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Förord 

Denna bok har en något säregen tillblivelsehistoria. Under mitt arbete på 
en monografi över den svenske 1800-talstonsättaren Oscar Byström fann 
jag, att hans år som kapellmästare i Åbo var så rikhaltigt källbelagda, att 
monografins Åbo-kapitel hotade att spränga ramama för en hanterbar 
volym. Jag systematiserade då materialet, bl a genom att göra en komp
lett förteckning över de musikevenemang av olika slag, vari Byström 
under sin Åbo-tid medverkat, men jag märkte snart, att en sådan katalog 
skulle bli utan perspektiv och mening, om den inte ställdes mot åtminsto
ne alla övriga musikevenemang i staden. Därav uppkom iden att göra en 
så fullständig översikt över konsertlivet i Åbo de aktuella åren 1872-76 
som möjligt. Förteckningen, som den nu presenteras, bygger främst på 
tidningsannonser, notiser och recensioner samt de programblad, som då 
ofta publicerades som tidningsbilagor. Ytterligare programblad har be
varats i Sibeliusmuseets arkiv, där också Musikaliska Sällskapets hand
lingar finns deponerade. Kommentaren, som ger en fortlöpande rapport 
över de fyra årens musikaliska händelser i Åbo, kan samtidigt sägas bilda 
en "första version" av Byström-bokens Åbo-kapitel, men den har fått en 
helt självständig utformning, i det att stadens hela offentliga musikliv be
handlas; motsvarande kapitel i monografin kommer att i enlighet med 
dess målsättning i första hand ägnas Byströms egen verksamhet (med bl a 
exkurser över kompositioner, främst "Herman Wimpel", recensionsma
terial från hans tumeer i Sverige och Finland etc). Som bilagor till för
teckningen återges Musikaliska Sällskapets årsberättelser från de aktuella 
arbetsåren och ytterligare några viktiga handlingar ur sällskapets arkiv 
samt en lista över musikkapellets medlemmar under samma tid. 

Det är mig en kär plikt att här få tacka alla vännema vid Sibeliusmu
seum och institutionen för musikvetenskap vid Åbo Akademi med min 
ovärderlige "kontaktman" professor Fabian Dahlström i spetsen - utan 
dessas hjälp hade boken inte blivit till! Dessutom vill jag framföra ett 
tack till Kulturfonden Sverige-Finland, som givit mig ekonomisk möjlig
het att under en tid ostört få vistas i såväl bibliotekets som museets arkiv. 
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Den viktigaste impulsgivaren till mitt Byström-arbete, Byström
ättlingen fru Ulla Paulig, som bistått med råd och även med många 
praktiska dåd, må till sist särskilt framhållas, och henne tillägnas också 
denna bok. 

Sunnemo, Värmland i juli 1988 
Lennart Hedwall 

NB. 1 förteckningen har alla titlar och namn återgivits exakt efter Iydel
sen och stavriingen i källmaterialet och således feltryck eI likn endast i 
undantagsfall noterats. 



under 
Konsertlivet 

Oscar Byströms 
1872-1876, en 

i Åbo 
kapellmästartid 
översikt 

När Musikaliska Sällskapet i Åbo 1868 efter 22 års uppehåll åter
upptog sin verksamhet som aktivt konsertgivande sammanslutning, an
ställdes violinisten och militärkapellmästaren Carl Gustaf Wasenius 
(1821-99) som dirigent för sällskapets musikkapell. Wasenius, som var 
musikdirektör vid Grenadjärskyttebataljonen, hade redan under 1850-ta
let föranstaltat en rad större konserter i staden och 1861 grundat en re
gelrätt orkesterförening. Det var egentligen för att söka säkerställa 
denna orkesterförenings framtid, som Åbo stad 1868 anslog medel för 
ett återupprättande av Musikaliska Sällskapet och en med detta förbunden 
musikskola. Det ålåg nu Wasenius att hålla en orkester om 14 man: 4 
violiner, 2 altvioliner, 1 violoncell, 1 kontrabas, 1 flöjt, 2 klarinetter, 2 
valthorn och 1 trumpet; dock måste minst åtta av dessa musiker kunna 
spela blåsinstrument för att sommartid kunna utföra "hornmusik" 
utornhus. Wasenius begärde för sig själv och denna orkester en summa 
av 13.784 mark per år, och för att få in dessa pengar måste man förutom 
anslaget från staden Iita till andra inkomstkällor, dels rena medver
kandearvoden, t ex på teatern eiler vid enskilda tillställningar, dels en 
form av aktieförsäljning, där ett antal Åbo-bor tecknade sig för andelar i 
sällskapet. Stadens anslag var f ö delat i en fast summa och en särskild 
aktiepott om 200 andelar. En speciell svårighet för Wasenius var 
villkoret om "hornmusik"; han måste således anställa stråkmusiker med 
biinstrument och kunde därför inte alltid få de bästa stråkarna. 1 hans 
första musikeruppsättning ingick flera musiker ur det tidigare 
stadskapellet, som nu inte längre fick något bidrag från staden, och flera 
militärmusiker, som genom bataljonens indragning blivit arbetslösa. 

Ä ven om Musikaliska Sällskapet stod som garant för denna lilla 
yrkesorkester, måste kapellmästaren själv genom soareer, konserter och 
privata engagemang skrapa ihop en stor del av intäkterna. Därför går de 
flesta konserter 1868-72 under Wasenius' eget namn. Endast årsfesten 
och en större vårkonsert annonserades såsom anordnande av sällskapet. 
Vid större konserter deltog amatörer, huvudsakligen medlemmar i Wa
senius' tidigare orkesterförening, som nu blev en särskild sektion inom 
sällskapet, och vid dessa större konserter kunde orkestern räkna ca 30 
medlemmar. Tili sällskapet anslöt sig 1869 Aura sångsällskap med ca 40 
sångare. 

Ekonomiska problem gjorde, att Wasenius blev allt mindre benägen 
att fortsätta som sällskapets dirigent. Villkoren skärptes efter den första 
och i och för sig tämligen lyckosamma treårsperioden, och Wasenius 
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ålades att alltmer spela på restauranger och danstillställningar för att 
säkerställa inkomstema. Detta, menade kapellmästaren med viss rätt, var 
att motverka säIlskapets syfte, och han meddelade redan i november 
1871 sin avsikt att lämna ledarskapet från den 1 juni 1872. Förhållandet 
mellan Wasenius och sällskapets direktion blev aUt kärvare, och vid 
verksamhetsårets slut vägrade kapellmästaren att avge den sedvanliga 
rapporten för kapeUet och dess verksamhet. Han hade då bl a i maj 1872 
fått böta 75 mark tiU direktionen för att han vägrat framföra hommusik 
med endast 5 man, då de övriga tre anmält sjukförhinder! 

För att finna en lämplig efterträdare till Wasenius sökte sällskapet på 
båda sidor om Bottenhavet, och resultatet blev nog en smula överras
kande. 1 sällskapets årsberättelse för tiden 1 juni 1871 till 1 juni 1872, 
framlagd vid årsmötet den 30 okt 1872, får man den formella redogörel
sen för saken: 

\\ , 

"Sedan Direktören Wasenius, som ifrån sällskapets första stiftelse dirigerat dess 
orkester, emot slutet af November månad förlidet år anmält sig ej vilja från den 1 
nästlidne Juni qvarstanna vid sagde befattning, har Direktionen med vordne in
spektören vid musikaliska akademin i Stockholm, Herr Professorn och Riddaren 
Oskar Byström afslutat kontrakt på två år om uppsättande af ett musikkapell af tolf 
medlemmar på enahanda villkor, Direktören Wasenius åtnjutit under det år berät
telsen omfattar, hvarhos sällskapet, på derom gjord underdånig ansökan, såsom 
bidrag til1 kapellets underhåll i nåder beviljat ett statsanslag af 2000 mark om året, i 
fem års tid, räknadt från den 1. nästlidne Juni. 

Det är sällskapet icke obekant att landets finansförvaltning äfven de nästföre
gående två åren med 1000 mark årligen understödt det musikaliska intresset på or
ten sålunda, att nämnda bidrag varit dåvarande dirigenten såsom personligt anslag 
beviljadt, och vid underhandlingarna med Herr Professorn Byström om hans fås
tande vid sin nu innehafvande befattning påräknades äfven att likartad förmon 
kunde honom beredas; hvarföre Direktionen, sedan anslaget beviljats, ej dragit i 
betänkande att deraf tilldela Herr Professorn hälften deraf eiler 1000 mark, för år 
räknadt. Då Herr Professor Byström emedlertid utöfver sin i kontraktet bestämda 
skyldighet vid musikkapellet aflönar två medlemmar, sä att kapellet för närvaran
de, i likhet med de föregående åren, består af fjorton man samt aflöningarna, som 
under nästlidne år för fjorton man utgjort 11.150 mark, enligt de med kapellets 
medlemmar å Herr Professorns vägnar afslutade kontrakt uppgå tili 12.220 mark, 
eiler således tili 1070 mark med än till dem förut erlagts, har Direktionen, för att i 
möjligaste mon bereda Herr Professom Byström enahanda inkomst, som hans 
företrädare åtnjutit, ansett sig böra tili sällskapets. afgörande vördsamt öfverlämna 
att hela statsanslaget, eiler 2000 mark om året, måtte tili Herr Professorn utgifvas, 
och har Direktionen trott sig ega sä mycket större anledning tili denna framställ
ning, som Herr Professom, sedan han genom kontrakt bundit sig med Direktio
nen, i den förutsättning att kapellets aflöning utgjorde 11.150 mark, derefter nöd
gats underkasta sig den förhöjda utgiften, hvarigenom kapellets medlemmar kom
mit i åtnjutande af en väl behöflig tillökning i löneförmonerna, med det be10pp här 
ofvan uppgifvits; hvarutom Direktionen bordt vördsamt anmäla att i dessa aflö
ningar ej ingå den ersättning, som med 21 mark i månaden af Herr Professorn 
erlägges tili de vid kapellet anstälde två elever, hvilka bägge visat sig ega goda 
anlag." 



7 

"Professorn och Riddaren" Oscar Byström anställdes således på unge
får samma villkor som sin företrädare. Hans meriter låg emellertid på 
helt andra pian än Wasenius', och någon kapellmästarerfarenhet hade han 
strängt taget inte. Byström, som var född den 13 okt 1821, hade fin
ländskt påbrå. Hans farfar Anders var handlare i Helsingfors och även 
betrodd med vissa kommunala uppdrag, bl a som politieborgmästare 
1788-93 ocb som stadens borgerskaps representant i riksdagen i Stock
holm. Fadern, Thomas (1772-1839) var officer, först efter utbildning 
vid kadettskolan i St Petersburg i rysk tjänst och från 1792 i svensk, och 
blev sistnämnda år förordnad som kompaniofficer vid Karlbergs nystar
tade krigsakademi. Hans stora intresse var dock musiken, och han blev 
även musiklärare för kadetterna och kom snart att spela en framträdande 
ro11 i huvudstadens musikliv, vilket inte minst framgår av, att han redan 
1794 blev invald i Musikaliska Akademien. Som militär avancerade Tho
mas Byström småningom tili överstelöjtnant och som musiker var han 
1818-33 pianolärare vid Akademiens läroverk och framträdde som ton
sättare med bl a violinsonater, pianostycken och sånger. 

