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Signe Rappe. 

/\f opcrascc rn.:ns hjältinnor finne · väl 
kn appast nagon mera på en gang in ta
ga nde och tragisk personlighet än Mar
ga reta i »fausb>. Hur hänförande är 
icke dC'n o kuld fulla un gmön, da hon 
pa hemväge n fran kyrkan möte.; och till
talas af Fa u t, den unge riddaren ; <la 
hon i trädgarden till hennes enkl a bo
ning vid pinnrocken sj unger visan 0111 

»Konun ge n i Thule», edan träffar pa 
gy llene skrinet och barn ligt gläder sig 
al dess katter amt därefter, sedan 
hni-t med Mcfi lo inträd! i trädgä rdcn , 
upptände af kärl ek till honom och ef
ter rådfragande af blo111sterorakl et finner 
~ ig viss om uppriktigheten af Fawts kärl ek 
till henn e. Äfven i sitt fall, i ·in brotts
lighet och fö rtviflan i kyrkscenen , i fän
gelset l'inncr hon all sympati, ty det di-

NORDISKT M USI KBLAD. 
Stockholm den 4 Januari 1910. 

Harald Torsslow 

Pris: Helår 5 kr. Lösnummer 25 öre. 

Expedi tion: Kammakaregatan 6 . 

30 ftrg. 
Annonspr is 20 öre pr petitrad. 

rckta inflytandet af J\lcfistofele ' dämoni-
ka makt öfver hen ne gör henne skuldlö 

i in olycka. Man finner det ock ä 
rättvi !, att hon efter döden upptages 
bland ängla karan, som kro sar Mefisto 
makt äfv en öfver f aust. 

t n idealisk fram stä llarinna af denna 
Margareta är frök en Signe Rappe, som 
med den na roll började it! andra gä !
spel vid vår opera under förra månaden 
med samma tora framgang som förra 
aret, och hvar · bild sa 0111 Margareta i 
fängel et, nu illustrerar detta vårt första 
nummer. 

Det torde ej vara många af den lyriska 
scenen· kon tnärinnor, som i likhet 
med fröken Rappe, efte r att för ta 
gången ha beträd! operatiljan gena t kun
na med stor succcs lö a en så tor upp
gift ~om ucfö randet af Richard traus ' 
Salomc och ej langt därefter ataga sig 
och framgang rikt frambtälla en prima-

•I 

f'oto: Flod in. Auto: Cederqnist. foto: florman. Auto : Cederquist. 
Signe Rappe, Carl Aug. Söderman 

som Margareta i •Faust• . 
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do1111as fiirn:i111sta partier, ~ada11a som 1-:va 
i .,\\ii,ll'r iu1garna>, Retia i »Oberon», 
I 1,,1 i »l.ohengrin » 111. fl. Och likvii l 
har fröken Rappe icke genomgatt nagon 
»ope raskola» eller gjo rt omfattande ce n
.,llldier, endast tagit en kortvarig kurs i 
pl;L-i ik för en professor i Herlin före hrn
ne.; fö r ta scendebnr, h1·ilkct 1·irtnar om 
01·anlig begaf11 in g och stora an lag. !-'rö
ken Rappes .;t:i1111na ii r en '>iirdele' i höj
tk11 glansfull sopran , dl utbildad iifven 
fiir koloratur. .\ \cd sangra langen förenar 
-, ig ho-, henne en för scenen mycket för
delaktig apparit ion och en lifligt te111 pc
ra111e11t, h1·an ill ock kommer en tillit till 
sin fiirntaga, som sk:inker en ko11st när in-
11a e11 fiir den sceniska fram ställningen 
nödig säkerhet, speciell t den dramatiska, 
In-ilken hos fröken Rappe är mycket fram 
staende. Som ett exempel pa denn a tillit 
kunna l"i an föra, att hon under sitt fö r
.,ta op1.:raar, tia framst:illarinnan af Re1. ia 
i Obero11 plö1-,ligc11 a11111:iltlt.: ig sjuk 
tll.: 11 dag operan sk ulle gi fvas, atog sig 
utföra tktra s1·ara part i utan repetition er, 
efter att ett ar förut h:i företagit sig sa ng
rolkns instuderin g. 

Sig 11 e Rapp e, douer af gene ralen, 
f. tl. grne ralstabschde11 frih. Axel Rap-
pe och hans maka, f. S:111dahl, röjde ti- 1 

tl igt i Stockholmshem met stora sanga n
lag och fick fön,t i hufvudstaden utbilda 
de111 under ett par år för den ansedda 
sanglii rarin nan fru Thekla Hofe r. Som 
-,anger,ka uppträdde hon offentligt först 
pa nagra 1·älgöre nhct konserre r hii r. Se
dan medverkade hon I CJ02 pa en tor 
konsert i Jönk öping, där hon sjöng De
lila i li ändels »Simson», och samma är 
hitr:idde hon på »Sydsven. ka filharm oni
ens» konserter med sopranpar, iet i Mcn
tlelssohns »El ias», iifven gifven i Köpen
ha1nn , dii r kritiken be römde hennes »ljusa, 
1·arkra so pran af äkta nordisk kl ang». I 
januari t<J0-1 gaf fröken Rappe i Vcten
,kapsakademien hörsa l en me ra privat 
,oan'.-, ti a hon bland sina ahö rare iifvcn 
hade grefl·innan de Casa .\1iranda, som 
~kiinkte den unga sangerskan rikt bifall 
orh, sedan fröken Rappe efte r soa rcns 
, 1u t för henne bl if1· it pre enterad, erbj öd 
henne sin rekommendation till utländska 
sangliirarin nor, tia hon fick höra att frö
ke n Rappe under närmaste tiden iimna-
tle sig till utlandet för sangstudi er. Kort 
dä refter begaf hon sig ocksa till Ber
lin , där hon tä nkte taga lektioner för fru 
l.illi l.el11nann, den berömda sångerskan, 
111en denna-; osäkra vistelse i Berlin gjor-
tll· det mind re lämpligt att vända ig 
till hcnn l'. I stä ll et blef den som sa nger
~k:t och Urarinna beröm nda Therese Behr 
henn e-; l:irarinna diir. Sederm era, 1905, 
utbildade hon sig 1·id are i den ty. ka 
kejs:1rstackn för den utmärkta f. cl . opc
ra,angl'r,ka11 1-:tc lka Ger3ier-Oarclini och 
atfiiljtle henne under om111a ren till hen
ne.; l' ill a l' id Hologna i och för tudier
nas fortsiitta nd e. Sedan fröken Rappe 
aterd ntl t till Berlin, där hon gjord ' sig 
fö rdelakt igt känd pa en »l.icde rabe ncl » i 
lkchsk insalcn, idkade hon diir, som 1·i 
11ii1nnt, iifl-en plast i ·ka st udier fö r uppträ
dande som operasanger ·ka, hva rtill hf1-

SVENSK MUSll(TIDNINO. 

gc11 lll äkt igt drog henn e. Opera ·ccncn 
är ju ock r:itla fältet för en ta lang med 
pa en gang vokal och dramatisk förmaga, 
som d:i r ock kan vinna sina högsta trium
fer. 

11 011 antog så lunda, ehuru naturligt nog 
so 111 nybörjare pa an pråkslösa villkor, 
engagement för tre års tid vid operan i 
Mannheim och debuterade där med fram
ga ng den 9 sept. 1906 som P a m in a i 
»Trollflöjten ». Inom tva manader där
efte r kreereracl e hon a I o m e s svåra 
parti på ett ätt som hänförde publi
ken, och operans kape llmästare skref till 
hennes far ett högst lofo rdande brcf om 
denna prestation. Under sa mma och föl
jande år sjöng hon partiet 11 ga nge r. 
lion har seda n som gäst atergifvit det i 
\Xliesbaden, flera gånger, i Köln , Strass
burg, tuttgart, rrankfurt, Niirnberg och 
2 ganger i Berlin . Genom sj ukd oms
fall 1·id hofoperan i si'illlämnda stad blef 
hon telegrafiskt kallad att där uppträda 
so m Sa lome. l:Jter en natts resa inträf
fade hon i Berlin och utförd e rollen 
pa ett ätl, som inbringade henn e stort 
beröm af den dirigeran de ton ättaren, och 
en kritiker yttrade att »bland alla Salo
mes framställarinnor därstäde var frö
ken Rappe den mest fulländade». An
dra uppträdand et i rollen fö ranleddes 
af denna framgå ng och efter operastyrel
sen anm odan. 

I Mannheim sjöng fröken Rappe 1906 
utom ofvannämnda partier En Rh e n
d o t ter i »Rh eingold», H e 1 m v i g e i 
»Valkyrian» och en o r n a i »Götter
diim merung». Vidare 1907 : V e nus i 
»Tannhäusen>, 0 e r cl a i »So nnenwend e» 
af E. Hartmann , Eva i »Mästersångar
ne», S u I a m it h i »Drotmingen af Sa
ba» af Golclmark sa mt R e z i a i »Obe
ron». Ar 1908 uppträdd e hon som E Isa 
i »l.ohengrin ». D e s cl e m o n a i »Otello», 
Sen ta i »Den fl ygande Holländaren», 
Aida och sl utligen som Ma r gareta 
i »Faush>, cl. 2 juli vid speltermin ens 
slut. Und er dessa ~\ r i Mannheim hade 
ho n uppträde 78 ga nrrer, däraf 19 som 
Salomc. 

