 
densamma. — Bostonvalsen af Söder
ström för violin och piano förekommer 
också för piano solo samt som sång 
med piano. 

Emil Sjögrens nätta musik till »Lilla 
Anna», 18 takter, pas»-ar v äl till den 
5 verser långa näpna diktea. Af helt 
annan natur är Nybloms sång (8 sidor) 
»Gläd dig, min ungdom, skratta!» slu
tande i valstakt. Den liffulla melodi
en uppbäres af ett rikt och vexlande, 
harmoniskt klangfullt ackompanjemang. 
Sången i denna sättning går ända upp 
till höga b (titeln omnämner äfven en 
låg sättning) men också är den tilläg
nad med. d:r Hybbinette, bekant för 
sin höga och mäktiga tenor. — Fal-
stalïs visa ur »Muntra fruarna» af 
Nicolai: »Som liten pilt vid min mo
ders bröst», är för välbekant att vi
dare behöfva omnämnas. För fullstän
dighetens skull kunde komponistens 
förnamn Otto ha varit utsatt, såsom 
det brukas. Det fiuns en annan kom
ponist Nicolai med förnamnet Willem, 
holländare, som bl. a. skrifvit en kan
tat »Die Schwedische Nachtigall» till 
ära för Jenny Lind, som stiftade en 
stor pensionsfond för »De toekomst» i 
Haag. 

A. Halléns -Sverige» — Fosterlan
det tillägnad, föreligger nu i klaverut-
drag med text, hvilket bör blifva väl
kommet för våra musiksällskap. Kan
taten gafs här med orkester under kom

ponistens ledning vid Eoeskilde-festen 
i början af året, då vi omnämnde den
samma. Den består af 5 delar: 1. Ur
bygden (bland, kör med förspel); 2. 
Till fädrens minne (bariton solo med 
kör), båda afd. till ord af Gust. Malm
berg; 3. Saga i folkviseton: »Det sit
ter en dufva på liljekvist» (för fopran-
solo och bl. kör), ord af Afzelius och 
Geijer; 4. Väktarrop (Motett,) f ör bl. 
kör. Ord af Oskar Fredrik ; 5. Hymn 
till fosterlandet för bland, kör, afslutad 
med unison sådan. Ord af G . Malmberg. 
Särskildt finnas: »Till fädrens minne» 
för bariton (eller unison kör) och piano, 
(75 öre); »Saga i folkviseton för so
pran och piano (1 kr.); Hymn till fo
sterjorden» för unison kör och piano 
(60 öre), samt körstämmor à 60 öre. 

Kantaten är en vacker, fosterländsk 
komposition. 

II * II— 

Från scenen och konsertsalen. 

Kungl. teatern. 

Nov. 1, 8. Balett: Askungen (Mâtiné). 
1, 6, 10, 15. Puccini: Madame But

terfly ("/„ 25:te gången). 
2, 8. Auber: Den stumma fràri Portia. 
3, Donizetti: Regementets dotter. 

(Sulpiz: hr Axel Sellergren, gäst), 
Mascagni: Pä Sicilien. 

4, 12. d' Albert: Låglandet. 
5, T homas: Mignon. 
7. Mozart: Don Juan. 
9, 11. R. Strauss: Salome. 

13. Bizet: Carmen (Girmen : fru Jung
sted t). 

14. 16. Adam: Postiljonen från Lon-
jumeau. Op era-comii|ue i 3 akter 
af A. d e Leuven och Brunswick. 
(Madelaine, sedan fru de Latour, 
fru Oscar; Rose: frk. Lagergren: 
Markis de Corcy: hr Orafström; 
Bijou, sedan Alcindor: hr Stiebel: 
Bourdon: hr Sjöberg). 

15. Balett: Askungen; Adam: Niirn-
bergerdockan. (Mâtiné). 

Oscarsteatern. 

Nov. 1 — 16. Leo Fall: Dollarprinsessan 
(Wehrburg: hr Schwebach), 

3, 15. Niniche (Mâtiné). 

Musikal, akademien. 