Oscar Byström kom liksom fadern att dela sin tid mellan den militära 
banan och musikeryrket. Han genomgick kadettskolan på Karlberg och 
avancerade succesivt till kapten vid Svea artilleriregemente (1857) och 
var bl a ingenjörsofficer vid Karlsborgs fåstning 1864 och intendent vid 
utredningsförrädet i Stockholm 1870-71. Sistnämnda år avgick han ur 
aktiv tjänst men kvarstod i reserven till 1881; riddare av Svärdsorden 
blev han 1865. Som pianist utbildades han först av fadern men var också 
elev vid Akademiens läroverk i orgel och harmonilära för bl a Erik 
Drake. Fadern hade tidvis varit kronprins Oscars (sedermera Oscar 1) 
musiklärare, och Oscar Byström kom att tillhöra den musikintresserade 
hovkretsen kring prinsarna Gustaf och Oscar (sedermera Oscar II) och 
var pianolärare för prinsessan Eugenie. 

1 sin ungdom var Oscar Byström en firad pianist i de stockholmska sa
longerna, och han visade också goda anlag som tonsättare med bl a sång
er och danskompositioner. Snart skulle det visa sig, att hans komposi
tionsbegåvning var något utöver det vanliga, när han i början av 1850-
talet skrev några mycket haltfulla kammarmusikverk, en ,pianotrio 
(1850), en cellosonat (1851) och en stråkkvartett (1856). 1 framför allt 
de tvä senare närmar han sig - som egentligen ende dåtida svenske 
tonsättare - Franz Berwalds stil, och de båda var också ganska nära vän
ner och blev senare kolleger inom Musikaliska Akademin, där Byström 
invaldes 1864. Byström blev, säkerligen tack vare sina relationer till 
prins Oscar, som var akademiens preses 1864-72, inspektor, dvs närmast 
rektor, för akademiens läroverk 1866 men lämnade denna post 1872 i 
samband med sitt engagemang i Åbo. Vid sin avgång erhöll han profes
sors heder och värdighet, och då framfördes hans nykomponerade sym
foni, d-moll, som får sägas vara ett av de främsta verken isin genre i 
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generationen efter Berwald och som spelats med framgång även i vår 
tid. Byströms andra stråkkvartett, D-dur, hans kanske mest helgjutna 
skapelse, torde ha tillkommit någon gång under 1860-talet, och även om 
hans produktion är förhållandevis sparsam, måste han räknas till de 
verkligt betydande tonsättama isin svenska samtid. 

Byström gifte sig 1853 med Augusta Bäckström, dotter till en handla
re i Linköping, och med henne fick han fem bam, två döttrar och tre 
söner. För hustruns ganska väl tilltagna hemgift kunde paret köpa en hy
resfastighet i centrala Stockholm, men efter bara 4 år nödgades det sälja 
huset och därefter var dess ekonomiska situation inte alltid den bästa. 
Byström försökte sig som industriidkare och tegelfabrikör (parallellen 
till Berwald ligger nära till hands) och även som uppfinnare av bl a en 
hydropyrometer (en apparat för att mäta trycket i masugnar). Han var 
även verksam som pianolärare och musikkritiker för att dryga ut den 
tämligen magra officerslönen; för sin flitiga medverkan som pianist vid 
åtskilliga konserter och sällskapsaftnar bör han knappast ha fått någon 
pekuniär ersättning, även om recensionema i allmänhet är mycket be
römmande. 

Varför nu Byström lämnade Stockholm för att pröva på en helt ny 
gren av sitt musikeryrke, torde främst ha berott på, att han efter att ha 
lämnat sin officerstjänst endast hade en blygsam pension efter denna som 
fast inkomst. Vansklighetema att försörja den stora familjen hade ju vi
sat sig vara avsevärda, och säkert hoppades Byström på, att kapellmäs
tarsysslan inte bara skulle ge honom en mer stabil tillvaro utan också 
lämna möjlighet att ägna sig åt komposition. Så blev det nu knappast, ef
tersom villkoren för tjänsten i Åbo i praktiken var ganska hårda. Kapell
mästaren måste, som nämnts, själv avlöna orkestem och på alla upptänk
liga sätt söka utöka inkomstema, och hans egen lön var alltså det som 
återstod, när alla ekonomiska plikter i övrigt var uppfyllda. Någon för
bättring i avtalet med Musikaliska Sällskapet var inte att påräkna, och 
Byströms arbete fick alltmer karaktären av en ren affärsrörelse. Man 
kan redan nu konstatera, att Byström gjorde sitt bästa för att nå värdiga 
konstnärliga resultat, när tillfälle verkligen gavs, men samtidigt framgår 
med all tydlighet av konsertförteckningen, att orkestems vardagsprog
ram var tämligen enahanda. Och när skulle man egentligen hinna repe
tera på allvar, när orkestem som under Byströms första arbetsår hade 
inalles 175 spelningar!? Om den nye kapellmästarens flit vittnar, att han 
under samma år arrangerat inte mindre än 57 verk för orkestem, men 
hans egen kompositionsverksamhet inskränker sig till en "Fantasi öfver 
finska folkvisor", som uruppfördes den 1 dec 1872. Under 1873 tillkom 
musiken till en "operett" eller ett sångspel, "Herman Wimpel", varom 
mera nedan. 



9 

Till att börja med såg allt emellertid tämligen ljust ut. Byströms 
tillträde till dirigentposten hade vederbörligen apostroferats i pressen, 
oeh också hans ankomst till Åbo var en nyhet värd att uppmärksamma: 

"Prof. Byström anlände i går tilI staden med ångf. Aura" (AU 30.5 1872). 

Även i fortsättningen skulle tidningen noggrannt följa både Byströms 
och Musikaliska Sällskapets förehavanden. Åbo Underrättelser (ÅU), 
som snart kunde fira sitt 50-årsjubileum - tidningen grundades 1824 -, 
utkom 4 ggr i veckan (mån-, tis-, tors- och lördagar) och fick i dee 1873 
en ny svenskspråkig lokalkonkurrent, Åbo-Posten (ÅP), som från 1874 
utkom varje tis-, tors- och lördag. Med dessa tidningars hjälp skall här 
ges en expose över Oscar Byströms kapellmästartid. De årliga samman
fattningar, som 1872-76 ges i sällskapets årsberättelser, återges i en sär
skild bilaga till konsertförteckningen. 

Byström fiek som synes snabbt kasta sig in i sitt nya arbete. Redan den 
5 juni annonseras ett framträdande av kap ellet, och dagen därpå är man 
redo för en ny spelning. Den 9 juni får man även reda på programmet, 
som uppvisar en för tiden typisk blandning av konsert- och underhåll
ningsmusik. Man lägger märke till, att Byström strött in en heI symfoni 
av Haydn i det eljest ganska dansbetonade programmet. Det måste f ö ha 
varit fråga om en eftermiddagskonsert , eftersom "hommusiken" skulle 
spela på Kuppis kl18 och man knappast ville konkurrera med "De svens
ka Nationalsångames" konsert. Hommusiken var överhuvud flitigt i el
den oeh tycks ibland ha konkurrerat med sig själv (18 juni!). Kapellets 
sommarprogram är inte särskilt varierade och ofta återkommer samma 
stycken, men Byström tyeks ha försökt att hålla en vi ss nivå och namn 
som Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Cherubini, Rossini och Auber 
är väl förankrade i repertoaren. Ur annonsema framgår också i regel, på 
vems uppdrag kapellet spelar eiler vem som engagerat det (de rent priva
ta spelningama har självfallet inte kunnat registreras i denna förteck
ning). Brunnsoireema i Nådendal hör således till de fasta engagemangen. 

Kapellet biträdde dessutom vid konserter av resande artister, under 
Byströms tid första gången vid bassångaren J. Bergholms framträdande 
den 12 aug 1872. Då fick också Byström och orkestem sin första "recen
sion", ty i ÅU:s anmälan av konserten (15.8) står, att "ouvertyren till 
Lodoiska skulle mycket vunnit på ett något raskare tempo". Nästa evene
mang av liknade slag var Mathilda Grabows konsert den 5 sept. 
Den 23 september presenterade sig Byström på allvar för Åbo-publi-ken 
med en egen konsert med ett mycket ambitiöst program, som upptog bl a 
tre Beethoven-verk, däribland "Fidelio"-uvertyren och en violinromans, 
en Haydn-symfoni (av allt att döma nr 103, den s.k. "Pukvirveln") och 
ett eget verk, kallat "Intermezzo, fuga för orkester," ett stycke som först 
i våra dagar återfunnits oeh som troligen ursprungligen varit avsett att 
ingå i Byströms d-moll-symfoni (ev som ett altemativ till mellansatsen). 
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ÅU ger konsertgivaren den 19 sept ett värdefullt handtag i en för
handsnotis, som därtill står alldeles under dagens absoluta huvudnyhet, 
Carl XV:s död samma morgon, och kan även rapportera från generalre
petitionen, att "de wackra musikaliska prestationerna skulle warit ännu 
mera anslående, om icke orkesterackompagnemanget i sångstyckena 
stundom skulle warit för starktl" (ÅU 23.9 1872). Tidningens recension 
av konserten är värd att återges isin helhet, också för att ~e en obild av, 
hur man vid denna tid bedömde musikaliska prestationer i Abo (AU 24.9 
1872): 

"Professor Byströms konsert i går uti solennitetssalen war, såsom man kun de 
förutse, ganska talrikt besökt. Den öppnades med ouvertyren till Beethovens "Fi
delio", hwarefter följde en qwartett för twå sopraner, tenor och bas ur samma ope
ra. Det är utan twifwel en lycklig ide, att då man icke kan gifwa en opera i dess 
helhet, likwäl genom exeqverande af enskilda delar deraf göra publiken bekant 
med densamma. Men rådligast torde då likwist wara att wälja stycken af mindre 
ömtålig natur än Beethovens nämnda komposition, derest icke särdeles öfwade 
sångressurser för tillfallet stå till buds. Sådana stycken som detta erfordra ett helt 
annat slags föredrag än diverse wanligt musikaliskt hwarjehanda. Måhända hade 
tiden tilI inöfning äfwen denna gång warit för knapp och törhända låg häri orsaken 
till att nödig helgjutenhet wid styckets återgifwande icke kunde åstadkommas. Wi 
säga detta utan att dermed förneka utförandets förtjenst med hänsigt till ett och an
nat parti af kompsitionen. Men om totalintrycket af detta nummer icke war till
fredsstälIande, så lyckades i dess ställe kören ur "Trollflöjten" så mycket bättre. 
Denna herrliga kör war onekligen ·aftonens glanspunkt och utförandet föI"ijenar att 
lofordas. "Intermezzo", fuga för orkester, komponerad afkonsertgifwaren, war ett 
musikstycke mera egnadt att anslå den specielle konstkännaren än den egentliga 
konsertpubliken. Med nöje åhördes hr Westerlinds föredrag af roman sen för vio
lin av Beethoven, samt derefter Aubers raska ouvertyr tilI "Svarta Dominon". 
Konserten afslutades på ett wärdigt sätt med utförandet af Haydns Ess-durs sym
foni, hvilken återgafs med lif och god nyansering. Orkestern, hwilken wäl ännu 
knappast hunnit hemta sig från sina ströftåg på sommarmusikens owårdade områ
de, wisade sig wid utförandet af denna symfoni wara i besittning af en förmåga att 
exequera, som Iän der den och dess dirigent till all heder. Publiken bewisade ge
nom upprepade bifallyttringar sin erkänsla för aftonens prestationer." 