Sedan dc.:n berömde d irige nten vid hof
operan i Wien, Felix \Xlein ga rtcr, fåt t 
tillfalle all höra fröken Rap pe, blcf hon 
af honom, friin hö ten 1908 engagerad 
vid sistn äm nd a ansedda o pera ce n för ex 
ar, utan föregaende debuter på densam
ma och edan hon blifvit fri från kon
traktet med Mannh ei msoperan. 

I Wien har fröken Rappe haft nya rol
ler asom 0 11 i r u n e i »Görterdämmc
run g» och Constance i I-Iaydn · »Dit: 
wi.iste I nse l». Hon har dessutom med
verkat i stö rre körl'e rk och jungit fl era 
ga nger del sva ra so pran pan iet i Hceth o
vens CJ :de sy mfoni , äfv ' n i Matth eupas
sionen af Hach, i Picrn <'.:s »l<ind erkreuz
zug» och Wolf 1-:errar is »Vita nuova». 

l Tyskl and gjord e !iig fröken Rappe 
för~! bemiirkt på konserte r som roma ns
sångerska ge nom sitt intellige nta, varma 
och uttrycksfulla föredrag och har spe
ciellt blifvii berömd genom utförand e af 
J-Iu go Wolfs intressanta sånger. 

Då fröken Rappe I !JOS från I till 30 
dec. först gästade Stockholmsopera n, in
leddes henn es gästspel med titelroll n i 
»Salome» och fortsattes med Marga reta 
i »f aust», t lsa i »Lohengrin », Aicla och 
Sen ta i »Den fl ygande Holländaren ». Vid 
det förnyade gästa ndet hos os , som bör
jade d. 6 sist!. december, har hon upp
träd! i de fyra sistn:imnda partierna, 
sjungna på tyska, och i dessa dagar haft 
ett nytt sil.dant som 1: I i s a b e t h i »Tann
häuser», hvilkct hon sj un git pa sitt 111 0-

dersmål. Fröken Rappe har äfven vid 
detta gästspe l rönt lifligt bifall af publi
ken och hyllats med många inropninga r 
och blomsterbuketter. Kon un gen och 
drottninge n samt fl ere medl emmar af det 
kun gl. hu et ha Yid henn es uppträdande 
bev istat föreställningarna. 

Då konstnärinnan i denna manad ater
Yä nd cr till Wien kommer hon att konser
tera i Köpenhamn och mot slutet af 
feb ru ari ii r hon engagerad att sjunga i 
Lond on pa Coventga rd enteatc rn under 
dess vi ntersäsong, då hon där lär komma 
alt uppträda som Michaela i »Carmen », 
Julia i ny oper.a, Ro meo och Julia», af 
Fredrik Dclius - en enge l k komponist, 
f. 186 1 af tyska föriildra.- - och möj
ligene äfven i Sullivans opera »lvanhoe» . 

!-'röken Rappes fram gii ngsr i:,a konserte
rande i Lond on förra året ha vi förnt 
om nämnt. 

Under viste lse med sin a föråldrar i 
Borgholm förra sommaren, var, s~1so rn 

förut nämnts, fröken Rappe inbjuden af 
drottning Victoria till henn es sommarh em, 
Solliden, då henn es sfog ackompanjera
des af drottningen själf. Vid nuvaran
de besöket i Stockholm var så ngerskan 
inbjuden att medverka vd en af kun ga
paret anordn ad 111 usiksoa re, som dock 
bl ef instä lld med anl ednin g af elen bcl
gi ke konungen död. frök en Rappe har 
emell ertid hos konungen och drottningen 
sedan fått junga tvänne af tnar, ena gan
ge n ackompanjerad af frök en Miirtha Ohl
son, andra gå ngen in vite rad tillsa mmans 
med hr Menzinsky och kap llmästare Jiir
nefält. Den 2 jan. var hon inbjudcn 
till den musikäl kande hertig in11 an af Da
larna att junga för henne på Haga. 

Fröken Rappe blef den sista dece m
ber hedrad med, att af konung Gustaf 
utnämnas till hofsångerska. 

Carl August Söderman. 

Al en af kgl. teaterns äld ·ta och 1111.:st 
verksamma sånga rtister, Carl Augu~t Sö
derman, vilja vi i detta , årets första n u111 -
mcr rikta vår uppmärksamhet, jämte med
delandet af hans porträtt. Sä rsk ild an
lednin g därtill gifves oss, i det han det
ta år kan fira sin lcfnads 50-årsdag och 
·itt 25-år jubileum vid operan, räknad! 
frå n hans för ta debut å den a111ma. Icke 
blott som så nga re utan iifve n om regis
sör vid operan har han und er mångå rig 
an tällning vid densa mma fliiigt och för
tjänstfu ll t arbetat i konstens tjänst. 



C: a r I A u g u s t öd er m a n, son af 
vi1r snillrike tonsä ttare, o perakapell111 iista
rcn Joh. Aug. Söderm an, född e.; i Stork
holm den I 'I okt. 1860. Vid fad e rn ~ diid 
i början al' 1i r 1876 fi ck han sluta sitt a 
skol studier och egna sig al praktisk verk
~:unh c t. Men m11sikcrso 11 , so 111 han va r, 
kom denn a iifven att st;l i för bind else 
med tonk onsten, i dd den 1111ge Sö
derman tog plats som bitriidc i J-:lkan 1"1 
Schildknecht · m11sikhand el, som utgit\· it 
e tt god ö el af hans far · arbde 11. Hiir 
stannade han i 8 ar , och fi ck und er 
denna tid rik t till fä ll e att siitta ig in i 
111usikliuerat11ren. Hega fvad med san griist 
tog han för sitt nöjes skull lekti oner i 
si111 g af opcras;ingaren Axel Rundherg, 
som da börjat g it\·a så 11 g und erl'isnin g. ht 
operapartirnr, som i 111usikhand cln sä r
deles intre serade honom, va r Boiws »Me
fistofelcs», hvars titelparti han med direk
tör Akerbergs hjälp inst ud erade, och se
dan han profsj1111 git fö r den 11t111iirkte 
Mefistoto lkaren An ders Willma11 , so 111 da 
va r operachef, fi ck han till ·tand att debu
tera och gjord e dctla som Boitos M e f i
s t o f e I e s d. 27 april 1885. Vi ytt
rade da härom : »Denn e un ge debutant 
har enlig t sa m111an täm111 and c 0111d öme11 
pa ett öfverraskande sä tt lyckat i sin 
debut och cl oku111 enterat ig S<lsom god, 
bade sånga re och skacl es pelare, i el en 
. V<l ra roll han valt lill sin debutroll. Ny
börjarens osä kerh et och ramp fe ber kunde 
ej sparas uti hans fra mställning.» Man 
erfor da att herr Söcl er111 an var begaf
va cl med en kraftig ba baryton och lofv an
de dramatisk fö rm åga. »Mefistofelcs» ha
de tva ar förut haft sin debut här med Al
got Lange i titelrollen som edan åter
ga fs af hr Ro en. t:fter denn a debut blef 
hr Södcrman ge nast engagerad. Tva ar 
enare sö kte han och erh öll Jenny Lincl 

stipendiet, reste diirpa i jan. 1 88 till 
Paris, där han stannade i 2 ar och -I 
månad er, stud era nde sa ng fö r el en be
römd e sångläraren Dell e Secl ie, pl astik 
och dramatisk framställning för Lagrange 
vid »Oy mn ase». I-Ian vistades edan 
månad er i Italien, hufrnclsaklige n i Mi
lano, sa mt återvänd e på va rcn 189 1 till 
Stockh olm . Här uppträdde han på eg na 
och andras konserter sa mt so111 gäst :1 
operan, tog engage ment vid A11g. Lind
bergs operasäll skap i O ökborg 189 1- 92 
och återengagerades 1893 vid k. operan 
hvilken han sedan alltjämt tillh ört som 
ångare. Ar I 96 blef Söclerm an tillför-

ordnad 1 :e regissör, var 1 97 biträcland 
s:idan och är sedan 1898 åter förste re
g is ör och in struktör iifven med uppdrag 
att tillse arbetena på scenen, uppgö ra 
ttya repertoarförslag, ombestyra alla fö r
iinclringa r etc., hvarfiir han stfodig t far 
vara till hands i operans tjänst. 

Såsom scenisk artist har hr ödcrm an 
förvärfva t sig en stor repertoa r. tom 
Mefislofeles i Boito opera har han sa-
1 uncla på sin spellista följand e ro ll r : M e
f i s t o f e I e s och Va I e n t i n i »Faust», 
I' I 11 m k e tt i »Marth a», A m o n as r o 
i »Aid a» , Lo t har i o i »Mignon», Ca
p u I e t och M e r c u t i o i »Rom eo och 
Julia», N e I 11 s ko i »Afrikanskan», T o-
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n i o i »Pajazzo», E s ca m i 11 o i »Car
me n», B a I t h a z a r i »Leonora», 0 e r-
111 o n t i »Den v il ~eförd a» , I( o t h n e r i 
»Miistersa nga rn a», J ag o »Ok ll o», 
l'l a r n a b a i »Ci ioconda», L e p o r e 11 o 
i »Don J11 a11>>, ~ : 1 i11t Kri s i »llugc
nottern a», A I f i o i »Pa Sicilien», T c I 
r a m u 11 d i »l .ohcngrin », 0 r o,. i s t i 
» orm a», W o ta n i »Va lkyr ian», I\ o
h 11 s i »Häxfii llan», I( a r k i »Den berg
tagna», 1-· ord i 1-'a lsiaff», Ha r t h o I o 
i »Barb ·~a ren » och »J-igaros brö llop», Has 
k i r 1 »i.all a Rookh», A I be r i c h 1 
»Rh c11g 11l det» och »Cl ötk rd ämrn crung», 
Pi zza r r o i »J-id elio», Str ö 111 i »J\ lu 11 -
tr:1 fru ar1 ta», B c 11 o it i »Hoh(· me» orh 
borta! et t femtiota l andra p:t rlicr. 