Nov. 2. Konsertföreningens l:a abonne
mangskonsert. Solist: fröken 
Ellen Beck. Dirigent: hr Tor 
Aulin. 1 L. Norman: Konsert
uvertyr, Ess-dur; 2 A. Hallén: 
»Skogsrået», dikt af Viktor Ryd
berg (frk. Beck); 3 A. Hallén: 
»Drömbilder i skymningen» för 
orkester: 4 Etn. Sjögren: sånger 
med orkester (frk. Beck): 5 Alex. 
Borodin: Symfoni N;o 2, H-moll. 

10. Ko nsert af hr A ljoscka Schkolnick. 
Biträdande pianist: frk. -Martha 
Ohlson. 

16. Konsert af hr Axel Runnquist. 
Biträdande frk. Märta Ohlson, 
hr Gösta Lindstedt. 

Vetenskapsakademien. 

Nov. 12. 2:a Konsert af Musikaliska Ar
tisternas ring. Medverkande: fru 
D. Afzelius-Bohlin, frk. Aurora 
Molander, hrr G. Molander, H ud. 
Claëson. 

K. F. U. K.-salen. 

Nov. 5. P opulär konsert af frk. Ellen Beck. 
Biträdande frk. Märtha Ohlson. 

I den andra rollbesättningen af »Låg
landet» intog hr Forsell ett framståen
de rum som Sebastiano. Att han i sista 
akten framställde honom såsom druc
ken, är en god idé. som förklarar så 
väl hans uppträdande med bönderna 
som höjden af hans brutalitet mot Mar
ta. Han har velat fästa grundligt om 
innan han mottager sin blifvande svär
fader och fästmö. Äfven hr Oscår 
gjorde en god figur af tn jölnardrängen. 
Fi öken Larsén är något för lång för 
flickan Nuris roll, hvari fröktn Hesse 
tog sig bittre ut. Som Carmen har 
fru Jungstedt. efte- att en tid ha varit 
sjuk af reumatisk åkomma, ånyo fram-
trädt på scenen. En kvasi-nyhet är 
reprisen af Adams till handling som 
melodisk musik underhållande »opera-
comique» — som det heter på pro
grammet — »Postiljonen från Long-
jumeau . Hvarför den skall ha fransk 
beteckning förstå vi icke. I den tryckta 
svenska texten (af 1872) kallas pjesen 

Komedi med sång». Den gafs här 
senast, såsom %i förr nämnt, år 1894. 
Sedan dess är hr Grafström som mar
kisen den enda kvarvarande af perso
nalen. Madelaine utfördes då af fru 
Sterky (Möller), postiljonen Chapellou 
af hr Nordal Brun från Köpenhamn, 
som gäst, och sm eden Biju af hr Brag. 
Den ej mycket talrika publik vid denna 
repris tycktes mycket road af den 
muntra operan, och hr Stiebel blef 
kraftigt applåderad för sin lustiga 
framställning af smeden Biju med hans 
roliga sång i andra akten Huvud
personerna, fru Oscår och hr Stock
man, postiljonparet, voro ock föremål 
för bifall och i nropningar. Fru Oscår, 
som talangfullt återgaf M adelaines parti 
och speciellt den stora koloraturarian, 
röjde dock en och annan gång tecken 
till indisposition. Hr Stockman redde 
sig väl med titelrollen, om än en me
ra stark och voluminös stämma med 
höga brösttoner fordras för de nsamma. 
Den komiska operan kan gärna odlas 
mer än på senare tid ägt rum. En 
sådan bör af publik med smak vär
deras mer än en »Dollarprinses ;a» och 
hennes gelikar. Man skulle sålunda 
gerna vilja åtei höra t. ex. Davids vackra 
»Lalla Rookh» eller Maillarts »Villars 
dragoner , hvari fröken Hesse säker
ligen blefve en både dugande och d ra
gande kraft. »Regementets dotter » har 
med anledning af hr Axel Sellergrens 
närvaro, gifvits en gång, hvarvid se
dan gammalt innehafvaren af Sulpiz' 
roll blef varmt hyllad. Hr Sellergrens 
gästspel nu, inskränkte sig till denna. 