Den i recensionen nämnde "hr W esterlind" hette Axel Emanuel och 
hade under Wasenius' tid varit orkesterns konsertmästare. Han var en 
mycket framstående violinist och skulle vid flera tillfällen under de 
kommande åren samarbeta med Byström. Som synes hade Byström över
tagit även ledningen av stadens körsällskap. 

Under oktober månad kunde Byström, främst till följd av orkesterns 
huvudsakliga engagemang vid Kurt Tivanders teatersällskap, göra en tur
ne som organist till Borgå, Viborg och Helsingfors, varvid han bl a spe
lade en första version av sin egen "Fantasi över finska folkvisor". Vid 
hans återkomst tili Åbo väntade Musikaliska Sällskapets årsfest den 30 
okt, där man i programmet finner ett verk av Conrad Greve, vars "lif 
och konstnärsskap" belystes i kvällens föredrag. Greve (1820-51) var en 
stor musiker- och tonsättarbegåvning, som tyvärr stäcktes av en för tidig 
död; han var 1843-46 sällskapets dirigent. När sedan i programmet an-
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nonserades "Dans", torde Byströms kapell också ansvarat för dansmusi
ken. 

Under november inleds en serie danssoireer och även en serie musika
liska soireer, som snart kom att kallas "mark-soireer", därför att By
ström lyckats erhålla societetshusets stora salong för en rimlig kostnad 
och på så sätt kunde hålla biljettpriserna nere. Höstens nästa stora musi
kaliska begivenhet var så Byströms stora "Vokal- och Instrumentalkon
sert" den 1 dec i teatern, och även denna gång var orkestern förstärkt 
med "musikvänner" och deltog kören. Återigen visar Byström sin ambi
tion atto ge ett på en gång omväxlande, populärt och värdigt program, och 
tyngdpunkten 1åg denna gång på Mozarts Ess-dursymfoni, nr 39. ÅU:s 
anonyma recensent är denna gång (7.12) övervägande positiv, framför 
allt tili sångnumren, varav kvintetten ur "Trollflöjten" fick bisseras, och 
Mozartsymfonin "exeqverades" med "lif och ensemble". Inför Byströms 
fantasi är han dock mera reserverad och skriver endast: "Denna kompo
sition torde dock erfordra att höras mera än en gång för att på åhöraren 
kunna utöfwa någon tillfredsställande inwerkan" .Som tidigare kan an
mälaren inte låta bli att vara en smula moraliserande, och han avslutar 
sin ganska långa recension på följande sätt: 

"Konsertgifwaren hade att glädja sig åt en i det närmaste fullsatt salong och 
publikens sinnestämmning war lifwad. Detta skall utan twifwel utgöra en maning 
för prof. Byström att nedlägga än widare möda på utbildandet af den befintliga 
sångkörens resurser och på omsorgsfullt inöfwande af de stycken som skola före
dragas. Wi önska honom lycka härtill: ty det är icke nog att klassisk musik exe
qveras, de klassiska kompositionerna måste äfven återgifwas på ett, såwidt möj
ligt, deras anda och innehåll wärdigt sätt, om de icke skola förfela det förädlande 
inflytande på åhöraren, hwilket med deras framställande wid konserttillfållen är 
afsedt." 

Även vid A.E. Westerlinds konsert den 8 dec medverkade Musikaliska 
Sällskapets orkester och framförde bl a ett arrangemang av August Sö
dermans "Ett bondbröllop" i ett program, som eljest utöver konsertgiva
rens violinsoli (bl a en konsert av Beriot) upptog just manskvartettkom
positioner. 

Flera av "musikvännerna", dvs amatörerna inom Musikaliska Sällska
pet, ägnade sig åtminstone någon kväll i veckan åt kammarmusik, och 
detta hörde till vanorna alltsedan Wasenius' tid i sällskapet. Om Byström 
hade tid och möjlighet att delta i sådana samkväm, förmäler ej källorna, 
men han inledde sin vårsäsong 1873 vid sidan av de regelbundet löpande 
orkestersoireerna med en kammarmusikkonsert den 9 jan, där han själv 
framförde en Schubert-sonat och deltog i Mozarts Ess-durkvartett och 
programmet dessutom upptog en Haydn-stråkkvartett, där Westerlind 
spelade tillsammans med tre av kapellets medlemmar. 

Denna gång är ÅU:s anmälare (11.1 1873) storligen nöjd med både 
initiativet och resultatet, och han uppmanar ivrigt Byström att inte ned-
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slås av det relativt ringa publikintresset ("knappast något halft hundrade 
af wännerna till tonernas konst" ) utan verkligen satsa på omsorgsfullt 
inövade konserter som denna och ger honom "ett tacksamt erkännande af 
de många äfwen på denna ort, för hwilka tonkonsten är något mera än ett 
fIyktigt nöje för stunden". Om Byströms pianospel, säger recensenten: 

"Här (i Schubert-sonaten) war prof. Byström i tillfålle att ådagalägga icke blott 
sin tekniska fårdighet wid behandlingen af instrumentet, utan äfwen sin musikalis
ka uppfattning och smak, och prof. Byström tog tillfållet i akt samt löste sin upp
gift på ett berömwärdt sätt. Om touche och spelmethod må icke nu twistas, ty en
ligt wår tanke kan man spela wäl med en mindre god method och illa med en bätt
re; men om det gedigna uti prof. Byströms föredrag torde i alla fall icke finnas 
mera än en röst och den ganska lofordande. 

Pianospelet war korrekt, i detta ords hela omfång, nyanseringen war omsorgs
fullt (sic!) och uttrycket osökt samt tilltalande. Samma egenskaper funnos i prof. 
Byströms utförande af pianostämman uti den derpå följande qwartetten af Mozart, 
hwilken anslående komposition äfwen i öfrigt återgafs med lif och precision." 

Medan orkesterns soareer i allmänhet utmärks av en tämligen stereo
typ programsättning, eftersträvar Byström en mer haltfull prägel på sina 
större konserter, och programmet den 8 febr är inget undantag. Nu är 
det satser ur Haydns "Skapelsen", som får samsas med utdrag ur Cheru
binis "Vattendragaren" och Rossinis "Wilhelm Tell", och en Haydn-sym
foni (av satsbeteckningarna att döma nr 98) bildar den värdiga avslut
ningen. ÅU:s kritiker (11.2 1873) är på en gång bestämd och tämligen 
mild isin bedömning av konserten, men hans principresonemang är så 
viktigt, att recensionen bör återges in extenso: 

"Abonnerade konserten i teatern sistlidne lördag war ganska talrikt besökt. 
Konserttillfållet hade sin mest framstående betydelse uti den stora andel ortens 
nybildade sångsällskap hade i aftonens prestationer. Af sångsällskapets medlem
mar utfördes utom en kör ur Wilhelm Tell samt en sextett ur Wattendragaren, 
recitativer, arior och körer ur oratoriet Skapelsen. Att stycken ur detta Haydns 
mästerwerk nu, liksom några gånger förut för flera år tillbaka, blifwit här af mu
sikwänner utförda, kunde wid första påseendet betraktas såsom ett utomordentligt 
lofwande tecken i musikaliskt hänseende. Och nekas kan icke heller att inöfwandet 
och utförandet af sådana kompositioner wittnar om nitälskan för konsten och dess 
sträfvanden. Men å andra sidan får icke heller förglömmas att dock stor wigt ligger 
på sättet hwarpå dylika konstwerk utföras. Om detta i förewarande fall alltid war 
så lyckadt må ur sträng kritisk synpunkt lemnas derhän; wisst är åtminstone att de 
exeqverade numroma af oratoriet mycket förlorade på att icke blifwa utförda i ett 
sammanhang, utan afskildt för sig. Ett konsiderationslöst bedömmande wore lik
wäl här ej på sin plats, afseende måste hafwas ej blott på konstens fordringar i och 
för sig, utan äfwen på de medel som hos oss stå till buds då det gäller att tillfreds
ställa dessa anspråk. Wi äro icke bortskärnda med uppträdandet af berömda solo
sångare och solosångerskor, och äro följaktligen icke heller wana att på solister 
wid wåra konserter ställa några öfwerdrifna fordringar; den fordran man wid ut
förandet af sådana musikwerk som det ifrågakomna här mest eger att hålla på är 
förmågan af sammanhållighet hos körerna samt en wiss ensemble hos orkestern, 
och redan detta kan gifwa de exeqverande nog mycket att bemöda sig om. 
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Till konsertgifwaren prof. Byström samt de damer och herrar, hwilka wid 
nämnda konstwerks återgifwande biträdde, står allmänheten derföre i en förbindel
se, som ökas wäsentligt då wår musikälskande publik omsider engång får höra det 
odödliga oratoriet isin helhet härstädes utföras. Ty då först kan detsamma werkli
gen hafwa hopp om att blifwa helst något såsom sig bör uppfattadt och senteradt. 
Att åtminstone icke nit och ihärdighet för det goda ändamålets uppnående saknas 
hos de exeqverande musikwännema och deras ledare, synes man allaredan af detta 
musiktillfålle wara befogad att påstå. Emellertid framställde sig sångsällskapets re
surser i en mera fördelaktig dager uti sextetten ur Wattendragaren samt kören ur 
Wilhelm Tell, än uti det wida mera ömtåliga och swårt föredragna oratoriet. Denna 
sextett war att anse såsom konsertens glanspunkt, om äfwen stundens bifall icke i 
synnerligt mått kom densamma tili del. Med lif och icke utan förtjenst utfördes ou
vertyren tili Wattendragaren samt Haydns B-durs symfoni, om äfwen orkestem 
denna afton eljest icke kunde sägas hafwa sin ''beau jour". 

De swårigheter, hwilka hos oss äro förbundna med hwarje högre musikaliskt 
sträfwande, äro alltför wäl kända för att behöfwa närmare utläggas. 1 många före
kommande fall måste derföre wiljan billigtwis här tagas för werket. Måhända 
skulle en och annan åt wåra musikwänner tili upptagande uteslutande rekommen
dera mindre swåra musikaliska uppgifter. Men wi hafwa icke hjerta att sålunda 
obetingadt förkasta sträfwandet att uppnå ett högre idea1, derföre att detta idea1s 
mål för dem, som lifwas af dess åskådande, ännu är fjerran och synes oupphin
neligt." 

Tili denna långa utläggning ansåg si& Byström uppfordrad att komma 
med ett genmäle, och det infördes i A U den 18 febr under rubriken 
"Åbo": 

"Till införande i bladet har tillsändts oss följande: 

Nägra ord om musik i allmänhet och den "abonnerade konserten"isynnerhet. 

För samhället, det mindre som det stÖITe, är af ganska stor wigt, att skön konst 
i allmänhet der odlas och trifwes; ty menniskan lefwer icke allenast afbröd. Inom 
konsten är det åter temligen likgiltigt hwilket element har försteget eiler bäst fro
das, endast der herrska sannare sträfwan och högre lyftning än dagens tillfålliga 
nycker och hugskott bjuda eiler önska. 