Den fö r, ta opera hr Söderm an s·tlte i 
scen \'a r Sa lomans »I Brctagne» i 111 aj 
18<)8 Till förordnad regissör blef han un 
der hr El111 blads fra 11\'a ro. Sedan har 
han i.;censatt »Ragnarök», »Daria», »Svar
ta dom in on», »Den st umm a», »Nyfikna fru 
ar», »Ad\'okatcn Patheli n», »Post il jonen», 
» ord ens stjiirna», »Andre Chenien>, »Spa
der dam» sa mt at,killiga titlfiill iga repri 
ser. 

Som sanglii r::t re och in struk tö r har hr 
Söderm an I o rnkr. LO år utöf,·at en gan
ska 0111fatta nd e \' 1.: rksarn het. 

t 
Harald Torsslow. 

En operasa nga re »af ga ml a stamme n» 
gick den 7 sist!. dccc111ber ur tid en med 
Harald Tor slows franfä ll c. Visserlige n 
hörd e han ej lill de »sto ra» tenorerna, 
men hans röst va r behaglig und er dess 
friska tid och om skådespelare hade han 
en fö r scenen behag lig apparition. J\l er 
än sa nga re och kåcl cspelare framstod han 
dock som målare, och hans vackra lee nd e 
skärgå rdsstycken har man und er manga 
år sett exponerade. De voro, so111 ma
laren sjii lf , af blid natur. 

Sten J-1 a r a I d T o r s s I o \X' va r född i 
Kristianstad d. 10 febr. 1838. Son af d c:t 
berömd a konstnä rsparet 0. Torsslo,1· 
och han maka, f. Strömstedt, ägnade 
han sig I'tt tea tern , först som skade pelare, 
sedan som operasångare, begåfvad med 
hög tenorröst, och var såsom sådan en
gagerad vid operan 1 86~- I 88. Innan 
han började teaterbanan ägnade han sig 
åt malarkon ten, stud erade vid l(on !aka
demien här och sedan i Dii sseldorf. t:f
tcr afgå ngc n fran operan g jord e han sig 
vii l känd som landskapsmålare och bl ef 
1869 in va ld till agree i l(onstakademien. 
Bland hans operaroller kunn a nämnas H o
r a c e i »S\'arta Domin on», T y b a I t i 
»Romeo och Julia», ' ta I s p o rr e i »J\"'1-
la ren och niodell ern a», N c ve r i »I-I 11-
genottcrn a», P r i n s J o h a n i »Hlen
da», C h a t ca u n c u f i »Tsa r och ti111 -
mcr111an», e b a t i an i »Kro nju vc ler
nä», H e r 11 a r d o i »Den beslöjade san
gerskan» af J\1 as<;l'., 1\\ e r g y i »Duellctt », 
R a f a e I t1 •1: s t 11 ni ga i »Hälf te n hl'ar», 

M a t ro c n i »Af ri kan<;kan» Ad o I f d e 
5 a b I a 11 i »De bägge ar re~bnll'rna» af 
Dalay rar, M a 11 r i t /. Ar 111 f l' I t i »h l 
af ton pa li aga», opera af ug. Nordlin , 
M a r k i s c n a f Co 11 r t c 11 a y i Sa lo-
111 an>; ,, 1(1 rpathe rn a>; ros», /\ I f o 11 'o i 
»Den .,tu 11 1111a», Genera l Sr h crl'llll' 
t j l' f f i »Nord1.:11-, stjärna», /\ t :1 r i 
»l\onung för en dag», J) o n J 11 I i an o 
i »S,·arta dominott », I l' o p o Id i .J 11 -
d i1111a11• , 0 t t ok ar i »l.ri><k) l!<'ll >. 
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Svensk Musiktidning 
upplefver sin 30:de årgång 1910. 

och anbefall er s ig i våra musikvänners 
åtanke. Undertecknad har ock nn i 
2!'i år ensam varit ut g ifvare af och 
redaktör för tidningen. Behofv et äfven 
i vårt land af en musiktidninl-(, till 
godoseende den allm linna musikbild
ningen - ej enda t fackmu iei af lii ~ re 
eller högre ordning - iir oomtvistligt, 
och att den plan, efter hvilken Svensk 
l\fusiktidning är redigerad, tillgodoser 
detta behof - nämligen af en populär
instruktiv musiktidning för den mu
sikaliska allmänheten - tycks bevisas 
chiraf, att ingen annan tidning för musik 
så länge existerat i vårt land el/e1· ens i 
den skandinai·iska norden. Svensk 1\.Iu
siktidning bar gjort till sin uppgif t 
att tillgodose så väl vår konsthistoria 
genom kont'inuerliga uppgifter om opera· 
verksamheten och konsertväsendet i huf• 
vudstaden samt genom utförliga bio
grafiska uppsatser, som ock i det all
männa musikvetandets intresse meddela 
notiser om musikvärldens viktigaste till· 
dragelser i in- och utlandet, siirskildt i 
Finlands, Norges och Danmarks huf
vudstäder, instruklim uppsatser, blanda
de med följetongsa.rtiklar, musikpressens 
alster, musiklitteratur ltc., hvarigenom 
både lärorikt och omväxlande in11e/111ll 
erbjudes. Fina porträtt till biografierna 
illustrera hvarje nummer. Svensk Mu· 
siktidning är den enda 1·erkliga sådan 
här, icke blott facktidning för ett sär
sk ildt slag af musiker, icke heller ett 
» musikblaO. • med musikstycken som 
hufvudsak, likasom ej heller en både 
dramatik och musik omfattande tidning. 
Svensk Musiktdning har ock , under 
sin långa tillvaro, i utl andet gjort sig 
bekant såsom svenskt musikafakt fack
organ och där varit uppmärksammad. 

I det vi frambära vårt tack till dem , 
som hittills gy nnat Svensk Musiktid
ning med prenumeration, hoppas vi på 
deras fortfarande intresse för densamma 
och att de äfren skola rekommen lera 
den åt andra musikvänner . 

Svensk Musiktidning 1tlgifl· es 1910, 
såsom förut , tui gånger i månaden (utom 
juli- augusti, »den döda säsongen») till 
ett 11ris af 5 kr. JJr år. Jllinclre an hel 
årgång beriiknas efter lösmt1111ner (~f) öre). 
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Pri tidningen prenumerera hä1· å Expe
ditionen Kammakaregatan 6, en trappa 
öfver gården, samt i bok- oc.h musiihan
deln, å posten och tidningdontor. I 
landsorten prenumereras bäst å posten, 
då tidningen fortast kommer primmneran· 
terna tillhanda . 

Presentkort för årsprenumeration 
finnes alt köpa å E.rpeditionen, i bok
orh musikltandeln. 

T'ö1·d amt anltålles att prenumeration 
må ·ke så snart som möjligt; vid direH 
prenumeration å Svensk MusiH idn ings 
Expedition, Stockholm, tillsändes tidnin
gen prenumeranten kostnad fritt genast 
den utkommit. 

För att spara våra förra prenumeran
ter besviir vid prenumerations förnyelse, 
sända vi dem, som förut, 1lrgå11ge11s första 
nuinme1·, med anhållan att de, som icke 
vidare önska erhålla tidningen, tillkänna· 
gi(ua detta ål budet eller lid11i11gse.1.pedi
tionen före nndra nnmrets utsämlande. 
Senast nltr budet kommer med andrn 
1;wnret torde det första återlämMS af 
dem som ej förnya prenumerotionen : af 
dem, som därmed fortsätta, torde då till 
budet prenumerationsafgiften mot kvitto 
erläggas. Dem, som behålla första m11n
ret utan att afsiiga sig tidningen, anse 
vi oss alltså fa fort fi1ra11de riikna som 
prenumeranter å densamma. 

l'ördsaml 

Redaktionen. 
Frans j . Huss. 

~ 

Ställningar och förhållanden 
vid Kungl. teatern. 

pprättlHlllandet :if r n oprrainstitution 
i hufvudstadcn är i konst niirlig1 hän e
ende, åvä l för kon ten jiilf i högre me
ning, . om för opcrasuj tterna, kap Il, bJ
lettkar, etc. och för den stora konstiil-
kande allmänheten :if stiir,ta bctnlelsl'. 

Här, som öfverallt annorstiides, ~cd fa 
undantag, har svarighcterna i finansiellt 
hänseende för en sadan inst itution varit 
stora. nder det decennium, h\·arundl'r 
var opera ex isterat i . in nya byggnad 
har ock. a det tea terbolag, . om haft dcs 
\·erk amhet pa sitt ansvar, fait att hiira pa 
en bri t af öfver 10 ,000 kronor. Det 
intr sse hvarm ed vi, naturligt nog, föl
jer var operas öde, ger oss anledning 
att hii r inregistrera, hvad som friin Kungl. 
teaterns senaste ordinarie bolag tämma 
finne att meddela. Enligt revi ion be
rättelsen för fjolarssäsongen, har inkom -
tema för året öfverstigit utgifterna med 
kr. 4,610 : 11 , med lwilket belopp den 
fran för gående pelar balanserade bris
ten sa lunda min. kats. Vidare har för 
Kungl. teaterns verksamhet genom inspek
tören under spelare! utbetalats till direk
tör Ranft ett sa mmanlagd! belopp af 
282, 141 kr. 63 öre, utgörand e konungl'ns 
an lag 60,000 kr., staten anslag 60,000 
kr., influtna räntor a Kungl. te.1krns 
reservfond 25,143 kr. (J 'l öre amt influtna 
hyror 137,000 kr. 
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Revisorerna anse sig jäm\'äl i ar böra 
framhalla, att Kungl. teatl'rns tillhörighe
ter inom operabyggnaden, ;,:1so111 tleko· 
rationer, möbkr, kostym er, rek\·isiia m. m., 
icke under rl'visionsan:t \':t ri t liir~;ikradc 

mot bra1nl-,kada. 