Af konserter denna månad ha vi 
att främst påpeka Konsertföreningens 
den 2 nov. Densamma inleddes med 
Normans bekanta, vackra och klassiskt 
formade konsertuvertyr i Ess-dur. Frö
ken Becks präktiga mezzosopran tol
kade därefter Hallens uttrycksfulla 
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sång »Skogrået», hvarpå följde hans 
my.-tiskt-poetiska orkesterstycke »Dröm
bilder i skymningen», och sångerskan 
föredrog diirpå tre sånger af Em. Sjö
gren («Allt vandrer maanen , »Alla 
mina drömmar», »Solglad dag») med 
orkesterackompanjemang af Tor Anlin 
och hr W. Stenhammar (den sista). 
Konsertens hufvud- och slutnummer 
utgjordes af Alex. Borodins, här icke 
förut gifna 2:a symfoni. Tonsättaren 
var medicine professor i Peiersburg 
(f. 1824 T 1887) men tillika musiker, 
tillhörande den nyryska musikskolan. 
Dennas S'räf van att framhålla den ryska 
folkmusiken röjer sig äfven i Borod ins 
symfoni, som har många intressanta 
partier och färgrik instrumentation. 
Den börjar med ett unisont, något kärft 
motiv för stråkorkestern, hvilket ofta 
träder fram. Därpå följer ett lifligt 
Scherzo i mystisk dager, efterfölj It af 
ett andante, som originellt och vackert 
inledes med horn-tremclo och harpa. 
En final i nationell stil, lik första sat
sen, afslutar verket, hvars betydande 
svårigheter lyckligt öfvervunnos af hr 
Aulin och hans orkester, hvilka ock, 
likason solisten frk. Beck, funno pu
bliken tacksam för aftonens utmärkta 
musikprestationer. Fröken Beck gaf 
sedan, såsom of van synes, en populär 
»Romans-afton» med fnt. Martha Old-
sous förträffliga ackompanjemang. Gluck 
och Pergole.se stodo först på pro
grammet, h varefter följde sånger af 
R. Rergh, R. Strauss, Bialims och 
Schumann, vidare svenska af Alfvén, 
Stenhammar, Morales och S jögren, samt 
danska af Nielsen, Heise och Lange-
Müller. Den talangfula såugerskan 
rönte rikt bifall af sina åhörare. 

»Musikaliska artisternas ring» är ett 
konsert företag med sammanslutning af 
framstående musikförmågor härstädes, 
till framförande af värdefulla musik-
alster. De medverkande ha visat sig 
väl fylla sin uppgift å de två hittills 
gifna konserterna i Vetenskapsakade
mien. A den första, 20 okt. utfördes 
1 Bach : Dubbelkonsert för 2 viol ner 
af fru Munthe-Sandberg och hr Runn-
quist; 2 Brahms: 4 sånger, sjungna 
af h r Göran Liudstedt; 8. G. Hägg: Vio
lin-romans (ny), af hr Runnquist; 4 
Sjögren och Bror Beckman: sånger, 
af fru Mally Högberg; 5 Hallen: En
geln, Vexelsång, duetter sjungna af 
fru Högberg och hr Lindstedt. Vid 
den andra konserten, utfördes violinso-
nat, G-dur af Beethoven, spelad af hr 
G. Molander och f rk. Molander, sånger, 
tre af Schumann, fem af P. Cornelius 
(här nya) sjungna förträffligt af fru 
Afzelius-Bohlin, till slut Fr. Smetanas 
intressanta pianotrio i G-moll, som fick 
den bästa tolkning af frk. Molander 
samt hrr Molander och Claeson, som 
bekant, tillhörande Aulin-kvartetten. 
Konserterna ha framkallat varmt bifall 
af en dock allt för fåtalig publik. För 
ofvannämnda violinkonserter kunna vi 
först i nästa nummer ha utrymme tili 
omnämnande. 

SVENSK MUSIKTIDNING. 