Bland de sköna konstema tyckes musik ega den mest populära betydelse. Från 
kyrkan, der wåra mest upphöjda tankar och känslor merendels åtföljas af tonemas 
språk, tili det blygsammaste tjäll, der det af arbetets möda nedtyngda sinnet upp
friskas af den enkla wisan, oftastsjungen af en sträf brummande bas eiler gnolad 
wid spinnrocken af en gäll diskantstämma - öfwerallt synes behofwet af musik 
wara öfwerwägande. Huru sällan deremot, i ett sällskap äfwen af högt bildade per
soner, läses ett godt poem, betraktas och kommenteras en skön tafla eiler något 
annat jembördigt konstwerk! Det förefallet som skulle, att wi så må säga, musik 
innebära en större naturnödwändighet än de öfriga sköna konstema. Och likwäl 
kan i samma mening taget hwem som helst, endast den will, hemta ur dessa sed
nare ett lika rent och oblandadt nöje som af musik. Men det är nu engång så; detta 
bewisar isynnerhet ungdomens uppfostran, ty i denna ingår musikbildning nästan 
som obligatoriskt ämne - men till hwilket ändamål? För att lysa i umgängeslifwet, 
näppeligen för att wärma det! Lyckas flertalet? ..... Hwad kan då wara ändamålet 
med ungdomens musikbildning i hemmet eiler skolan? Hufwudsakligen att på 
samma gång bilda ör01 ochjOrståndet, för att höra rätt och deröfwer kunna reflek
tera. 

Ungdomen måste således utom sina musikstudier erhålla intryck af större, bät
tre musikwerk än de oftast andefattiga etydema. 1 detta afseende, men endast i 
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detta, har pianot, som sä f1itigt begagnas, företräde framför de öfriga musikinstru
mentema, neml. genom den större oeh widsträektare kännedom af konsten, som 
förmedelst detta instrument kan lättare inhemtas. Dä virtuositeten äter tages som 
mål, kommer i de flesta fall konsten att sättas i andra rummet. Men om pianot är ett 
godt oeh behändigt instrument för studier, står det likwäl pä hardt när den lägsta 
ståndpunkten i rent musikaliskt afseende, då sångrösten, såsom konstmedel, inne
har med rätta den första och fömämsta. Man finner af den wigt, de offentliga sko
loma samt äfwen mången enskild uppfostringsanstalt lagt pä sångunderwisningen, 
ett direkt bewis härpå. Såsom följd häraf har oek blifwit lätthet, större nu än förr, 
att ästadkomma sångsällskaper, hwilka till oeh med utträngt de fordom nästan 
öfwerallt förekommande amatörsorkestrarna. Dessa senare woro, inom mindre 
samhällen, uteslutande representanter för god musikalisk smak, oeh föreningar, till 
hwilka ungdomen då för tiden så gema slöt sig oeh af hwilka den erhöll sina flesta 
oeh bästa musikaliska intryek. Då nu rollema blifwit förbytta, är det af största 
wigt, att sorgfålligt utwälja de musikwerk, hwilka sångsällskapema skola utföra 
oeh af skäl, som ofwan anförts, måste man söka att wälja det bästa, emedan sädant 
är och alltid förblir hufwudsak. 

Efter dessa reflexioner mä det tillåtas oss några ord om "abonnerade konser
ten", sådan den synes wara af denna tidnings reeensent betraktad, oeh derwid 
meddela några upplysningar oeh påminnelser, ty i den ärade ree:s redogörelse fö
rekomma åsigter, hwilka eljest kunde leda till missförstånd. Ree. säger pä ett 
ställe: "Oeh nekas kan ieke heller, att inöfwandet och utförandet af sådana kompo
sitioner wittnar om nitälskan för konsten och dess sträfwanden. Men å andra si
dan * får ieke heller förglömmas att doek stod wigt ligger på sättet hwarpå dylika 
konstwerk utforas. * Om detta i förewarande fall war så lyekadt må ur sträng kri
tisk synpunkt* lemnas derhän; wisst är åtminstone att de exeqverande numroma 
af oratoriet myeket förlorade på att ieke blifwa utförda i ett sammanhang, utan af
skildt för sig." Det ser ut som skulle här en tredje sida finnas.l:o walet af konst
werk, 2:0 inöfwandet oeh utförandet samt 3:0 såttet 4:warpå dylika konstwerk 
utföras. Widare heter det: "sträng kritisk synpunkt". Ar det då ur mild kritisk 
synpunkt ree. anser att "de exeqverade numroma af oratoriet myeket förlorade på 
att icke blifwa utförda i ett sammanhang utan afskiljdt för sig"? Wi för wår del 
anse orsaken härtill enkelt wara den, att dirigenten wid konserten ieke onödigtwis 
wille trötta körens medlemmar. Erkännes detta wara rätt, tro wi, att hwarken 
sträng eller mild kritisk synpunkt här behöfwer anwändas. 

Widare fullföljer ree.: "Ett konsiderationslöst bedömande wore likwäl här ej på 
sin plats" ete. Derwid måste wi fråga: När kan ett konsiderationslöst bedömande 
wara pd sin plats? Eller bör sådant någonsin jOrekomma?! 

Slutligen yttrar ree.: "De swårigheter, * hwilka hos oss äro förbunda med 
hwarje högre musikaliskt sträfwande, äro alltför wäl kända för att behöfwa närma
re utläggas". Den ärade ree. har sjelf yttrat: "att styekena ur detta Haydns mäster
werk (Skapelsen) likasom några gånger förut för flera år tillbaka blifwit här af 
musikwänner utförda, kunde wid första påseendet betraktas som ett utomordentligt 
lofwande teeken i musikaliskt hänseende". Wi känna ieke de swårigheter, så då 
woro förbundne med det "högre musikaliska sträfwandet", eftersom werket ej 
kom till mer fullständigt utförande, men inse rätt wäl att nu ieke finnas några svå
righeter dermed förbundna hwarken å sångsällskapets eller den musikälskande 
allmänhetens sida, hwarpå doek allt beror. Widare heter det: "mähända skulle en 
och annan åt wåra musikwänner till upptagande uteslutande rekommendera mindre 
swåra musikaliska uppgifter". Således har ännu ieke någon dylik rekommendation 
egt rum? Huru wore det oek möjligt, då oratoriet Skapelsen är en enkel och hög-

* Kursiveradt af O. B. 
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stämd produkt; dess text allom bekant, dess musik snart ett sekel gammal, i hög 
grad populär och dess kompositionssätt ofta strängt kontrapunktisk (sic), hwari
genom enkla, i och för sig lätt utförbara, tongångar måste anwändas. 1 sanning! wi 
kunna ej tänka oss ett bättre wal; isynnerhet efter det wänliga bemötande och int
resse publiken wisat detsamma. Ree. synes äfwen wara af samma tanke, då han 
yttrar wid slutet: "Men wi hafwa inte hjerta att sålunda obetingadt förkasta sträf
wandet att uppnå ett högre ideal,* derföre att detta idea1a mål fOr dem, som lifwas 
af dess åskådande, ännu är fjerran och synes oupphinneligt". Wi äro rätt tacksam
ma - en känsla, som helt säkert delas af samtliga sångsällskapets medlemmar - att 
hafwa funnit den ärade ree. hafwa hjertat på rätta stället, men kunna likwäl icke 
gilla hans åsigt om ett s.k. högre ideal. Inom konsten är idea/et alltid oupphinne
ligt. Kompositören af högre begåfning och förmåga ställer allt högre fordringar på 
sig och sitt konstwerk; syftar således allt mer och mer till ett högre mål. Men om 
detta kan ju här alldeles icke wara fråga. ty hwad som föreswäfwat kompositören 
i fantasin har han blifwit twungen att med teeken uttrycka, försinliga. Då dessa 
teeken af andra menniskor skola tydas d.v.s. werket utföras, kan lätt tänkas ett 
mål, som icke är så oupphinne1igt, och det wore, ibland annat, att göra mästaren 
nöjd. Och sannerligen tro wi icke att den i lifwet glada, wänliga "Varer Haydn" 
skulle rätt gerna här i Åbo, om möjligt wore, Iyssna tili sin "Skapelse". Han war 
icke "bortskämd", han, der han wid furst Esterhazys lysande banketter satt undan
gömd i en wrå med sin, efter wåra tiders bålstora anspråk, lilla obemärkta orkes
ter.O.B." 

Till detta utförliga aktstyeke hade synbarligen "ree." ingenting att till
lägga, eftersom nägon kommentar inte infördes i tidningen. 

Vad beträffar de tre "amatörspektakler" som gavs pä teatern den 21, 
23 och 25 febr, sägs ingenting om vilken orkester som medverkade. Det 
kan ha varit en för tillfållet sammansatt ensemble med Wasenius som 
ledare; jfr uppgifterna kring programmet pä teatern den 28 mars. 

Även på sin nästa "abonnemangskonsert" den 16 mars framförde 
Byström avsnitt ur "Skapelsen", denna gång tre icke tidigare utförda 
stycken, kanske för att övertyga Å U:s recensent om sin och körens goda 
vilja; någon anmälan av denna konsert har dock ej stått att finna. Vid 
konserten medverkade Westerlind som solist i ett Beethoven-andante, 
som tyvärr inte läter sig avslöjas,och programmet avrundas med en 
tresatsig D-dur-symfoni av Mozart, som bör ha varit den s k "Prag-sym
fonin", nr 38. 

Vid den följande "3.dje abonnerade konserten" den 14 april inledde 
Byström åter med satser ur "Skapelsen", dels introduktionen (som spelats 
redan den 8 febr), dels tvä nyinstuderade partier. Denna konsert hade 
inte någon symfoni som huvudnummer utan avlutades nägot överraskan
de med en "Wårsång" av Otto Lindblad. Tydligen var det ett lyckat 
grepp, särskilt som den anonyma sångerskan väckte även ÅU:s anmälares 
(17.4 1873) entusiasm: 

"Det finnes i hennes sång dramatiskt uttryck och ovanlig renhet i tonen, och 
derjemte besitter denna musikälskarinna en egenskap, som äfwen mången högt 

* Kursiveradt af O. B. 
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uppburen sångerska kunde afwundas henne, neml. förmågan att under sångföre
draget låta orden tydligt förnimmas af ähöraren". 

Den enda reservationen inför konserten återfinns i recensionens 
början: 

"Med undantag af orkesterns prestationer i det kaotiska, uti introduktionen till 
Skapelsen, war utförandet af de wid tillfållet exeqverade sång- och musikstycken 
ganskalyckadt." 

Någon kommentar tili avsnitten ur "Skapelsen" ger i övrigt inte anmä
laren, som även komplimenterar Byström till goda programval med sat
serna ur "Wilhelm Tell" och "Svarta Dominon". 

Under april och maj gavs i övrigt tre musikaliska soireer med rika in
slag av manskvartettsång, och det är troligt, att också soaren den 23 april 
var anordnad av C.G. Wasenius, som undertecknat inbjudan tilI den 16 
maj. Byström återkom med sin sista konsert för våren den 18 maj och 
framträdde nu även som solopianist, och i den denna gång mycket positi
va recensionen i ÅU ( 20.5 1873) betonas pianistens "lyckade nyansering, 
smak och elegans". Man får också veta, att de två avslutande sångnumren 
"begärdes och gåfwos da capo" och anmälaren talar också om "Aubers 
älskliga och sprittande ouveryr tili "le Dieu et la Bayadere", som exeqve
rades med lifwad ensemble". 