\'idarr erinra 1-e,·i,orerna , att in spektii
rerna fö r elektriska ledn ingar i Slock
holrn l'fkr vcrkstiilld besiktning Jf den 
clt ktriska hl'lysning-,anord ningen inom 
operabyggnaden gjort framst ;i llning ho' 
öf\·erstathalL1rdimbl'tct cliirorn , aU dl'n nu
\·a ranck ' · k. niiclhL•ly-,ningcn nll'dl'ls ;,k
arinljth matte a fort sk l' kundl' uthr
ta-, mot elektrisk nöclh.:l_r-, nin g-. ,\I d a;1. 
ledning häraf alaclL· ii rnhelct gl'nom rL' 
;.olution elen :2 juli l<J07 sty relst: n för 
Kungl. tea!l' rns akiiL·holag att för.: bör
jan af spelare! 1908 JC)()l) \' idt:iga den 
'alunda fiirl' slagna anordnirtgTn. 

l'a gifn·n anledn ing medgaf iif,-erslal
hall areii mhl'tt'! dii rdter den 14 aug. l<lO,, 
att med arhetds utfiirancl l' fingl' ansh 
till början :t f spt'laret Jt)():J ICJIO. l'n 
ligt fn·ad rL' \·i,orl'rna inhämtat, ii r arlw 
id ii nnu ickl' \·erk-.tiillcl1, h\·ilkl'! n•\·isn
rerna ansett sig böra p:i pl' k t. 

I rcvisionsbl'riittelscn öf\'l'r spelare! llJ07 

- 1 <JO, - heter det \'idare framhöll 
iih·L•rdirek1ör 1\l ay, hurusom eld vore örtsk
drdt, alt dl'n i samma beriittelsc 0111 -
förmälda ano rdnin gen rncd katen·e rksa111 · 
hctc11s öf,·erlatanclc at enskild per·;on e11 -
da~t bld,·e provisorisk sarnt att l(ungl. 
teatern aterfingc dC' n organi,ation, som 
in,titutionrn innl'haft under aren ! 8CJ8 

!<JO~. 

Enligt rL•,·isorerna · uppfattning !-.kulle 
en sadan organis:ition ,·ara hiillrc iin ckn 
nu,·arartclr anordnirtgl'n iignad att tr_rgga 
dl'n nrnsik :tliska, seeni,ka kOl1'-lL' l1' fr,tmtid 
i landet. 

Till -,i. l hemstiilla rcv i!-.o rerna, att full 
ansvar frihet matte meddelas styrel,en fii1 
fiin·altningen under spe lare!. . 

Oaktadt de betydande inkomster ope
ran, sason1 of\'an syne;, atnjukr, swr in 
stitutionen rtu anyo infiir en ckonomi,k 
och Jdmini.;trati1· kris. Direktör Ranft h,1r 
cftl'r ett ar' \·erksamhet som operachrf 
tröttrr:it pa att inneha denna befattning 
och 1 finansiellt hänsee nde icke ro.;Jt 
marknaden. Han har därför \'l'lat afga 
med detta spelar, men diirför, i cgl't lof
ligt intresse, för att il' kc ri.;k era fiir stor 
ekonomi k förlust, upp. att \'il I kor, som 
emell ertid vederbörande iinnu iekc funnit 
antagliga. .\ löjlig 11 kan öfvcrcnskom
mel e ke, och afgörandet väntas till na
gon af första dagarna detta ar, och för 
den hiindebe dir. Ranft drager ·ig tillbaka, 
liir kaptenen vid Oöta garde, grcfve I Ian-, 
,·on tedingk komma att utnämnas till 
operachef. Oref,·e tedingk är, som be
kant, on till förre ope rachefen, friherTl' 
higcn ,·0 11 Stedingk och han . maka Wil
helmin,1 Gelhaar, so111 på hans tid hördl' 
till operans förniimsta artister. 

I 20 ar har nu operan haft att kiimpa 
med osäkra förhallanden, alltsedan riks
dagen I "' af sade ig ansvan:t fiir de'' 
ekonomi, och de kungliga teatrarna, den 
lyriska och den dramatiska, blef\'o da · kil 
da. Det var hardt när att operans por-

tar då blifvit stii ngda för obestämd tid, 
nii r, som man \'l't, hofkapellrnästaren Con
rad Nordq,·ist atog sig att p:t egen risk 
hall:i opcr:l\· erk~amheten uppe och bld 
Jntagen so111 operans direktör. 1-:fll'r 
hans afga ng -,a,0111 sadan od1 n'ir operan 
för 10 ar sedan inflyttad e i sitt nya pa
lat>, iir det ett konsistori11111 som star 
a11sv.1r diirför. 

1: f1er blott dl :l rs \'t'rksamhct st<1r i 
detta iigo11hlick iif,·t' n Kgl Dramati,ka 
tcakrn in för en kri-;, saviil gt: nom ekono
rniskt defirit . 0111 rn l'd afsl' i: ncll' p:t fraga 
ont rhcfsomb_rlL'. I »den gamla, goda ti
dl'n», da rik-;dagen hade att lämna nödiga 
penningr111eclel för de da förenade lyriska 
och dra111a1i-;k:t kgl. teatrarna och i)ctala 
de ;,kulcler, dessa mast asa mka sig, hade 
dr L'n ganska I ugn tid. 1 u sta de h\·ar 
fiir sig rnrd sina nya pala t~ beroend e af 
enskild företagsamhet, 0111 ock med in 
'kriink1 understöd af konung och riks
dag. Vi heklagad l' pa dl'n tiden, tia de 
hlefvo 'l'parerade, att tk1ta skedde, och 
y1tradl' tia följande: »Vi hoppas, att Dra
mati..;ka teatern alltid matte blifva s·t för
bunden ml'd den Stora teatern, att den
na aldrig hchiit\·cr sakna dl' dramatiska 
krafter, 'om för det . tora, med musik för
en,tcle skadespelet pa opt'ra,ren n, iiro sa 
ournbärliga.» 

Den gam la operan ku nde bjuda på så
dana klassiska miisterverk sorn »Midsom-
111arnattsdrö111 mcn», »Richard 11 1», >> Eg
mont» 111. fl., h\·ilkas musik hade en \'iir
dig tolk i hofkapellet, nagot sont vara 
dramati. ka teatrar sedan och för niirva
rande ej kunna prestera. I dessa dagar 
har Andreas · li all(·n i den nya tid . krif-
1e11 » I alia» tagit till ordet i denna s:ik, 
d. ,._ s. för ,•n . ammanslagning af ope
ran och dramati ka teatern under s:tmma 
styr lse, et t förslag, lwars deta ljer ej hii r 
kunna relateras och hvars utföranck 
var tid torde ha sina sva righ ctc r. 

Hvad opcr:in beträffar, som nu ej fre
hen1era. sa . orn förr, mycket hcrot:nde af 
elen . tora konkurrensen med de manga teat
rar hufn1dstadt:11 nu äg.:r, kan man . ätt:t 
i fraga 0111 ej dess rep •rtoar skulle kun
nJ gör:is mera tilldragande genom att i 
konkurrens med operettcatra rna egna me
ra uppmärk->amhet at den komiska ope
ran, sasom förr var fallet, d<l ocksa \'id 
föresWllningar af dctia slag nagot liigrc 
biljertpri-; kund e locka till flitigare opera
besök. Saclan:1 pjäser som t. ex. »1-lvita 
frtlll» , »I alla Rookh », »Alphyddan», m. fl., 
kunn a nog iinnu riikn a pa en stor publik, 
som ,·ill ha ert »rolig» teaterafton. 

Beethovens "Fidelio • och 
operans första uppförande. 