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kgt. teatern. Aubers komiska 
opera »Postiljonen från Lonjumeau», 
ansedd som hans förnämsta verk, och 
som man ännu ibland fiuner upptagen 
på tyska sceners repertoar, gafs i Paris 
föi sta gången 1836, här i Stockholm 
för»t 1839. Af t^xtförfattarne, Leuven 
och Bruuswick är den föismämnde, hvi l
ket ej torde vara allmännare bekant, 
svensk. Adolphe de Leuven (f. 1800, 
T 1884) var nämligen son a f Ad. Ludv. 
Ribbing, som delaktig i sammansvärj
ningen till Gustaf IlLs mord, efter sin 
förvisning slog sig ned i Paris, der 
han antog moderns namn Löwen. So
nen blef de r direktör vid Opéra Comique 
och har i förening med franska för
fattare skrifvit omkr. 150 dramatiska 
peser och operalibretter; såsom till 
Adams »Brj'ggaren i Preston» (Sthlm 
1840), »Den döfve» och »Nü'nberger-
dockan», »Advokaten Pathelin» och 
operetten »En sommarnattsdröm» med 
med musik af Herman Berens d. ä. 
Texten till »Postiljonen» är öfversatt 
af L. A. Weser, borgmästare i Stock
holm och författare, född 1809 och här 
afliden 1886. 

Orgelkonsert gifves d. 22 d:s 
i Vasakyrkan af d*ss organist Otto 
Olsson und^r medverkan af fruar Dav. 
Afzelius-Bohlin nch Hilma Munthe-
Saudberg. 

Nya filharmoniska sällska
pet ämnar i böljan af nästa februari 
till firande af 100-års-dagen af Men
delssohns födelse uppföra hans ora
torium Paulus, som här icke torde vara 
framfördt på de senaste 20 åren. 
Repetitionerna till denna konsert ta 
sin början om måndag. 

Fröken Signe Rappe kommer 
att, efter hvad nu är bestämdt, i bör-
jau af december uppträda som gäst å 
S ockholtnsoperan. 

Grefvinnan de Casa Miranda, 
som vid flera föregående tillfällen läm
nat värdefulla gåfvor till Musikhisto
riska museet, har nu skänkt till det
samma en gammal, med spelverk för
sedd spinnrock, hvilken på sin tid till
hört prinsessan Eugenie. Till sällska
pet S:t Erik har hon öfverlämnat 50 
kronor som bidrag: för uppsättande af 
en minnestafla å Jenny Linds födelse
hus vid Mästersamuelsgatan. 

Violinisten Axel Runnqvist 
kommer efter sin nyligen här gifna kon
sert att resa till utlandet för idkande 
af musikstudier. 

Göteborg. Stora teatern har fort
farande haft dramatiska pjeser att 
bjuda, Folkteatern däremot operetterna 
»Miss Hook af Holland», »Den glada 
änkan» och Läderlappen samt »Värm-

ländingarne». Konserterna ha från bör
jan af oktober in uti nov. varit myc
ket talrika; förnämlig ist Orkesterföre
ningens. Herr Wilh. Stenhammar är, 
som förut, förste dirigent för dessa, 
hvarjämte herr Olallo Morales leder 
de populära kousertetna. Såsom kon
sertmästare är v ;olinisten Julius Ruth
ström äfven under denna säsong an
ställd. Den första af de populära sön
dagskonserterna ägde rum den 4 okt. 
och hade följande program: 1 Mozart; 
Uvertyr till »Trollflöjten» ; 2 Balettsuite 
ur Glucks »Don Juan», »Ifigenia i 
Aulis», »Orfevs», »Armida", bearb. 
af Felix Mottl; 3 Franz Berwald: Uver
tyr till »Estrella di Soria» ; 4 Sibeli
us: Valse triste; 5 Aug. Söderman: 
Bellmansmflodier. Hr Stenhammar di
rigerade denna konsert. För öfriga 
populära konserters programmer, detta 
liknande i godt innehåll, ha vi ej ut
rymme att redogöra. Ork.-för:s l:a 
Symfonikonsert gafs den 7 okt. Vid 
denna utfördes: 1 J. S. Bach: Konsert. 
F-dur, för konserteracde violin, flöjt, 
oboe och trumpet; 2 Wagner: Sieg
fried Idyll; 3 Mozart: Symfoni, n:o 39, 
Ess dur. Vid påföljande symfonikon
sert d. 21 okt. medverkade v iolinisten 
Aljoseha Schko'uick som solist. Pro
grammet var följande: Dittersdorf: 
Symfoni, C dur: 2 Bach: Konsert, A-
moll, för violin och orke-ter; 3 Glinka: 
»Katnariuskaja», fantrsi öfver/ ryska 
fol'visor; 4 Tschaikowsky : Sérénade 
melancholiqne och Scherzo för violin 
och orkester; 5 P. Cornelius: Uvertyr 
till »Barberaren i Bagdad». Vid Ork.-
för:s l:a abonnemangskonsert d. 1 nov. 
medverkade kammarsångaren Peter Cor
nelius. Programmet upptog: 1 Sibe
lius: Symf ni N:o 1, G-moll; 2 Wag
ner: Gralberättelsen ur »Lohengrin »; 
Wagner: högtidståget till kyrkan ur 
»Lohengrin» ; 4 »Am stillen Herd» ur 
»Mästersångarne», Sigmunds Vårsåi g 
ur »Valkyrian»; 5 Wagner: Sigfrids 
Rhen färd ur »Götterdämmerung». — 
Musikföreningen gaf d. 20 okt. sin 
första kammarmusiksoaré under med
verkan af Adler-trion från Köpenhamn 
(fru Agnes Adler, hrr Axel Schöller 
och P. Bagge). Därvid utfördes piano-
trior af Tsrhaikowsky, A-moll, op. 50 
och Beethoven, Ess-dur, op. 70 N:o 2. 