Sommaren 1874 gestaltade sig ungefär som samma tid året förut. De 
svenska kvartettsångarna återkom, Musikaliska Sällskapets stadgeenliga 
vårkonsert på Kuppis gick av stapeln den 5 juni med ett ovanligt intres
sant program, och kapellet spelade i vanlig ordning i Nådendal, på 
schweizeriet på Samppalinna, på Lilla Bockholmen, Promenaden och 
flera andra ställen i staden. Den 15 juni anordnade Byström en egen 
"Andlig vokal-, intrumental- och orgelkonsert" i Åbo domkyrka, varvid 
annonsen i ÅU den 14 juni med spärrad stil anger, att entrepriset för 
"arbets- och tjenstefolk samt barn" var 25 penni. Byströms ursprungliga 
avsikt var att nu ge hela första avdelningen av "Skapelsen" - ett senkom
met svar på utmaningen från ÅU:s recensent - men av olika skäl fick han 
avstå från sin föresats och bjuda ett mer brokigt program (troligen kun
de han vid denna tidpunkt på året inte samla en tillräckligt stor kör). Den 
tämligen utförliga recensionen i ÅU (17.6.1873) pendlar som vanligt 
mellan otillfredsställdhet och nådigt beröm och inleds med några tyvärr 
endast översiktliga ord om Kuppiskonserten den 5 juni. Det framgår 
således inte, vilken av Byströms två stråkkvartetter, som kom till utfö
rande, och inte heller ges några detaljer kring Theodor Sörensens sym
foni. Sörensen var en danskfödd musiker, som vid denna tid var organist 
i Björneborg och som bl a skulle bli Byströms partner som quatre mains
spelare vid dennes konserter där i juni 1876. Efter några inledningsfra
ser skriver tidningen: 



17 

"Det förra af dessa musiktillfållen bar väsentligen prägeln af en uppwisning in
för allmänheten, hwarwid musikaliska sällskapets kapell egde att aflägga prof på 
sin förmåga att exeqwera instrumentalkompositioner, och om än icke alla på prog
rammet upptagna solostycken utfördes oklanderligt, så wore det likwäl frän en 
annan sida betraktadt för mycket begärdt derest man af enhwar medlem af ett litet 
kapell sådant som detta fordrade att han borde wara en lyckad solist. Ullmans 
romans för violin samt Schuberts "Gute Nacht" utfördes bland dessa solostycken 
bäst och med nöje åhördes af publiken såwäl Sörensens symfoni för orkester som 
prof. Byströms violinqwartett, hwilka kompositioner dock tåla wid att höras mera 
än en gäng för att rätt kunna uppfattas. Ouvertyren till Aubers Le Dieu et la Baya
dere, hwilken afslutade konserten, utfördes af musikkapellet med raskhet och god 
ensemble." 

Därefter säger anmälaren rent ut, att Byströms pianistiska föredrag 
inte aIls passar på orgel och att utförandet av Mozarts "Lacrymosa" vid 
hans kyrkokonsert var bedrövligt, medan flera av sångnumren och fram
för aIlt violinsolot "anslogo". 

Som en utlöpare av vårens aIlt flitigare kammarmusicerande kan ses 
soan!n i Nådendal den 18 juni, då en Beethoven-trio, pianostycken och 
sånger stod på programmet. Byström får denna gång lovord för sitt pia
nospel i ÅU (19.7 1873): "hwilken isynnerhet wid återgifwande af arian 
med variationer af Händel i sitt föredrag utvecklade en säIlsynt smak och 
elegans." Den korta anmälningen avslutas: 

"Publiken war för aftonen icke riktigt lifwad, men orsaken dertill war förmod
ligen ingen annan än det i Nådendals brunnshus wanligtwis wid konserttillfällen 
rådande ångskåpsklimatet hwilket hos publiken wäcker oro och en ganska naturlig 
längtan att från qwalmet förflyttas ut i en atmosfer af frisk luft" 

Några dagar senare (ÅU 22.7 1873) rapporterar samma tidning om en 
musikerbegravning, som hade skett den 18 juli. Det var enligt tidningen 
"musiker E.F. Lindqvist", som jordfästes, och detta måste ha varit den 
av Rosas förtecknade pukslagaren Carl Fredrik Lindqvist, som var med
lem av Musikaliska SäIlskapets kapelI under Wasenius 1868-72. ÅU för
mäler, att sällskapets hommusik vid graven spelade två koraler, före 
jordfästningsakten en koral av Joh. Schop, harmoniserad av Franz Ber
wald, och efter psalm 120. Den förstnämnda av dessa koraler hade med
delats i Musikaliska Akademiens handlingar för 1867, och med tanke på 
Byströms stora engagemang i akademiens koralarbete, bör det varit han 
som för detta tillfåIle utvalt och arrangerat koralema för sina blåsare. 
Ä ven den förtecknade minneskonserten "till förmån för en afliden musi
kers i torftiga omständigheter efterlemnade enka och bam" den 31 juni 
ombesörjdes av säIlskapets hommusik, som framförde en rad kända och 
populära sånger, mest manskvartetter, som ju också lätt låter sig bearbe
tas för blåsarensemble. 

Höstens ordinarie konsertverksamhet inleddes den 24 aug med en po
pulärkonsert i solennitetssalen, och därmed startade en synbarligen väl-
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organiserad serie, som varade till den 25 sept enligt en pian, där samma 
program gavs vid två på varandra följande tilIfållen. Vid dessa samman
lagt åtta konserter altemerade hela orkestem med hommusiken, oeh 
programmen är tämligen lättviktiga med diverse soloinslag oeh en oeh 
annan uvertyr som tyngdpunkter. Vid de två första konsertema tog By
ström upp sin "Fantasi över finska folkvisor" oeh medverkade A.E.Wes
terlind som solist, oeh vid de två följande svarade kapellets egen violinist 
Johan Gustaf Forsell för soloinslaget. Solister vid 5:e oeh 6:e konsertema 
var altviolinisten (oeh notbibliotekarien) Anders Gustaf Nyberg oeh 
homisten Johan August Hammar. 

Ännu in i september fortsatte en del av kapellets utespelningar, oeh på 
söndagama var orkestermedlemmama i elden större delen av dagen, ef
tersom man den 24 oeh 31 aug giek nästan direkt från populärkonserten, 
som började kJ 13, till ett engagemang på Lilla Boekholmen kl 15.301 
Den 7 sept var lika hektisk, ty direkt efter populärkonserten kl 17 vänta
de en spelning på Kuppis mellan19 oeh 21! Aven från konserten den 21 
sept måste musikema ha snabbt skyndat vidare, om till SamppaJinna eiler 
tilI Pinellan kan doek inte sägas. 

Denna arbetsfyllda september medverkade Byström även vid två so
listkonserter, den 16 oeh den 23, då sångerskoma Emmy Strömer resp 
Emelie Meehelin gästade Åbo; den sistnämnda hade f ö medverkat vid 
Byströms orgelkonsert i Helsingfors hösten 1872. Vid fröken Strömers 
konsert torde Byström ha aekompagnerat sångerskans samtliga nummer 
samt även ett soJostyeke för violin, framfört av C.G. Wasenius. Eftersom 
inga ytterligare medverkande nämns, bör Byström ha beledsagat även 
alla inslag i Meehelins konsert, men märkligt nog har hans insats i vissa 
nummer sär~kiJt poängterats. Att Byström inte var den enda skickliga 
pianisten i Abo, framgår med all tydlighet av Wasenius' program med 
Frivilliga Brandkårens amatörorkester den 15 sept, då fru Aurore Ritou 
spelade så krävande ting som en Baeh-bourree, en Chopin-etyd oeh en 
ungersk rapsodi av Lisztl 

En ny konsertserie startade den 16 okt, då Byström annonserar den 
första "marksoiren" i teatems foyer. Men efter den andra marksoaren 
den 25 okt har han tydligen funnit ett ny tt sätt att säkra de ekonomiska 
villkoren för dessa framträdanden, oeh den 1 nov tillkännager han den 
första "abonnerade mark-soiren". Under säsongen 1873-74 anordnade 
Byström 20 sådana abonnemangskonserter, numrerade från 1 tilI 20, 
men synbarligen uppdelade i två serier, eftersom soaren den 5 jan 1874 
annonserades som den "10:e oeh sista". Några program för höstens soa
reer uppgavs inte oeh finns inte heller bevarade i Musikaliska Sällskapets 
arkiv, men fr 0 m den 9:e soaren den 29 dee har programmet offentlig
gjorts, oeh de ger vid handen, att utformningen av soareema i stort sett 
överensstämmer med föregående säsongs. Programmen upptar tre avdel
ningar med 11 nummer, ordnade 3, 4 oeh 4, varav den musikaliska 
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tyngdpunkten ligger i andra avdelningen samt i den tredjes inledande 
uvertyr. Tonsättamamnen är också ungefår desamma som tidigare. Of
tast förekommer Joh. Strauss (far och son), Haydn, Beethoven, Mozart, 
Hermann, Auber, Faust, Labitzky, Parlow, Flotow och Rossini. Av de 
mer anmärkningsvärda nytillskotten till repertoaren kan nämnas uver
tyrer som Rossinis "Askungen", Cherubinis "Elisa", Boieldieus "Kalifen i 
Bagdad", "Vita frun" och "Den nye egendomsherren", Mozarts "Enle
veringen" och Mendelssohns "Hemkomsten". Som särskilt populära num
mer, ofta spelade "på begäran", framstår marschen ur Blanches "Engel
brekt", en Bach-bourree och "Finnamas marsch", som samtliga arrange
rades av Byström, och vidare bl a Schumanns "Svärmeri " , sextetten ur 
"Lucia" av Donizetti, Leonoras aria ur "Trubaduren" av Verdi, även de 
instrumenterade av Byström, samt den outslitliga marschen ur "Profe
ten" av Meyerbeer. Nordiska tonsättare förkommer ovanligt sällan på 
programmen, men H.C. Lumbye dyker upp med tre stycken, och dess
utom spelas Dannströms "Festmarsch" och Södermans "Ulfåsa-marsch". 

På Abo teater återkom hösten 1873 Kurt Tivanders sällskap och gay 
från den 5 okt till den 28 dec inalles 38 representationer, däribland flera 
sångpjäser, bl a "Preciosa" med Webers musik, ett par Offenbach-operet
ter och det franska lustspelet "Farinelli" med musik av J. N. Ahlström 
samt komedin "Per och Pål" av Souvestre med musik av R.V. Böningh; 
den sistnämnda hade även spelats under Tivanders tidigare sejour 1872. 

Musikaliska sällskapets årsfest avhölls den 20 nov, och i ÅU (18.11. 
1873) beklagar man dels fördröjningen (årsfesten skulle stadgeenligt äga 
rum under oktober månad) dels det svaga prorammet ("Ett mindre rik
haltigt program har hittills ingen af musikaliska sällskapets årsfester haft 
att bjuda på"). Å andra sidan kan vi nu i efterhand vara tacksamma över, 
att man denna gång annonserade även dansmusiknumrenl 

Några större och mer haltfulla konserter med som tidigare ett antal 
sjungande och musicerande "musikvänner" hölls inte hösten 1873, och 
orsaken torde ha varit brist på en enhetlig organisation. Därför är det 
med til1fredsställelse man i både ÅU och ÅP den 3 jan 1874 kan läsa 
notiser om en nybildad musiksammanslutning. ÅU skriver: 

"Åbo Orkester- och Sängförening konstituerade sig på sammanträde förliden 
tisdag och antog till dirigent professor O. Byström. Antalet af medlemmar af begge 
könen, hwilka teeknat sig på förut i staden kringsända listor, uppgick wid sam
manträdet tili 86, deraf 39 aktiva medlemmar och de öfriga endast betalande. 