Med anledning af att »1-idel io» . nart 
kommer att aterupptagas pa kungl. tea
tern, vilja vi medd ela följande om denna 
Bcctho\'ens opera. 

li unr nära Beethm·ens tonskapelser 
\'Oro förknippade med tillstandct och för
hallandena '\ ien kan man finna :1f 

----------·------------ ------ ------ --
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hl'ad som iigde rum 1·id första uppfö
randet af hans enda oper,1. l ~ manuel 
Schikaneders äfventyrliga personl ighet, 
han som gjort sitt namn odödl igt i sam
band m d Mozarts si.;ta opera, siar ork
sa i 111 edelpunktt:n af »hclclio»-affiircn 
- ty om en »a ffär» har del här, liksom 
belriiffand e »Trollfl öjten», va rit fragan. En 
dragning id det storslagna och glänsa nde 
spö rje.; alltid i Srhikaned er~ l'erksa111het. 
Sinnet för att, hl'ad teater och publik 
beträffar, siika imponera orh gö ra . tor 
1·erkan \'ar honom eget iinda till l'ansin
n •t omtöcknade han hjärna. Sa hade 
Schikaneder I 01 öppnat den efter hans 
ideer och anordnin ga r nybyggda »Th ea 
ter an tkr \X/icn», som man pris:1de sa
~om den tekniskt fullk om ligaste teatern 
i ·1 yskbnd och hl'ars första direktör Schi
kanedcr sjä lf bl ef. Äfven id en att fiirma 
Beethol'cn till att komponera en opera för 
teatern var gamma l ho'i Sch ikaneder. Den 
rike borga ren Zitlcrbarth, som förstriickt 
denne pengar till t ·atern, gjorde 1 ' 0-1 
för ök att en. ·1m vara tea terns styre man , 
h1·anned han dock misslyckades. Da han 
nu . ag sig !I' ungen att åter upptaga chi
kan eder som in kompanjon, förnyade 
denn e sina bemödanden att förma Beet
hoven till kom ponerande af en opera för 
honom - dock utan framgang. Zitter
barth s;llde i febr. I 0-1 teatern till ba
ron 13raun, som fö rpaktat Wiens bada 
hoftea trar, men äfven denne fann sig nöd 
s:i kad att aterengagera , chikanedcr t ill di
rektör, för att teatern icke skulle g:1 un
der, och denna befattning innehade han 
fran 1 sept. 1 0-1 till slutet af I 06. 

Redan i slutet af l ' 0-1 gjorde baron 
Brau n Beethol'en fö rslag angae nd e en ope
ra till teatern och lofl'ade honom tillbör
ligt honorar sam t fri bostad i teater
byggnaden under den tid han l'ar <.;ys
selsatt med kom pon erandct. 

nd cr vintern 180-1- 05 erh öl l Bel'lho
l'en textboken; l'id midten af juni 1 05 
hade han skisseringe n af musiken fii rdig 
och vid början af hö ·ten begynte in ~tu

d rand ct. R petitionerna försiggin go un 
der de mest led amma förhalland t:n. Schi
kan eder va r kn appt mera tillräkn el ig o h 
publiken hade blifl'it led l' id hans rnn
l'ett iga !rolloperor och folklu tspcl. Trots 
den möda Bee.thovens l'iinner gjo rd e sig 
och trots den ifl'er teaterkapcllmiista ren 
Seyfri ed l' isade, bedrcf in st ud erin g och 
repetitioner högst lamt och oordentligt. 
Det berättas, att då \·id en repetition 
kontrafagotten i fän gel ·e renen felade;;, 
Beethoven blef ursinnig diiröfv er. De niir
varande l'ännerna ökte fö rgii fv e lugna 
honom, och öfv er fur· t Lobko\x· itL ' för
sök att !rö ta hon om förargade sig mibta
ren sa mycket, att han pa heml'ägcn l'id 
passerande! af Lobko\x·itLplat,;en ropade 
»å na» upprepade ganger. 

~ icn. befolkning var da genom 1111 -

cl rrliitelsern a om det olyckliga förloppet 
af tredj e koalition. kriget ytterst upprörd 
och nära förtviflan. General Mack, till 
hvilken man sa tte allt itt hopp, va r icke 
mäktig att förekomma apolton. Obe
hindrad! öfvergick den franske kej aren 
mecl sin arme Rh enfloden p:i fem stä llen 
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samtid igt, omringade ~lack och han trup
per amt ·1vang denne att vid lm d. 
17 ok!. 1 05 g if va • ig med ·in arme utan 
wiird!>'-lag. nderrättelsen om denna ka
tastrof an länd e d. 20 ok!. till Wien -
den fullkomligt skyddslösa, al de fram 
tränga nd e f ransmiin nl'll vä rn löst prisgif na 
gifna staden. In gen und er, alt en panik 
utbröt bland befolkningen . Den 9 no
vember liimnade kejsarinnan staden, och 
den det kunde följde henne> exempel. 
Den I 'l 1101·. pa middagen drog franska 
arm(·n., förtrupp, 1 "i,000 man stark, in 
uti \) icn. Den 15 :de utfiirdade :--Japoll'on 
fran Schönbrunn -, in proklamation . 

Fem dagar hiircfter skedde fö r~ta upp
fö randet af Beethovens »1--idelio» pa Thca
ter an tkr Wien! Operans öde var sa
lunda pa fiirhand besegladt ! 

Vid den tiden d;1 den lrctt iofe m;l rige 
mä !aren girk till komponerandet af sin 
första och enda opera, gällde han än i 
vida kretsar som en musikalisk »na1T». 
Fem ar förut hade hans C-du rsy mfoni 
uppförts och betecknats sa 0111 »e n kon 
fus explosion af ett dri~ligl öfve rm od hos 
en ung man af talang», ja, a om »e n ge
nom biLarreri karrikcrad Hayd n». Obe
rörd häraf g ick mästaren . in väg framaL 
Det första srordad , lwarm ed han slog in 
på den nya riktnin ge n, var »Eroikan», 
l111a rs första uppförande ~i r 1805 upptogs 
med harmfull häpnad. Dock bör ej för
glömma att den da mest betydande mu
sikkritikern, I::. T. A. Hoffmann , uppfat
tade Beetho1·ens storhet och med hänfö
relse prisade den a1!1ma. i\len det ge
niala och nya 1·ar för stort att sa sna rt 
vinna allmänna re erkännand e. 

Detta visade . ig ocksa vid första upp
fö ran det af i-· id e I i o. Texten, hl'al"' in 
nehitll djupt gripit Beeth o\·cn med sitt 
högt moral i ·ka innehall : en iidel kvinnas 
försök att befria sin oskyldigt fängslad e 
make, va r öfv ersa tt och bea rbcrad af skå
despelaren joseph Sonnlcitn er efter Bouil
ly franska sangdra ma »Leonore ou l'amour 
conjugal». Detta hade med musik af Oa
\·ea ux rL•dan 179 uppfö rts i Paris p:t 
Theatre Faydeau och i-·erd. Paer har ock 
efter öfl'erfl ytrandet till Dresden kompo
nerat denna text (1 05). Progra mmet l'id 
fö rsta representationen af Bee!hm·en ope
ra hade, i öfve rsiittning, följande bii rjan: 

K. K. priv. teatern an der Wien 
Ny opera: 

I dag, onsdag, den 20 nov. 1805 

gifves i !(., äfven K. priv. teatern 
an der Wien : 

För första gången 

Fidelio 

eller 

Den äktenskapliga kärleken, 

Opera i tre akter 
fritt efter franskan bearbetad 
af Jos e p h Son n le it ner. 

Musiken är af Lud wig van Beethoven . 

Inför en parkett af franska officerare 
g ick »1-"id elio» d;l öfve r scenen och rönte 
ingen framgang. I Leipziger Allgemei
ne Musik-Zeitung, det da me t betydan
de fac kblad et, lydde kritiken salunda: »Det 
hela, om man lugnt och fö rd omsfritt be-
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traktar det , är hvarken genom uppfin
rring eller utförande framstaende. ver
tyrcn bestar af ett mycket langt och i 
alla tonarter utsväfvanck Ad agio, hvarp;1 
ett All egro i C-d ur int1 iidc r ~om lika 
ledes icke iir nf betycl enhl'I clkr kan 111 
hiirda jiimfört:lse 111 ed an dra Hee th01·e n ~ 

in 't1~um e 11 ta lkomposili o n er, t. ex . 111cd 
han~ uvertyr och balett 1ill 'Prometheu'i'. 
Sang"tyrkena inn ehalb inga nya ideer och 
ii ro till .,törre delen fiir langt utdragna, 
texten iir oupphörl igt upprepad och där
till ·akna'i ofta karaktii ri-;tik, sasom man 
kan finna i tredje aktens duett efte r igcn
k ii nning~~ccnen . Ty det ständigt fortlö 
pande ackompanjemanget i de hög. ta 
viol inackorden uttrycker fö rr id el vild! ju
bel, iin tkn st illa, l't:111odiga kiinsla, som 
111 an här viinlat ~ ig uttryckt. Mycket bä tt 
re ii r i första akten en fyrstämmig kanon 
och en effektfull diska 11t-a ria i F-d ur, 
diir tr ohligata horn med en fagott bild:1 
ett vackert, ehuru stundom nagot öfl'er
la~tadt ackompanjemang. Körerna äro ej 
af nagon effekt, och en af de.,a mma, fan 
ga rna-; gliidje öfl'er att njuta den friska 
luften, är uppenbart mi'i~lyckad. Demoi
sell e i\lilder har, trots in köna stiim ma, 
för Fidel io.; roll alltför li ten effekt och lif
lighet; hr Dem mer intonerar nästa n all 
tid för lagt.» Af framställarna yttra vi
dare, att hr Mayer, en svage r till ,\'\oza rt , 
var » om så nga re utan betydenhet men 
en god skades pelare»; hr Rothe 1·a r ej hel
ler fram taende. 

1\l etl de a krafter girk »I idelio» öf1-er 
renen den 20-22 nol'. Operan tog'i 

dat illbaka af Beethm·en. Texten om-
arbetade af hans \'än , kpha n ,._ Hreu
ning, hela operan förkortad e· till 2 ak
ter, och d. 29 mars 1806 uppförd es den 
anyo men utan nämn\"ärd framgang -
endast Ini ga nger. u hl'ilade »1-"idelio» 
till 18 1-1 . Bee thoven hade blifl'il en be
römd man, en allm iint erkiind komponist. 
J\\an l'ille ater höra han »Fidelio», h1·ilken 
hofteaterdramaturgen fr. Treitschke tia iin 
en gang oma rbetade och B 'et hon~ n ock
sa »förbiittrade». Salunda uppfördes den 
omarbetade operan först :n maj I ' 1-1 
och gick under detta ;1 r 21 gangcr öfl'L' r 
scenen. 