Konserter ha för öfrigt gifvits här, 
d. 2 okt. af Kathleen Parlow; d. 6:te 
af m:me Avani Carreras; d. 10 och 13 
okt. af fiu Aiuo Ackté med fröken 
Martha Ohlson aom ackompanjatris; d. 
15 och 27 okt. af Alex. Heintman, 
biträdd af fru Lina Coën; d. 23 okt. 
af hr Carlo Erici ; d. 26 okt. populär 
konsert af frök. Ellen Beck med bitäde 
af hr W. Stenhammar, d. 24 af Al
joseha Schkolnick, äfven med hr Sten-
hammars biträde och hufvudsakligen 
samma program som i Stockholm d. 
10 nov. D. 7 nov. gåfvo hrr Anlin 
och Stenhammar en populär Beethoveu-
afton i konserthuset. Programmet upp
tog: sonater, A-dur op. 9. N:o 1; C-
moll, op. 30 N:o 2; G:dur op. 96. Af 



de söndagliga »folkkonserterna» gafs 
d. 11 okt. den 276:te. 

Från våra grannland. 

Helsingfors. Okt. 4— Nov. 5. 
Svenska teatern har under dentia tid 
ej bjudit på, någon pjes med musik ; 
Finska teatern hur med Tukkijoella 
uppfört en sådan. Operettmusik har 
man fått höra på Biunnshusteatern, 
som på spellistan samma tid haft »Pa-
riserlif», * »Vore jag karl!». »Lilla 
helgonet» och »Lyckoflickan». Kon
serterna ha deremot varit rätt talrika. 
D. 5, 13 och 15 okt. konserterade här 
Ludvig Wiillner med sin ackompanjatör 
van Bos. Filharmoniska sällskapet har, 
utom folkkonserter, gifvit, ett par sym
fonikonserter, den första 12 okt. som 
inleddes med A. S. Taneïews uvertyr 
»Hamlet» och afslutades med Beetho
vens pastoralsymfoni. Vid sällskapets 
2:a symfonikonsert i slutet af måna
den medverkade som dirigent hr Iver 
Holter från Kristiania och programmet 
var norskt, innehållande: 1. Hjalmar 
Borgström'- »Jesus i Gethsemane», sym-
fon. dikt; 2. J. Halvorsen: Hymn till 
Brahma samt Bajaderdans; 3. Gerh. 
Schjelderup: »Soluppgång på Hima
laya* ; 4. I v. Holter: Elvalek, Vehra-
gericht. Festligt intåg; 5. Eyvind Al
nses: Sånger, bearb. för orkester; 6. 
J. Svendsen: Sy mf m i N:o 2 B-dur. 
En märklig konsert gafs d. 7 okt. af 
en ung komponist Toivo Kuula, som 
bjöd på uteslutande egna tonsättningar, 
biträdd af pianisten fru Schneevoigt, 
frk. Silventoinen, violinisten Novacek 
och Violoncellisten Carl Wasenius. Pro
grammet upptog: 1 Sonat för violin 
och piano; 2 och 3 sånger (med finska 
namn); 4. Trio för piano, violin och 
violoncell. En recensent i Hufv. Bl. 
konstaterar en gläusaude framgång, 
som visade att tonsättaren kan anses 
vara Finlands främste kammarmusik
komponist. Strax efter konserten reste 
han till Bologna att idka musikstudier 
för Enrico Bossi och samtidigt begaf 
sig Hen unge Violoncellisten Wasenius 
till Leipzig att studera under prof. 
Klengel. 