Beträffande den nyblivna föreningens werksamhet beslöts att öfningarne ome
delbart skulle begynna, att föreningen årligen skulle gifva minst tre konserter, att 
hälften af föreningens inkomster skulle tillfalla dirigenten och den andra hälften 
föreningens kassa, samt att, i händel se något överskott skulle uppstå i nämnde 
kassa, detta skulle anwändas till att bereda fri underwisning i säng eiler musik åt 
medellösa och i musikaliskt afseende förhoppningsfulla ungdomar. 

Wi önska att föreningen måtte ega så mycket lifaktighet och så längwarigt 
bestånd, att den kan förwerkliga alla sina stora planer. " 



20 

ÅP:s notis ger en del kompletterande upplysningar: 

"Åbo orkester- och sångförening är namnet på en härstädes bildad krets af mu
sikälskande damer och herrar, hwilka hafwa för avsigt att genom regelbundna 
musik- och sångöfningar samt genom offentliga konserter söka befordra smaken 
för gedigen musik äfwensom att för öfrigt arbeta i tonkonstens intresse, bland an
nat genom att lemna kostnadsfri underwisning åt en eller annan mindre bemedlad 
framstående musikalisk talang. Tili medlemmar i föreningen hafwa tills dato 86 
personer antecknat sig. Ledamotsavgift är för fruntimmer 2 mrk samt för herrar 4 
rork." 

Den således den 30 dee 1873 konstituerade föreningen, som innebar en 
sammanslagning av Åbo sångsällskap, Musikaliska Sällskapets amatörer 
oeh den Waseniuska orkesterföreningen kunde tyvärr aldrig "förwerkli
ga alla sina stora planer". Den bestod endast några månader oeh gay inte 
några konserter. Den upplöstes formellt i början av 1874, men dess rä
kenskaper kan (enl Rosas) följas fram till1878. 

Den 13 jan 1874 gay Byström en kammarmusiksoare i eget namn 
tillsammans med sina musikkolleger violinisterna Westerlind oeh Forsell, 
altviolinisten Nyberg oeh eellisten Anton Rudolf Hausen. Verk av Beet
hoven, Mendelssohn oeh Mozart framfördes oeh dessutom första satsen 
ur Byströms egen pianotrio från 1850. ÅP (15.1 1874) ger idel rosor åt 
anrättningen: 

"Soireen för kammarmusik i tisdags hade ganska bra fyllt theaterns foyer. Åhö
arna hade allt skäl att wara nöjda med sin afton och gåfwo äfwen genom bifallsytt
ringarna detta tillkänna. Den sats i en af konsertgifwaren, prof. Byström kompo
nerade trio, hwilken inledde konserten, gaf, såsom lösryckt från kompositionen, 
en alltför allmän bild för att wi skulle anse oss kunna närmare uttala oss om den
samma. Deremot lemnade programmets öfriga numror det waraktigaste intryck. 
Samteliga de exeqwerande artisterna wisade sig tillfullo sentera en qvartettspelares 
förnämsta dygder, ett beröm, som i främsta rummer gäller hrr Byström och Wes
terlind, hwilka genom sina framstående talanger lätt hade kunnat förmå sig att 
öfwerglänsa de öfriga på bekostnad af samspelet. 1 den Beethovenska, herrliga 
stråkkvartetten utmärkte sig hr Westerlind genom den djupa stämning han flärdlöst 
och enkelt förstod att gifwa det hela; i den Mendelssohnska trion utbredde hr By
ströms spel likaså anspråkslöst och artistiskt det rätta romantiska fårgskimret 
öfwer tondikten. Isynnerhet i det sistnämnda stycket besegrade de medspelande 
kompositionens swårigheter på ett i allo Iyckadt sätt. Wi önska dessa soireer en 
framtid på orten." 

Men en betydligt svårare uppgift väntade Byström oeh även hans or
kester. Den finska teatern från Helsingfors inledde i januari 1874 ett 
gästspel i Åbo, oeh dess lyriska avdelning hade föresatt sig att där fram
föra Verdis "Trubaduren" tillsammans med delvis lokala körkrafter oeh 
stadens egen orkester. 1 "Suomalainen teatterin historia II" av Eliel 
Aspelin-Haapkylä (1907) står att läsa om detta företag (s 94 t): 

"Efter ankomsten till Åbo hade operaavdelningen börjat flitigt inöva "Trubadu
ren". Körerna skulle nämligen kompletteras med lokala sångkrafter, och hela ope-
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ran skulle ges med en ny orkester, vars dirigent var den svenske professorn O. 
Byström. Premiären skedde den 23 jan efter omkring halvannan veckas repetitio
nero Uppförandet var då ännu ganska tungt och utan schwung, vilket dock inte 
hindrade publiken att livligt applådera de agerande och ropa Bergborn fram, men 
redan andra gången medgavs det, att framförandet innehölllivlighet och käckhet, 
glans och säkerhet och dessa förtjänster växte succesivt och förlänade verket ett för 
detsamma typiskt, vackert sydländskt skimmer. Så säger Nervander, som ingåen
de analyserade föreställningen." 

Härefter följer i boken ett längre avsnitt med kritik mm av sängpresta
tionerna, där bl a framhälles, att kören var den svagaste punkten i fram
förandet; om orkestern stär ingenting. Men alldeles oproblematisk var 
nog inte dess medverkan, om man skall döma de ofta härda ord, som 
drabbade den i samband med mänga senare föreställningar. Den omtala
de framropningen av Bergbom var en lustig incident, som Av omnäm
ner isin första korta notis om premiären (24.1 1874): 

"Hr Bergholm, hwars wackra sångröst vid utförandet af Fernandos parti fördel
aktigt gjorde sig gällande, utmärktes äfwen genom framropning. Af misstag fram
trädde i stället doktor Bergborn och emottog den hr Bergholm tillämnade hyll
ningen." 

Av:s verkliga recension kom först den 3 febr och blev en läng hyll
ning tilI de medverkande sängama. Här omtalas, att "senast framropades 
derjemte äfwen professor Byström, som wid operans utförande anfört 
sin med omsorg inöfwade orkester." Dock tillägger anmälaren: 

"Anmärkas kunde bland annat att a1legrosatserna så som de här togos emellanåt 
föreföllo något matta, samt att understundom sångerskor och sångare mera syntes 
få rätta sig efter orkestern än densamma efter dem." 

Vnder denna sejour gay finska operan "Trubaduren" 6 gänger, 
"Friskytten" 1 gäng och "Lucia di Lammermoor" 3 gänger. 

Den 2 febr gay A.E. Westerlind en egen konsert i teatern med biträde 
av artister frän finska operan och Byström och hans orkester. Här 
framförde Westerlind, Hausen och Byström Mozarts pianotrio, E-dur, 
mähända samma trio som vid Byströms konsert den 13 jan, och 
orkesterns huvudnummer var, inte oväntat, uvertyren tilI "Friskytten". 
Vr Av:s anmälan (4.2 1874) mä citeras: 

"Hr Westerlinds konsert förliden måndag war en werklig högtidsdag för musik
älskaren. Det är sällan, som en konsertgifware på wårt (sic) ort är i tillfålle att er
hålla sådant biträde, som denna gång hr Westerlind. 

Konsertgifwaren sjelf åhördes nu som alltid med mycket nöje. Hans spel är 
mjukt och hans teknik utbildad i icke ringa grad. Den framstående talang, hwaraf 
han är i besittning, framstod wid konserten mest i den Sinfonie Concertante af 
Alard, som han utförde tillsammans med en elev, och som utgjorde den förnämsta 
af aftonens instrumentala prestationer. Den nämnda unga eleven ådagalade utmärk
ta anlag och en redan förwärwad skicklighet, som ännu mera skulle gjort sig gäl
lande, om han egt ett bättre instrumant. Violinsolot af David, utfördt af konsertgif-
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waren gjorde ett odelat angenämt intryck. --- Bland sångnumren nämna vi främst 
hela konsertens glanspunkt, duetten ur "Kronjuvelerna", hwilken swåra komposi
tion utfördes af fröknarna Strömer på ett sätt, som framkallade en werklig storm af 
förtjusning och da capo rop, hwilka sångerskorna woro aniga nog att efterkomma. 

ÅP (5.2 1874) är lika nöjd och ger blommor säväl ät vio1inistema som 
ät Byström: 

Aftonens glanspunkter, hwad beträffar den instrumentala afdelningen, 
bildades onekligen af Alards sinfonie-concenante för twenne violiner samt violin
solot af David. Herr Westerlinds warma, om en djup och gedigen uppfattning 
wittnade spel, redan härförinnan på wår ort både kändt och wärderadt, framstod 
äfwen denna gång på ett sätt, som lemnade föga öfrigt att önska. Den unge elev, 
som i förstnämnde nurnmer biträdde konsertgifwaren, beredde publiken en ange
näm öfwerraskning genom sitt talangfulla, säkra och derjemte okonstlade spel, ett 
godt wittnesbörd om herr Westerlinds skicklighet äfwen som lärare. 

Mozarts trio för piano, violin och violoncello utfördes af herrar Byström, Wes
terlind och Hausen öfwerhufwudtaget ganska förtjenstfullt. Särskildt wille wi här 
framhålla prof. Byströms sätt att föredraga pianopaniet, enligt wår åsigt utmärkt 
genom en finhet och werkligen klassisk enkelhet i uppfattningen, som utan twif
wel gör herr B. till en pianist af ingalunda wanligt slag.---" 

Den 31 mars kan sävä1 ÅU som ÅP medde1a sina läsare en betyde1-
sefull musiknyhet: 

"Anslag tili musikkapellet. Wid borgerskapets äldstes sammanträde inför ma
gistraten den 28 i denna månad tillades direktionen för musikaliska sällskapet ett 
anslag af twåtusen mark årligen att under tre år från den 1 inst. juni från stads
kassan utgå såsorn bidrag till underhåll af ett musikkapelI härstades; och skulle 
staden i öfrigt genom teclrning af 200 aktier förbinda sig att med likaledes 2000 mk 
för hwarje af berörde tre år bidraga till underhåll af kapellet, som borde utgöras af 
minst fjorton man förutom twenne elever hwilka borde erhålla kostnadsfri under
wisning. Borgmästaren assessor Höckert utsågs att wid förefallande samman
träden med delegarne i musikaliska sällskapet bewaka stadens talan." 

1 slutet av mars äterkom Knut Tivanders teatersällskap och spelade 
fram till slutet av april som vanligt ocksä en rad sängpjäser och operetter 
med Offenbachs "Prinsessan av Trebizonde" som en nyhet för Åbo. Som 
extra inslag i föreställningama den 17 och 19 april förekom dansnum
mer av "m:lle och m:r Lecerf, medlemmar af baletten wid stora operan i 
Paris" (ÅP 18.4 1874), och dessa artister gay den 30 april och den 3 maj 
egna soareer med biträde av Musikaliska Sällskapets orkester. Redan i 
början av maj gästade de "Svenska nationalsängame" äter Åbo, nu sex 
man starka, och C.G. Wasenius gay tvä värkonserter med Frivilliga 
brandkärens orkester och Fabriksarbetamas sängförening den 12 och den 
15 maj. 