Därefter pred . ig smanin gom i Ty. k
land känn edomen om det stora, sköna 
och djupa i detta und erbara l'erk, syn
nerliga t S<'dan fran 1822 Vilhelmina 
Schröd r-Devrienl atergaf Leonora. Da 
fdl'a rd Bauernfeld, den bekant lustspels
fö rfatta ren, ett henn e vid den tiden, krcf 
han i . in dagbok: »Tillsam mans med Mo
ritz ~ cl11x·ind pa 'Fid el io'; l'i gräto af 
hii n f örelse !» 

Till sin första Leonora, Anna 1\\ild er
l laupt111a1111• skref Beethol'l'll efte r »Fi-

•) Pau line Anna Milder, den berömda 
sångerskan (f. 1785 i Konstanti11opel, död 
1838 i Berlin) var dotter af en Osterrikisk 
kurir. Schikaneder upptäckte hennes röst 
och ställde om att hon l'ick studera sång 
för Tomascelli och Salieri, hvarpå hon 1803 
debuterade och engagerades vid hofteatern . 
Hon gifte sig 1810 med juveleraren .Haupt
mann och firade sina största triumfer i 
Berlin 1816- 1829. 
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delios» uppföra nde i Berli n, I 16: »Min 
högtvärderade, enastacnd e Milder, min k'J 
r:i vii ninna ! Hur gä rn a skull e jag icke 
pc: rsonlige n ha bev it tnat den entusiasm 
hos Herlinarn a, hvilken ni uppväckte i 
'Fidc lio' ! Tusen ta ·k ;1 min sid a att ni 
alltid blifl' it min 'l-" id elio' så trogen! Lyck
lig kan si.g- den skatta, som anförtror sitt 
öde at er sanggudinnna, t'.rt ge nie , ed ra 
härliga egenskaper orh företräden, sa äf
ven jag ... » 

»I idelio» gaf· i Sto ·kholm för ra gan
ge n d. I .J april 1812 med följande roll
hesättning : Leonora: M :lie Henriette Wi
derberg, f-'lore~tan: hr Siillst röm, Don Pi
za rro: hr f-' r. Ki nnrn n on, Rocco: hr f-'ahl 
grcn, Man:elli na : fr u 1.indström, f. frö s
lind, Jaeq uin o : lir 1.indström. O peran 
gafs till inpa nya re! 18'!1 och hvilade se
dan till I 65, da den upptogs med Sig
ne Hebbe som Leonora och sedan un
der ett ar upplefd e en mängd fö reställ 
ninga r. r 1870 gafs operan till firande 
af kom ponistens 100-a riga födelsedag, da 
fru Jeanette Jacobs on uppt rädd e i Leo
noras parti, hvarefter operan för en lä ngre 
tid försl'ann fran repertoaren. Da den 
18 2 d. 17 dec. gafs för 27 :de g<lnge n, 
till för mån fö r hofkapell ets pensionskassa, 
Jong frök. ~ ichman n Leonora, frök. 

Kar lsohn Marcellina; den manliga ro ll 
besiitt ninge n va r fö ljande: f-'l ore tan : hr 
(>dman n, Don fe rn ando: hr Algot Lan
ge, Don Pizarro : C. f . Lundqui t, Roc
ro: hr Strömberg , Jacquin o: hr Rob. Ohls
. on. 

»fid elio» ga fs hiir sena t cl . 26 nov. 
1005, da operan uppförd es fö r 50:d e gå n
ge n och med afseende p:1 dess första upp
fö rand e för 100 år sedan. Roll besittnin 
gen var då följande: Leonora : fru Öst
berg, Marcellina: frk f-lesse, J-'l orestan : 
hr Menzinsky, 0111 da för första gängen 
jöng en ro ll pii svenska, Don Pi za rro: 

hr Stiebel, Don i--ernando: hr Sjöberg, 
Rnrro: hr S1·ede li us, . om debutant. 

Musikpressen. 
P å Th. Dablströms musikförlag, Stock

holm, bar utgi fvits 

för en r öst, med piano: 

S andberg , Helge: Glad såsom f1lgeln 
Visor folkton. Häft. 1. Pr. Kr. 
1,50. 

Denno. samling visor innehåller 12 
sådana, en del förut utgifna i tidskrif
ter · och af andra förläggare. F yra af 
dem ha ej förut varit tryckta . Inled
ningssången : >Må jag sjunga här i ro », 
folkvisan : >Jag söker ej min vän ibland 
de rike >, >Du blånande bah och >Det 
var då !» - >Gånglåt, fö r Sveriges 
uugdom > bar t ext o.f B. W raner lika
som >Hy llning till Sverige >. Andra 
textförfattare äro J . 0 . Wallin, J. 
Kröger, Oscar Fredrik , J . L . Rune
berg, Axel Anrep, Sten Granlund och 
af ben Sandberg jälf. 
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Musikaliska akademiens fram
ställning till regeringen om 

orkestermusik för lands
ortsstäderna. 

0 111 det , fran K. Mu ikalisb abdl'm il' n 
utga ngna förslaget röra nde mu ik lifvets 
höjande i landet genom uppföra nde af 
orkesterr nu ik i land orten ha vi helt kon 
ny ligen läm nat en notis, ut lofl'a nd e, att 
full tä ndiga re redogöra för de utlatan 
dt:: i denn a fraga. Efter att genom 
fö rfragni nga r under sommaren bland mu
sikintresserade personer ha insa ml at a1-
skilliga fö rslag, huru sak n på bäs ta sätt 
skull e kunn a ordnas, har akademien nu 
till rege rin ge n in gatt med en framstä ll ning 
om, att densa mma måtte af nästa riks
dag begiira e tt anslag af 50,000 kron or 
att und er :'i r 1011 anordn a orkeste rve rk
sa mh ct för utföra nde af populära kon
serter i la ndsorten och därm ed und er
stödja mu ikförenin ga r därstädes i de
ras l'Crksa mh et. Diirige nom skull e beredas 
en fas t grundva l för skapande af musik
cent ra , från hvilka m usiklifvet i orten 
komm e att röna ett befruktande och eg
ga nde inflytande . Orkestra rnas h ufvud 
.akliga verksamhet borde bestii i att ge 
ett be tämdt minimiantal konserter, nå
gra mot va nliga inträdesafgifter, men an
dra i form af folkkon erter med lag ell er 
ingen inträdesafgift. Äfven närbelägna 
städer, köpi ngar, municipalsa mhällen och 
landskommun er bord e besökas. Som ett 
l"iktigt led i ork e•tcrns up pgift skull e 
också ing;'\ att genom dess medlemmar 
afgiftsfri underv isning i viss utsträck
nin g gMves åt obem.edl ade. Därjämte 
skulle orkestern 111äggas att mot kälig 
er ältning medve rka vid offentligt upp
förande af oratorier, kantater och andra 
vokala verk amt vid vissa offentliga hög
tidl igheter. 

De läder, i hvilka statsunder tödcl a 
orkestra r skull e inrätta borde själfva i 
väsentlig m< n bid ra härtill. 1\ \edel fö r 
ändamålet borde kunna p räkn as dels från 
1·ederbörande tad kommun , hvars befolk
ning i främ sta rumm et komme att dra 
förd el af orkestern , del från andra kom
muner i hv ilka orke tern sku lle ve rka, 
dels från en kil da sä Ils kap och från 1·issa 
offentl iga inrättn ingar, sasom sparban ker 
111 . fl., dels ock möj ligtvis af landsting. 
Vidare erin ra r akademien om den afsevär
da inkomst som på g rund af nyligen ut
fä rdad förordn ing kommer att till fa ll a tii
dern a i form af bevillningsa fgifter af 
utländska mu ic:i . 

Verk amh eten inom tadsorkestern bor
de pågå minst 7 månader om året och 
antalet af de med lemmar sku ll e icke 
ättas lägre än till 25 a 30. Stamtrup

pen i orke tern skull e i många eller de 
fl esta fa ll komma att utgöras af militär
mu ici, stationerade i förläggnin gsort n. 

kyldighet borde tadgas för den för-
enin g som hade att anordna orkesterverk
amheten att å vid! möjl igt bereda hand

ledn ing i körsång för blandade rö ter. 
Ett viktigt mom ent vid spridande af mu
sikin trcsset iir niim lige n bildand et af kii-

rer, t. ex. bland kro pp arbetarn a eller 
ii nnu hellre sa mmansa tta af medl emmar 
ur skilda sa mh ällskl asser, hvilket äfven ur 
111 era all män socia l synpun kt säkerlige n 
icke sku lle sakna bdydelse . Hvad be
träffar folkkonsr rtern a bord e programm en 
fii rete en vii l afvägd fortskridand e ut
l'eckling. Äfl'en mera lätt fa itliga musik
stycken bord e all tsa, sä rski ld! i börja n, 
upptas p;l programmet, men aldrig l'iir
clelös:.i eller underhalt iga ·åda na. okal-
111 usi k borde i man af tillgang oml'äx la 
med in trum enta lmusik . Hän ·id borde 
lämpligen förekomma l'Okal eller in tru
menta l solo- ell er ensemblemusik , oml'äx
lande med körer med ell er uta n ackom
panj emang, såsom den blaud ade kör at 
hvilken orkesterförenin ge n bii r bereda le
dare, samt , i liimplig omfa ttning mans
kör, diir s:1dan utan kostn ad ka n e rh : tll a~. 