En annan märklig konsert egde rum 
d. 14 okt., gifven af deu ansedda 
tyska sångerskan och sånglärarinnan 
Terese Behr-Schnabel och hennes man, 
den utmärkte pianisten Arthur Schna
bel. Programmet innehöll sånger af 
Cornelius, Schumann och Tschaikowsky 
samt pianonummer: Beethoven: Sonat 
op. 110. Schumann: Fantasi, C-dur 
och »Etudes symphonique». Två dagar 
därefter gaf konstnärsparet en Schubert-
Brahms-afton. En kompositionskonsert 
gafs d. 22 okt. af Ilmari Krohn, hvar-
vid utfördes körer med soli och p ;ano 
samt solosånger. Afven hr Selim Palm
gren gaf d. 31 okt. en dylik konsert 
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med följande verk: 12 Preludier och 
Ballad för piano, Preludium och Noc
turne för piano, Suite, op. 24, för or
kester, Scen ur : Daniel Hjort» för 
baryton, manskör och orkester. Hel
singfors' Musikinstitut gaf i universitets
salen sin första konsert d . 30 okt. med 
följande program: 1. B. Strauss: So-, 
nat, op. 18, för violin och piano (fru 
Schneevoigt o. h r Novacek); 2 Chopin: 
Nocturne, Tschaikowsky: Variationer 
op. 19 *(fru Schneevoigt); 3 Sinding: 
Pianokvintett (hr K. Ekman och in
stitutets stråkkvartett). Under oktober 
ha för öfrigt konseiterats af sånger
skorna Dagmar Hagelberg-Raekullio och 
Ida Korander samt sångaren Gösta 
Schatelowitz, alla med biträde af pia
nisten Merikanto. Sulo Hurstinen kon-
setterade d. 21, biträdd af violinisten 
Anton Sitt och filb. orkestern. Pro
grammet upptog: 1 Bach: Konsert 
G-dur; 2 M. Bruch: Konsert G-moll; 
Sibelius: Konsert D-moll. D. 2 o. 4 
rov. gafs »Lieder -aftnar af fru Ida 
Ekman och d. 5 nov. konsert af pia
nisten Josef Slivinski. Populärkonser
terna i Societetshuset ha fortgått som 
vanligt. 

Kristiania. Okt. (> - Nov. 4. Na 
tionalteatern uppförde den 8 okt. för 
första gången en ny 2-akts-opera 
»Lajla: med text och musik af den 
bekante norske tonsättaren Ole Olsen. 
Handlingen är lappländsk. I titelrollen 
gästade frk. Kaia Bansen. För öfrigt 
medverkade hrr Sohlberg;, Hagman, 
Voss, Rode o. a. Som efterpjes gafs 
»Olav Trygg valons, operafragment af 
Björnstjerne Björnson och musik af 
Edv. Grieg. I denna pjes uppträdde 
som gäst danska sångerskan fru Sig
rid Wolf Schöller. Af pjeser med mu
sik har teatern för öfrigt fortfarit att 
uppföra »Den glada änkan». Fahlströms 
teater har fortsatt uppförandet af »En 
Valsdröm», »Jomfrue Hook af Hol
land» och »Geishan» ; Centralteatern 
likaså * Mikadoen», Jackson & K:is 
döttrar» samt Konung för en dag», 
hvari en hr Alfr. Helgeby debuterat. 