1 tidningama kunde man vid denna tid läsa redogörelser för och kom
mentarer till Musikaliska Sällskapets sammanträden den 18 april och den 
6 maj, dä diskussionema gick höga om röstningsförfarandet inom säll-
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skapet, där i princip varje tecknad aktie innebar en röst. Men stadens 
representant - tillika direktionens ordförande! - assessor Höckert kunde 
ju med stöd av stadens 200 aktier helt dominera säIlskapets göranden och 
låtanden! Slutligen enades man om att i stadgamas § 6 införa, att "dock 
ingen å egna eIler andras wägnar må föra talan för mer än högst en tion
del af hela det wid sammanträdet representerade aktiebeloppet", tidigare 
hade siffran varit "en femtedel". Samtidigt meddelades att prof. Byström 
på säIlskapets förslag hade förklarat sig villig att även under "trienniet 1 
Juni 1874 - 1 Juni 1877 ... uppehåIla en orkester af 14 man och 2 elever 
(icke såsom hittills af 13 man) mot ett bidrag af säIlskapet af 11,500 
marko Då budgeten för orkestem för nästkommande år uppgår till 
13,810 mk fann mötet skäl att antaga prof. Byströms wilkor och bemyn
digades direktionen att i ofwanföre nämndt afseende och på sagde wilkor 
afsluta kontrakt med professom för säIlskapets nya oktroj." (ÅP 7.5 
1874). 

Äntligen var det då dags för Byströms och orkestems stora vårkon
sert, som ägde mm den 17 maj med bl a kammarmusikinslag och opera
nummer samt Beethovens "Eroica" som tyngdpunkt. Vr ÅP:s recension 
(19.5 1874)- förtjänar följande att citateras: 

"... man kan om hr Byströms program säga att dess öfwerwägande karakter 
war klassisk: konsertens piece de resistance utgjordes nemligen af Beethovens sin
fonia eroica; dess, hwad utförandet beträffar, enligt wår åsigt, utmärktaste nummer 
åter war Mendelssohns pianoqwartett. 

Sådana gediegna kompositioner kunna icke utan musikaliska studier till fullo 
senteras af en större publik, i synnerhet om densamma mindre ofta warit i tillfålle 
att höra dylikt. Derom bar äfwen den väl glest besatta salongen witne. 
(Publikantalet anges i recensionens ingress till "omkring 200 personer"). Men det 
är i alla fall wärdt beröm att tänka högt om sin sak och att wilja ansluta äfwen wår 
undangömda ort med tillhjelp af dess egna krafter till den musikaliskt bildade 
werlden, der musikens heroer äro som barn i huset. 

Det är i detta afseende wi främst hålla professor Byström räkning för hans ifrå
gawarande konsert. 

Den Mendelssohnska pianoqwartetten utfördes, såsom ofwanföre antyddes, 
med omsorg och framg!ing. Pianopartiet exeqverades af konsertgifwaren med fin 
och säker uppfattning. Afwen de öfriga stämmoma sköttes förtjenstfullt. ---

Musikaliska sällskapets anmärkningswärda orkester hade fått en lika ärofull, 
som swår uppgift i utförandet af den Beethovenska symfonin samt af ouvertyren 
till "Wilhelm Tell". Det wore obilligt att af wår lilla orkester fordra en fulländad 
ensemble, minst i ett arbete af så maktpåliggande art som nämnda symfoni. Wi 
fullgöra också endast en pligt af rättwisa, då wi säga, att man, tack ware orkes
tems samwetsgranna arbete, med ostörd tillfredsställelse blef i tillfålle att fömya 
bekantskapen med denna praktfulla tonmålning. En till och med ganska fin nyan
cering utmärkte utförandet af den storartade andra satsen. Wi framhålla exempel
wis det wackra sätt, hwarpå partiets twenne i ljusare tonfårg hållna episoder afbrö
to den dystra målningen." 

Orkestern och Byström biträdde redan vid sångerskan Mina von 
Stedingks konsert den 20 maj, och Musikaliska Sällskapets ordinarie 
konsert på Kuppis ägde mm den 30 maj. Bland de medverkande märks 
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denna gång dels violinisten Westerlind, dels två av kapellets medlemmar, 
oboisten Johan Peter Grönlund och klarinetti sten Karl Gustav Tenlen, 
den sistnämnde som solist på basetthorn. Vågar man förmoda, att den 
Beethoven-komposition, som annonserades, är första satsen ur sjunde 
symfonin? 

Sommaren 1874 upprätthöll kapellet en musikverksamhet av ungefär 
samma omfattning som tidigare somrar, och man noterar endast två gäst
konserter, båda av operasångare, från finska operan den 9 juni och från 
den svenska den 8 aug. Enligt Åbo-tidningarna skulle orkstern under 
Byströms ledning företa en "musikalisk exkursion" till Nystad, Raumo 
och Björneborg veckan efter midsommar, men om denna utflykt verkli
gen blev av, går inte att verifiera; av orkesterns dryga Åboprogram att 
döma, lämnade den inte staden. I varje fall blev resan flera gånger upp
skjuten (notiser i ÅU 23.6 1874 och Björneborgs Tidning 8.7 1874). När 
Å U den 23 juni talar om "konstresan", framförs några synpunkter, som 
bara är alltför van1iga inför en lokalt understödd ensembles tumeplaner -
de kunde lika gäma vara skrivna i våra dagar: 

"... Då kapellet eger en ganska rikhaltig repertoar af så wäl det förra som det 
sednare slagets musik (klassisk resp "lättfattligare"), så betwifla wi ej, att de 
nämnde städernas musikälskande innewånare komma att genom dessa tillämnade 
konserter beredas ett nöje af owanligare slag. Men en annan sak är det, huruwida 
det är riktigt som sig bör, att kapellet, som för ortens behof och trefnad underhål
les hufwudsakligen af staden och musikaliska sällskapet, sålunda föres bort från 
wär stad, för att på andra orter konsertera. Wi tro ej, att denna fråga kan beswaras 
jakande, men då det nu endast är fråga om ett par dagars bortwaro, så anse wi, att 
saken denna gång icke är af den betydenhet, att den behöfwer grundligare skär
skådas." 

Hösten 1874 inleddes med tre solokonserter av intresse. I en förhands
notis inför A.E. Westerlinds konsert (ÅP 1.9 1874) ges den överraskan
de uppgiften, att Westerlind varit musikkapellets förste violinist ända 
fram till nu, något som inte framgår av andra arkivuppgifter, som sam
stämmigt anger Louis Rieck som orkestems konsertmästare åren 1872-
74. Möjligen har Westerlind under den gångna säsongen tidvis vikarierat 
för denne. I ÅU:s recension av konserten (2.9 1874) får Westerlind åter 
beröm för sitt fina spel, framför allt i Leonards "Fantaisie Suedoise", 
medan hans eget stycke mottas rätt kallsinnigt, och tilI sist förkunnas, att 
"prof. Byströms orkester hedrade sig i orkestemumren, isynnerhet i 
ouvertyren till "Abenceragema" ". 

Emmy Strömer anlitade vid sin konsert den 5 sept sompianist den 
tidigare nämnda fru Aurore Ritou, medan Ida Basilier den 8 sept litade 
till Byström och därmed också fick orkestem att medverka med ett par 
uvertyrer. ÅU sammanför de två konsertema under en recension (11.9 
1874) och säger bl a om fröken Strömer, att hon "besitter en owanligt 
stark och fyllig röst, hwilken liksom hennes föredrag eger en hänförande 
innerlighet, ett mäktigt känslodjup, som i den enkla folkwisan kommer 
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de wekaste strängarne i åhörarens hjerta att vibrera och i den tragiska 
operasången kraftigt anslår de djupa och starka känslorna". Tidningen 
påpekar dock, att det ännu finns brister i hennes "skola", och ger henne 
rådet att "genom studier i utlandet tilI harmonisk fuIländning utbilda den 
herrliga sångens gåfwa, hon af en gifmild natur erhåIlit". Därefter sägs 
om fröken Basilier, att hennes "röst är något swagare och tunnare än 
fröken Strömers, men i stäIlet eger hon ett fuIlständigt herrawälde öfwer 
aIla dess resurser. Rennes konstnärliga uppfostran har gått wida längre. -
-- med lätthet , grace och aldrig swikande säkerhet nästan leker hon med 
de tekniska swårigheterna och driIlar lik lärkan i sky." Anmälningen 
slutar: 

"innan wi nedlägga pennan anse wi oss böra göra wär kompliment för fru Ritou 
för de twenne wackra pianonummer, med hwilka hon biträdde wid fröken Strö
mers konsert." 

Samma pianist Iät höra sig vid den soaree, som gavs den 13 okt, 
säkerligen föranstaltad av c.G. Wasenius, och hon spelade då än mer 
krävande ting av Schumann, Rubinstein och Chopin. 

Therese Elfforss' säIlskap från Sverige gasterade på Åbo teater från 
den 2 okt tilI den 1 nov och gay även en rad sångpjäser, däribland "Ner
kingarne" (ett av många försök att upprepa "Värmlänningarnas" stora 
framgång) och den gamla opera-comiquen "Gubben i bergsbygden" samt 
operetter av Lecocq och Offenbach. Man kan ta för givet, att Musikaliska 
Sällskapets kapelI medverkade vid dessa förestäIlningar. Men Byström 
var större delen av oktober i Stockholm, där hans d-moll-symfoni fram
fördes på Kungliga teatern den 19:e. Byström återkom tilI Åbo den 30 
okt (ÅP 31.10 1874) och ledde sin orkester vid invigningen av Fabriks
arbetargilIets nya lokal den 1 nov. Detta gille var ett slags "bildnings
cirkel" för arbetare och hade efter mönster av en tidigare likartad orga
nisation bildats 1873 av flera fabriksidkare i Åbo med Fredrik Rettig i 
spetsen. 

Elffors avlöstes på teatern av finska operan, som den 4 nov gay sin 
första representation med "Trubaduren" och sedan spelade "Barberaren i 
Sevilla" och "Norma" och i början av 1875 även "Lucia di Lammer
moor" och "Fra Diavolo". Som tidigare anlitades stadens egen orkester 
och även dess dirigent, men som anförare av "Barberaren" nämnes herr 
Achte. KapeIlets och Byströms medverkan var nu inte lika Iyckosam som 
vid förra operabesöket, och Aspelin-Raapkylä har isin "Suomalainen 
teatterin historia" (s 147) följande att förmäla: 

"Föreställningarna började med "Trubaduren"; som uppfördes tre gånger å rad 
(den 4, 6 och 8 november). Om premiären säger AP, att huset var fullt och motta
gandet varmt. Men trots detta hade orkestern spelat dåligt och Byström dirigerat 
ännu sämre, och även de agerande tycks inte ha varit vid full vigör. Tili de övriga 
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föreställningarna kom litet folk, och publiken föreföll kallsinnig, så att "Trubadu
ren" därför lämnades åt sidan." 