Från scenen och konsertsalen. 

1909. 
Kungl. teatern.•) 

Dec. 18. Adam : Konung f ör en dag. (1 e
mea, Zelida : fru Oscar frk. Lar
sen; kung Mossul , prins Kadoor, 
Zephoris, Piffear, Zizel: hrr Ström
berg, Wallgren , Malm, Lennart
son, Grafs tröm.) 

19. P ucci n i: Mndame Butlerfly. 
(Butterfly, Suzuki: frkn Osborne, 
Edström ; Li nkerton, Sharples5, 
Ooro, prins Yamadori: hrr Stock
mari, Oscar, Malm, M:andahl.) 

20. B o i't o : Mefistoj e/es. ( fargareta, 
Marta : frk . Larsen, fru Mandahl ; 
Helena, Pantalis ; fruar Lizell , 
Claussen; Fl).HSt, Mefistofel es, 
Wagner: hrr Odmann, Wallgren , 
Ericson .) 

21, 27. Verd i: Otel/o. (Desdemona: 
frök. Signe Rappe, gäst ; Emilia: 
fru Claussen; Otello, Jago, Cassio, 
Roderigo : hrr Menzi nsky, Oscar, 
Malm, Ericsson ; Lodovico, Mon
tano : hrr Wallgren, Grafs tröm ) 

26. Vermländingarne. (Matine.) 
26. Ha 11 s tr ö m: Den bergtagna. (fru 

Ragnhild, Jngeborg, Gerda : frkn 
Karlsohn, Osborve, Lagergren ; 
Bergakungen : hr Odmann, Berga
drottningen : fru Claussen; Riddar 
Tuve, Ulf, Kark: hrr Lennartson , 
Sjöberg, Strömberg.) 

28, 30. Hall s tröm : Per svinaherde. 
Sagospel i 3 akter af Henr. Chris
tiernsson . (Prinsen, prinsessan , 
baronessan , Märtha, Lisa: fruar 
jungstedt, Lizell , frkn Karlsohn , 
Hulting, Edström ; kejsaren, baron 
von Kofelt , Peter : hrr Stiebel. 
Orafström, 1\lalm .) 

29. Verdi: Aida. (Aida : frk . Signe 
Rappe, gäst ; Amneris: fru Claus
sen : kungen , Rada mes, Amonasro, 
Ramphis : hrr Sjö berg, Menzinsky, 
Herou , Nygren.) 

•) Denna redogö relse, som vi anse vara 
af betydelse för vår konsthistoria, fortsättes 
såsom förut , hufvudsakligen afseende ope
ran och konsertväsendet i hufvudstaden. 
f ullständigare rollförteckning lämnas endas t 
då en operas uppförande först nämnes i 
årgången ; sedan angifves blott viktigare 
rollbesä ttn i n ~ar och personalförändringar. 
Hithörande musikkritik kan naturligtvis en
dast blifva kortfattad, såsom omfattande ett 
par veckors musiktilldragelser. Då musik
pjes och dramatisk pjes stå på samma pro
gram, omnämnes endast den förra . 

---- ·---- --- - ------ - - ----
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Oscarst.iatern. 
Dec. 16 - :!0. Karl Gilck: Fortwzasguust-

30, 31. ting. ('0 / ,. 25:te gäng.) 
19, 21 - 23, 26. Ljungby hom. (Matine.) 

Svenska teatern. 
Dec. 27, 29. En vintersaga af William ::-iha

kespere. Musik af f. von flotow. 

Operett-teatern. 
Dec. 19, 26. Den ondes besegrare. (Matine). 

19. P. Rubens : Miss ffookajffol
land. 

26- 30. l wa n Caryll: ff./(H. , ope
rett i 3 akter af L. Xanrof och 
]. Chansel. 

Victoriasalen . 
Dec. 27. Vis- och Kantele-afton af 011 i 

Suolathi. 

asom en för jultiden läm plig ·ago pjäs 
har »Per Sv inaherde» af Hallström blifv it 
akrupp!agen. Såväl till mu~ik som hand
ling, star emellenid denna efter »Den för
trollade kacten» af samma tonsä tta re, men 
fru jungstedt hade åsom sv inaherd en
prin en tillfälle att utmärka sig b~de i 
sang som spel. Rollen har förut alltid 
gif,·its af en tenor. Andr& akten med 
sina feerier och effekt ·cener i skogen är 
nagot lång och har just ej mycket att göra 
med sjiilfva handlingen. Den gamla folk
vi an »Per Sv inaherde» utgör tråden i 
det hela och slår namrl igtv i mycket an, 
lika om en duett mellan Lis:1 och Hans, 
som ypper ligt rep resenterades af fröken 
r:dström och hr Malm . Lyckad för öf
rigt var rollbesä ttninge n. f ru Lize ll var 
en vacker och i sitt parti utmärkt prin
ses a. Herr Stiebel som henn es kung
liga fader va r något öfverdrifven i sin 
rörliga komik. De nya dekorationerna 
af Thorolf Jan on voro ganska vackra. 
Publiken, om till ej ringa del be-tod af 
af barn, tycktes ha roligt af agopjäsen 
och applåderade friskt. f ru j ung teclt blef 
efter föreställningens lut va rmt hyllad 
med blommor och lagerkransar. 

Operans märkligaste tilld ragelse för öf
rig t har varit fröken igne Rappes gäst
spel. Efter att under för ta hälften af 
december med samma tora framgang, 
som fö rra aret ha utfört Marga reta, Senta 
och t:::lsa, tergaf hon för försra ga ngen här 
Desdemena i Vercl i »Otcllo» med en 
i a ll o förträfflig framstä llning och rönte 
lifligt bifall af publiken. Hr Menzinsky 
sjöng, å om förut, Otello parti på ven
ska och hr Osca r utförde cfcer hr For
se ll Jagos roll. Fröken Rap pe uppträd
de seda n såsom Aid a, en prestation, om 
nu likaso m i fjol bar vittne om hennes 
emin enta såvä l vokala om dramatiska för
m;iga. Konstnärinnan framträdde däref
ter i ett för henne nytt parti, näml igen 
t-J i abeth i »Tannhäusen>, hvilket af hen
ne jö 11gs på ven ka - utom duetten med 
hr lenzinsky om jämte honom sjöng 
pa ty ka. Den intagande och nobla fram -
tällningen af furstinnan l:l i abeth gjor

d e lort intryck åvä l genom el en bril
janta sången i häl ningen ti ll sånga r
sa len som genom det varma föredraget 
af bön en till madonnan i ta akten. 
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åväl af publiken som af pressen vann 
fröken Rappe det rika te erkännande fö r 
sin El isabeth, och hennes röst framträdde 
i detta parti mrcl en fyllighet och styrka 
som knappast n'ågo11 in förut. Gästspe
let skull e därefter sltt!a med »Otell o». 
fröke n Rappe har med detta ytte rligare 
befästat ig i publiken ynnest och vid 
hvarje uppträdande medel t talrika in rop
ningar och blom terhyllningar funn it bevi 
därpå. 

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kg/. teatern. > Vermländingarne » 
bar gifvits äfven i år som julpjes. Ivar 
Hallströms sagospel i 3 akter >Per 
Svinaherde » har återupptagits på operan . 
Detta Hallströms verk , till text af 
Henrik Christiernsson, vann stort bifall 
vid första uppförandet den 29 dec. 
1887. Rollbesättningen i pjesen var 
då följande: prinsessan: frk . Klemming, 
baronessan: fru vV. Strandberg, Märtha : 
fru E. Lindström, Lisa: frök. Almati ; 
kejsaren : C. F. Lundq uist., prinsen: hr 
Linden, baron von Kofelt: hr Ohlson 
Peter: hr Sellergren, Hans: hr Lind'. 
blad. Följande året, d. 3 mars gafs 
»Per Svinaherde » för 25:te gången. 
Vid reprisen d. 4 jan. 1893 återgaf 
fröken Holmstrand prinsessan och hr 
Lemon prinsen, då herr Brag också 
gjorde en mycket rolig figur af baronen . 

Musikal. akademien hade d. 
17 dec. sammanträde, då till preses 
återvaldes justitierådet Karl Silver· 
stolpe och till vice preses f. d. öf· 
varslen Chr. Loven. Vidare återvaldes 
nuvarande ledamöter och suppleanter i 
förvaltni::gsutskottet och läroverkssty
releen. 

Ledamöterna i valkommitteen om
valdes . Till ledamöter i tonsättarstipen
diek o~mitteen utså.gos h.rr N ordq vist, 
\ alenhn, Bolander, Aulm , Hägg och 
Beckman. 

Till orkesteranförare för år 19 10 
efter musikdirektör E. Hessler, som 
undanbedt sig återval, utsågs förste 
hofkapellmästaren Conrad Nordqvist. 

Musikkonservatoriet börjar, 
som vanligt, vårterminen vid midten af 
januari, då inträdessökande skola per· 
sonligen anmäla sig till piano (som 
hufvudämne) d. 15 januari, till stråk· 
och blåsinstrument ; harpa och kompo· 
sition d. 17 jan .; till sång och opera
skolan d. 18 jan. och orgel d . 19 jan. 
Anmålningstiden är kl. 9,30 förmidda· 
gen. Närmare har i dagliga tidningarna 
tillkännagifvits. 