Konsert gafs här d. 8 okt. af pia
nisten m:me Avani Carreras och violi
nisten Alberto Curci, d. 13 af danska 
sångerskan Ea Dinesen, d. 14 af pia
nisten Marie Barratt, biträdd af sånger
skan frk. Ragna Foss. Den 15 kon
serterade fru Aino Ackté, biträdd af 
frk. Märtha Ohlson som ackompanja-
tris, och gaf två dagar därefter en 
»folkkonsert». Musikforeningens för
sta säsongkonsert iigde rum d. 17 okt. 
under medverkande af den utmärkta 
holländska sångerskan Tilly Koenen. 
Programmet upptog: R. Schumann:Sym
foni N:o 2, C-dur; 2 von Evken: 
»Judiths Siegeslied» med orkester; 3 
Schjelderup: Sommarnatten paa fjärden, 
f. ork.; 4 Romanser med piano; 5 Wag
ner: Förspel till »Mästersångarne». 
Tilly Koenen gaf sedan tre egna kon
serter. D. IG okt. gafs en folkkon
sert af Cally Monrad med biträde af 
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komponisten Nils Larsen; en sådan 
gafs ock den 27 af E. v. Dohnanyi, 
soin d. 1 nov. medverkade på en af 
Nationalteatern gifven symfonikonsert, 
då den utmärkte pianisten utförde Beet
hovens G-dur-konsert samt Preludier 
af Chopin. En nyhet på denna kon
sert var »Nordisk symfoni» af Peter 
Reidarsen. 

Det bekanta Warmuths musikförlag 
härstädes, som de senaste åren drifvits 
för svensk räkning, har köpts af brö-
derne Hals, med hvilkas musikförlag 
det skall sammanslås. I denna samman
slagning ingår äfven den norska af-
delningen af Köpenhamnsfirman \\ ilh. 
Hansens musikförlag. Firman hade 
förut innehafts af hrr Warmuth, far 
och son. Den sistnämnde, Carl W.. som 
dog för ett par år sedan, var gift med 
en svenska, dotter till prof. Zedlitz i 
Uppsala. 

Köpenhamn. Okt. 8— nov. 7. 
Kgl. teatern har under denna tid af 
pjeser med mu-dk haft på spellistan 
» Lohengrin», »Traviata», En midsom
marnattsdröm , »Faust», »Bajadser », 
»Bohème», »Orfeus och Eurydice» samt 
baletterna »Napoli» och »Coppelia». 
Casino-teatern har fortfarande uppfört 
Léhars »Mannen med tre fruar», 
Fredriksbergsteatern »Miss Hook af 
Holland » och » Nitouche». Öfriga teatrar 
lia haft dramatiska program. 

Af konserter gafs en sådan d. 1) 
okt. af Violoncellisten Paulus Bache. 
D. 20 och 21 konserterads miss 
Kathleen Parlow med biträde af pia
nisten mr. Charles Keith. En manskör 
»Bel Canto» gaf d. 19 konsert med 
kaonmarsångaren Helge Nissen och 
operasångaren Holm som solister. D. 
14 och 29 gafs konserter af hr Alex. 
Heinemann jemte fru Lina Coën, hans 
ackompanjatris. Cecilia-föreningen kon
serterade d. 25 okt., d. 31 gafs en 
pianoafton af hr Magnus Lain. Första 
Paläkonserten, d. 1 nov. hade slavisk 
musik på programmet med biträde af 
pianisten Arthur Schattuck. Program
met upptog : 1 uvertyr till » Die ver
kaufte Braut af Smetana ; 2 Rach
maninoff: Pianokonsert N:o 1, Fiss-
moll; 3 Tschaikowsky: Symphonie 
pathétique. D. 7 nov. gafs konsert 
af den svenske sångaren och lutspela
ren Henrik Bolin. 

A 
T 

Rättelser. 

I A nteros' »Musikbref N:o 15 för ekom-
lfomma några felaktigheter, soin härmed 
rättas. Sid. 115, sp. 3, r. 6 uppf. bör ef
ter ordet lika slå:, tyska till börden,; sid. 
116, sp. r. 39, 40 uppfr. står: teater, läs: 
scen; sp. 2, r. 12 ndfr. står: kollosa'a, läs: 
kolossala; sp. 3 r. 17 uppfr. står: Clarenze 
läs: Clarence; r. 4 ndfr. står: under, läs] 
ungdom; sid. 117, s p 1, r. 12 ndfr. står! 
Mallenpan. l äs: Maclennan. 
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Kungl. Musikaliska Akademien. 
von Beshows stipendium 

k 1,800 kronor, hvilket stipendium 

afser att bereda en ung, förtjänt, obe-

înedlad och lofvande tonkonstnär till

fälle till utrikes studieresa under ett 

års tid, förklaras härmed ledigt. 

Ansökningar, innehållande resplan 

samt åtföljda af frejdebevis och intyg 

om förmåga att hjälpligen förstå och 

uttrycka .sig på språket i de t land, där 

sökanden afser att hufvudsakligen vis

tas, jämte de handlingar, hvarmed sö

kanden önskar styrka sin kompetens, 

emottagas af Kungl. Musikaliska Aka

demiens sekreterare, hvilken meddelar 

vidare upplysningar. 

Ansökningstiden utgår den 14 ja

nuari 1909 kl. 12 middagen. 

Stockholm den 29 Oktober 1908. 

KARL SILVERSTOLPE. 

Karl Valentin. 

För Porträttsamlare 
Fina Sköntrycks-exemplar al' 

Svensk Musiktidning, liera årgångar, 
säJjas billigt å tidningens expedition. 

P I A N I N O N  

FLYG LA R  

A Expeditionen och i musiklian 
dein finnes att tillgå 

Schumann-
A l b u m  A  A  

med porträtt af 

Robert Schumann. 
Pris kr. 1: 25. 

Pianostycken: Inträde i skogen 

Jägaren på lur — Fughetta Små-

stycke — Fantasi-Dans samt sång: 

Folkvisa med svensk och tysk text. 

Flyglar. Pianinos och Orgelharmo- £ 

J nier af de bästa svenska och utländ- £ 
j: ska fabriker i största lager till bil- * 

l i g a s t e  p r i s e r  u n d e r  f u l l k o m l i g t  a n -  m  
^ svar för instrumentets bestånd. £ 

$ Obs ! Hufvuddepôt för Blüthners 
och Rönischs världsberömda 
Flyglar och Pianinos. 

IT 

Svensk Musiktidning. 

I J. LCJDV. OLHSSON | 
STOCKHOLM. 

Hamngatan 18 B. 

• 
• 
4,' Flyglar och Pianinos. 
* )•> 

PI A N 0 L E KIT 3 C NETS 

efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och v erkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3—4 e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6. I tr. öfv. gärden. 

Frans J. Huss. 

Nordiskt Musikbiad. 28:de årg.. för hvarje musikaliskt hem 

utgifves PJtlS efter samma plan som förut, innehallande populär läs

ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin

gen ut kommer två gånger i månaden (utom juli—aug.J. Pris 5 kro

nor pr år, lösnummer 2.') öre. Prenumeration sker här a Expeditio

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

handeln, « posten och tidningskontor. 1 landsorten bäst a posten. 

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

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

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

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

utvecktadt. Svensk musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu-

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

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

OBS.! Äldre årgångar 
al' denna tidning, med eller utan 
musikbilaga, erhållas till nedsatt 
pris endast kontant å expeditionen. 

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, Kammakaregatan 6. 

I Musik- och Bokhandeln: 

Populär 

Piano-SKola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny lättfattlig undervisningsmetod för 
barn, öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 
Haft. 3 kr., i pappband 3:20, cloth-

band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt syste ma
tisk, gående i lagom hastighet och 
utan hopp frän det lättare till det svå
rare. Torde vara den bästa piano
skola vi hittills haft i Sverige. En yt
terligare förtjänst hos det verkligen 
vackra arbetet är att bearbetaren för
mått göra det så alltigenom svenskt 
som det verkligen är». 

(Ootlands Allehanda). 

Elkan & Schildknechts Musikhandel 
28 Drottninggatan 28. 

Obs.! Värdefull musik! 
För piano, två händer. 

S C H E R Z O  
af Emil Sjögren 

tillegnadt fru Valfrid B-.xson Lind. 

Pris 1 kr. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS EXP. 

INNEHALL. 

Teresa Carreno (med porträtt). — Aino 
Ackté (med porträtt). — Aubers >Fra »Dia
volo på Stockholms opera-scen. — Mu
sikpressen. — Från scenen och konsertsa
len.— Musiknotiser från hufvudstaden och 
landsorten, samt från våra grannland. — 
Rättelser. — Annonser. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908. 