Konsertföreningens konser
ter. Abonaementsbiljetter till Kon· 
eertföreningens trenne återstående kon
serter för säsongen kunna erhållas i 
Abr. Lundqvists hofmusikhandel under 

de närnaste dagarne. Andra konserten, 
som äger rum tisdagen den 11 januari, 
har genomgående svenskt program med 
fru Caroline Östberg som gäst. Bland 
annat upptager programmet en synner
ligen intressant musiknyhet, en suite 
af hr Edvard Stanek, som därmed fö r 
första gången framträder som kompo
sitör. Fru Östberg uppträder i två af 
sina glansnummer ur Berwalds opera 
>Estrella di Soria>. 

Vid tredje konserten får man höra 
fru Vilma Norman·Neruda (Lacly Halle), 
hvarjämte BrahmR C-mollsymfoni upp· 
föres. Ett af de förnämsta numren på 
sista konsertens program blir den fram
stående pianisten Sapelnikovs framfö
rande af en Liszts pianokonsert med 
orkester. 

ju/konserter. Juldagengaf »Sven· 
ska mm1ikerförbundet » konsertmatine 
i Katarina kyrka med en orkester af 
50 man och hrr Armas Järnefelt och 
Olallo Morales som dirigenter samt fru 
Clary Morales, som sångsolist. Pro· 
grammet upptog Beethovens Symfoni 
N:o 1, Andante religioso af V. Brandt., 
Aria ur • Messias • af Hände! och •La 
Procession > af Cesar Frank, sjungna 
af fru Morales med ackompanjemang 
af stråkorkester, samt till slut Fest· 
ouverture af L. Norman. 

7 

I Vetenskapsakademien gaf Populär
konsertförbundet konsert annandag jul 
under medverkan af fru Anna orrie, 
harpisten fru Anna Lang, violinisten 
fru Gerda Andersson, sångaren hr Carl 
Ricbter och dir. Adrian Dahl som 
ackompanjatör. 

John Forsell, hrnrs uppträdande 
i New York afbruti ts af en strupåkom
ma, har ånyo beträdt scenen och sjungit 
Germont i >Traviata» under stort bifall 
af publiken. Pressen har däremot varit 
mera reserverad i sitt bedömande af 
hr Forsells prestationer. 

01/i Suolathi, den finske sånga
ren och kantelespelaren gästar ånyo 
Stockholm och gaf den 27 dec. i Vic· 
toriasalen en >Vis- och Kanteleafton > 
med Kantele·soli, ungerska och finska 
folkvisor samt sånger af Palander , 
Sivoi och Snolathi. 

Våra stora musikskolor, Ric
hard Anderssons >l\Iusikskola >, och frö
ken Sigrid Carlheim-Gyllenskölds »Mu
sikinstitut», börja i midten af januari 
sin vårtermin. Närmare upplyser här· 
om annonser å sista sidan. 

Qodt nytt år 
önska ilr acle pr enumeranter a 
Svensk Musikticlning af tless re· 
elak tör 

Frans joh. lluss. 
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Richard Anderssons Musikskola. 
Läroämnen: Piano, Violin, Solosång, Harmoni och Allmän Mu siklära. 

Vår terminen börjar den 12 Jan. 190 1. Anmälningsdag : Lördagen den 10 Jan . kl. 
12-· 2 och 5- 6 c. 111 . Mottagningstid fö r skolan kl. '/ .. 2- ' / .. 3 e. m. alla dagar från och 
mer) den 12 ,Januari. · · 

Richard Anderssons mottagning från den 12 J an. Onsdagar och Lördagar kl. 
'!, 2 ·- '/, 3 e. m. 

Brunnsgatan 28. 2 tr., Stockholm. 

Filialer finna s å Söder, Östermalm och öfre Norrmalm. 
tG. 35310.) 

Stockholms Musikinstitut, 
Brahegatan 7 B. ö. g., 3 tr.upp. - Allm. tel. 115 96. 

Vårte rm inen börjar den JO .Jan . Anmälningstid den 8 Jan kl. ' /, 2- '/, 4 samt 
1
/ 2 6- 1

/, 7 e. m. Efter terminens början anmälnings- och mottagn ingstid : Måndagar och 
Torsdagar kl. ' /, 2- ' , 3 e . m. 

P rospekt tillhandahålles. 

Sigrid Carlheim-Gyllensköld. 

PIANINON 
FLYGLAR 

~~ 
·-~---... 

Tonminnen. 
Melodiska Pianostycken. 

Jubelpolonäs, Canzonetta, Gam
la tider, Valse mignonne, God 

natt! af Fra11s J . H uss. Pris 1 kr. 

Säljes och rekvireras hos Svensk Musik
tidnings Expedition, Kammakaregatan 6. 

\ Expeditionen och musikhan-
deln finnes att tillgå 

Schumann
Albu m ~" ~'4 

med p o rträtt af 

Robert Schumann. 
Pris kr. 1: 25. 

l'ianostyckcn: Inträde i skogen -

Jägaren på lur - Fughetta - Små

stycke - Fantasi-Dans samt sang : 

Folkvisa med svensk och tysk text. 

OBS.! Aldre ilrgilngnr 
af denna tidning, med eller utan 
musikbilaga, erhållas till nedsatt 
pris endast kontant å expeditionen. 

- Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. - 30:de årg., - för hvarje musikaliskt hem - -

11tgi/i1es 1!J10 <·fler sam111a plan som /o/'/lt innehållande populär Jäs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter 111ed biografier etc. Tidnin
gen utkommer t/Jå gånger i månadm (utom j11li- aug.). Pris 5 kro
nor /JI ' cir, lösnummer 25 öre. Pre1111111crntion sker hiir å Expeditio
nen, Kammakaregatan 6, I tr. öfv. gården, i bok- och musik
handeln, å posten och tid11i11gskontor. I landsorten bäst å posten. 

Obs.! 1"ylta11 af en musiktidning för 111usikbildni11gen i hemmet torde ej 

kwma bestridas. F ramför dagliga tid11i11gar eger en sådan fördelen att den förra

ms o<"lt bildar, så all stiga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta platsen för ut

gifmmlet af en nwsiktid11i11g är lmfrndstaden, där mu ikli fcet iir högst och rikast 

utveckladt. Srensk 11w siktid11 i11g meddelar ock e11 kontinuerlig redogörelse för mu

sikli fi·et i t"<ir lmf vudstad, i la11dsorten samt i Pin lands, No1·ges och Danmarks ltuf

vudstäcler etc., biografier med fina porträtt, instruktiva artiklar, följetonger m. in. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1910. 

-- --------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ J. LUDV. OHLSON ;: 
"' ,.. 'I\ STOCKHOLM . lto "' ,.. 'I\ Hamngatan 18 B. ,.. 
"' ,.. "' ,.. 'I\ Flyglar. Pianinos och Orgelbarmo· lti 

~ nier af de bästa s11e11ska och 11tlä11d- lt 
~ slw fabri/1rr i största lager till bil· l: 
'I\ ligaste pri ser under fullkomli g t an- lti 

~ svar för in strum entets bestånd . ~ 
'I\ Obs.! Huivuddepöt för Bliithners ~ 
'I\ . och Rönis,hs världsberömda lti 

P
. . ,.. 

Flyglar och iamnos. 't-
~ 999999999999999999999999r. 

~~~l-S\@-\1'1 

~{ ~iano:magasin ~ 
~ Största lager af bästa svenska och !JJ 

~ 
utländ ska fabrikat. ~~ 

OBS.! Hufvuddepot för Kgl . Hoileve- I 
rantörerna Malm.sjö o. Bil/berg, 
Uebel & Lechleiter, Schied- ' 

~ 
mayer samt Orglar från Skandina- ~ 
vi ka Orgelfabriken . 

~ 
Begagnade in trument tagas i utbyte. ~ 

' Bekväma betalningsvillkor. I 
W- Stort lager af prima 11thyr-

I ningsinstrumenter. ' 

~ Gust. Pettersson & C:os A.-e. il 

~ 
Malmsllilnadsg. 13, Stockholm. ' 

' · Föreståndare /fJ 
Dlr. Albert Llndström. 'il 

Etablerad 1870. ~ 
~ R. T. 67 32. A. T. 7831. ~ 

~~~----~~~~ 

1 l!!1'A'N lo~MM~ 
I efter b ~ista metod, ledande till god tek-

ni k och verkligt musikali sk utbildning, 

meddelas af under tecknad till moderat 

pri s . Anmälan kan äfven ske skrift

ligen . Mottagning kl. 9- 10 f . m. och 

3- -l e. m. 'l'el. Brunkeberg H 97 . 

Kammakaregatan 6, I tr. öfv. gården. 

Frans J. Huss. 

Ludvi~ van Beethoven, 
vackert porträtt å kartong, finnes i bok

och mnsikhandeln 11 50 öre. 

Svensk Musiltidnings Expedition . 

- Innehåll -
Signe Rappe (med porträtt som Margareta 

i • faust • ). - Carl Aug. Söderman (med 

porträtt). - Harald Torsslowt(med porträtt). 
- Prenumerationsanmälan. - Ställningar 
och förhållanden vid Kung l. teatern. -
Beethovens • fidelio• och operans för.sia 
uppföranda. - Musikpressen . - Musikaliska 

akademiens framställning till regeringen om 
orkestermusik för landsortsstäderna. från 
scenen och konsertsalen. - Musiknotiser 

frän hufvudstaden och landsorten . - An

nonser. 

• 
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