Än värre skulle det bli vid ett par av vårens föreställningar (samma 
arbete, s 168): 

"Fra Diavolo" gick sedan fyra gånger (den 17, 19,21 och 23 februari). Om 
denna opera säges, att den behagade publiken mindre ån de övriga hittilJs givna 
operorna. Till detta tycks för sin del kapellmästare Byström ha inverkat. 1 AP näm
ner man, att han hade uppväckt "en allmän förundran över det nonchalanta sätt, på 
vilket han dirigerade operan och betedde sig mot konstnärerna, sjungande själv 
med och ropande dem högljutt sina anmärkningar."" 

Dr Aspelin-Haapkyläs bok framgår också bl a , att Emmy Strömer 
med stor framgång spelade Rosina i "Barberaren". Vidare nämns, att 
vid den föreställning, där tre lösryckta akter ur "Friskytten", "Barbera
ren" och "Lucrezia Borgia" gavs, "den sistnämnda var alldeles ny och 
behagade stort publiken", och tillägges: "Det var ingalunda minst intres
sant, att där - i Maffio Orsinis roll - för första gången den 18-åriga åbo
bon, lektorsdottem, fröken Fanny Tallgren beträdde tiljan". 

Den 13 dec inledde Byström och orkestem en "dubbelserie" abonne
rade soareer, där varannan innehöll ett rent musikprogram och varannan 
var ett dansarrangemang med en kort inledande konsertavdelning. Dessa 
soareer, inalles 12 stycken, löpte fram till den 9 maj 1875. Vid Musika
liska Sällskapets årsfest den 17 dec nämns för första gången kapellets nye 
konsertmästare Otto Bouteselle som solist. K vällens föredrag hölls av 
magister Emil Fredrik Nervander, som f ö torde ha varit ÅP:s anonyme 
musikrecensent sedan tidningens start; han var tidningens redaktör. 

Vid en soart~ till förmån för Folkupplysningsällskapet den 1 mars 1875 
framträdde åter Fanny Tallgren och medverkade även bl a Wasenius och 
fru Ritou. Om musikkapellets minst sagt växlande uppgifter vittnar bl a 
middagsengagemanget den 2 mars, invigningen av kafeet "Virvotus" den 
6 mars och (det inställda) slädpartiet den 8 april, och säkerligen fick 
stadens musiker bestå musiken även vid "Skridskoartisten Herr Jackson 
Haines" galaföreställningar den 24 och 27 mars och vid flera av vårens 
maskeradbaler! 

Det är kanske därför inte så underligt, att ett "Åbo-bref" under rubri
ken "Korrespondens" i Helsingfors Dagblad 7.3 1875, där finska operans 
Åbo-sejour kommenteras, har en del att säga om orkestems kvalitet: 

"Jag har hört försäkras, att orkestern varit närmast omöjlig att sköta, ej blott i 
följd af allt för fåta1ig och underhaltig personal utan äfwen på grund af - odugliga 
instrumenter. Anspråken på vår enda orkester ha måhända varit något starkt i sjun
kande på senare tiden. Orsaken kan jag såsom icke tillhörande musikverlden, ej 
bedöma. Säkert är dock att dess verksamhet i ekonomiskt avseende ställt sig vida 
fördelaktigare än under herr C.G. Wasenius' tid och i musikaliskt - tvärtom. - För 
öfrigt om vår musikverld här i Åbo är liten, må Ni ej tro att oenighet, tvister och 
gnabb nödvändigt derför måste uteblifva: - om stridigheterna äro af mindre dimen-
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sioner än i H:fors, hafva de likväl här i vår krets en ännu mer förlamande verkan. I 
detta afseende vore det en tröst här i vårt elände om man finge hoppas att enighet 
kunde i hufvudstaden vinnas emellan mälsmännen för de begge scenemas orkest
rar - så att man åtminstone någon gång kunde hemma i sitt eget land få höra god 
musik. Våra förhoppningar derom här i Åbo äro ytterst svaga." 

Om nu korres1?ondentens (som även han kan ha varit den nämnde 
Nervander eIler AU:s redaktör Karl Robert Malmström) dystra syn på 
det aktuella musikläget i Åbo kan ha haft ett visst fog för sig, kämpade 
Byström och hans medmusiker i staden vidare, och en ljuspunkt för ka
peIldirigenten bör ha varit dottern Annas första stora konsert, som ägde 
mm på teatern den 16 april. Det är inte uteslutet, att hon varit en av de 
framgångsrika "musikälskarinnor", som under de senaste åren väckt både 
publikens och kritikens sympatier, men det är först nu hon framträder 
under eget namn. Ron hade f ö figurerat i en "konstnotis" i ÅU 30.10 
1874, som isin tur återger en notis ur Aftonbladet i Stockholm: 

"På taI om de musikhistoriska föreläsningarna i swenska musikaliska akade
mien yttrar A.B.: De illustrationer, som förekommit, hafwa warit: kavatina af 
Auber samt en egendomligt skön rysk folkwisa, båda föredragna af frökenAnna 
Byström (dotter till professor Byström). Fröken B., som eger en välljudande och 
hög sopran, ämnar beträda den sceniska konstnärsbanan." 

1 en liknande "musiknotis" hade ÅP 3.11 1874 förmält: 

"1 Dagens Nyheter skrifwes från Stockholm d. 28 dennes bland annat: I lördags 
uppförde professor o. Byström, som på ett kort besök wistas här, en enskild kon
sert i Adolf Fredriks kyrka, hwartill åtskilliga musikwänner woro inbjudna, och 
hwarwid han sjelf uppträdde såsom fårdig orgelspelare med ett par nummer af 
Seb. Bach, äfwensom med en Iyckad improvisation. Fröken A. Byström Iät höra 
sig med ett par smakfullt utförda sångstycken af Mendelssohn och Kjerulf." 

Anna Byström, som var född 1854, hade studerat för fadern och för 
dennes vän och kollega, operasångaren och komponisten Isidor Dann
ström. Vid denna sin debut sjöng hon både operastycken och romanser, 
och fadem spelade solostämman i Beethovens pianokonsert tillsammans 
med sin orkester, som i detta verk leddes av hans företrädare, C.G. Wa
senius. 1 ÅU 17.4 1875 får man läsa, att pianokonserten utfördes "med 
öfwerlägsen förmåga" av Byström, och huvudparten av den jämförelse
vis korta recensionen ägnas som sig bör åt dottern: 

"Fröken Anna Byströms konsert i går afton war, såsom man kunde förmoda, 
talrikt besökt. Konsertgifwarinnan utförde sjelf fyra nummer. Det första, en gam
mal kyrklig aria, lämpade sig ej rätt för den unga sångerskan, och war äfwen för 
öfrigt icke af den art, att den kunde anslå publiken. Wida bättre Iyckades fröken 
Byström i arian ur operan "Stradella", men först i det tredje nurnret, en aria ur 
"Swarta Dominon", ådagalade hon, af hwilken wacker och för framtiden mycket 
lofwande taIang hon är i besittning. Manad af publikens lifliga bifall och bis-rop, 
war konsertgifwarinnan artig nog att sjunga denna aria da-capo. Med mycket be-
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hag utförde fröken Byström äfwen de sånger wid piano, som utgjorde program
mets sista nummer." 

ÅP:s mer refererande recension (17.4 1875) är lika positiv i hållning
en, och redan den 27 april kunde publiken åter lyssna till den unga sång
erskan, som då medverkade vid harpisten Adolf Sjödens konsert. Det 
omväxlande programmet och säkert också konsertgivarens omvittnade 
skicklighet hade väckt ett så stort intresse, att salen inte räckte till för 
alla, som önskat biljetter, och Sjöden gay därför ännu en konsert den 30 
april som isin tur fick upprepas den 2 maj. Man noterar, att sången "Au 
Printemps" av Gounod, som Anna Byström sjöng till fadems ackom
pagnemang vid sin debut, nu återkommer med harpbeledsagning. Redan 
den 4 maj följde så Byströms egen "vårkonsert", där nu både dottem och 
herr Sjöden kan medverka, och där han själv är redo att spela ännu en 
solokonsert med orkester, en Mozart-konsert, som av satsbeteckningama 
att döma var den bekanta d-moll-konserten. Den 6 maj gay såWasenius 
en konsert med sin manskör och sina kvartettkolleger, och även han 
kunde erhålla biträde av den populäre Sjöden. ÅP ger 8.5 1875 en resu
me från såwäl Wasenius' som Byströms konserter, och konstaterar till en 
början, att Åbo haft en stor "musikvecka", som omfattar fem konserter 
på bara nio dagar. Wasenius' konsert, 

"ehuru den sista i ordningen omhuldades måhånda warmast af publiken, som ej 
förgätit i hwilken stor tacksamhetsskuld den sedan foma tider står till hr W. och 
som med lika stor erkänsla ser hwad samma man från sin obemärkte ställning ännu 
under de "magra åren" med uppoffring söker verka, på det att icke tonernas ädla 
konst må sakna allt rotfåste hos en musikälskande publik på orten. Hr Wasenii 
konsert - så enkelt dess program äfwen war - utgjorde frukten af långwariga an
strängningar, och den lilla tredubbla qwartett, som den omtyckte och nitiske anfö
raren denna afton för första gången förde i elden, bestod sitt prof raskt och på ett 
sätt som lofwar fullständig seger nästa gång. " 

Efter att ha utdelat ett fång rosor till herr Sjöden, skriver recensenten: 

"Prof. O. Byströms konsert, som gafs i tisdags, hade blifwit i största hast 
arrangerad, men bar dock en gedigen prägel, tack vare i främsta rummet konsert
gifwarens af alla högt uppbuma talang såsom pianist, hwilken uppenbarade sig 
icke mindre i den Mozartska konserten för piano med ackompagnement af orkester 
än i de solo stycken hr B. utförde. Såsom wi redan nämnt biträddes konsertgif
waren af hr Sjöden samt af fröken A. Byström, bland hwars sånger en finsk 
folkwisa isynnerhet anslog publiken. Konserten, owäntad och allt för kort tid 
annonserad, war fåtaligt besökt." 

Musikaliska Sällskapets årligen arrangerade vårkonsert på Kuppis gick 
av stapeln den 17 maj, varvid konsertmästaren Otto Bouteselle framträd
de som både violin- och basunsolistl Om man kan tycka, att orkestems 
publik vid det här laget måste vara ganska trött på att ideligen få höra 
uvertyren till "Den stumma", måste den å andra sidan ha värderat de 
ambitioner, som förmått Byström att repetera in såväl Mendelssohns 
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"Midsommarnattsdröm"-uvertyr som Beethovens åttonde symfoni! Ty
värr finns inga skriftliga vittnesbörd om, hur kapellet klarade dessa 
tekniskt långifrån oproblematiska stycken. 

Det är också tili synes glest mellan orkesterns framträdanden den föl
jande månaden, då i stället "Svenska Septetten" är desto flitigare i elden. 
Kapellet torde under maj och juni ha medverkat vid flera teaterförestäl
lningar, då E.F. Novanders sällskap under denna tid framträdde i Åbo, 
även det med åtskilliga sångpjäser och en och annan operett; samma 
sällskap spelade också hela augusti månad på Åbo teater. Samtidigt var 
Byström med dottern Anna i Stockholm, där hon den 27 maj gjorde sin 
svenska debut med en konsert i Vetenskapsakademiens hörsal, biträdd av 
Ida Basilier och fadern, och senare på konsertresa, bl a tili Kristiania, 
där konsert gavs av far och dotter i Klingenbergs lokal i slutet av juni, 
och tili flera städer i mellersta Sverige, tili badorter på västkusten och 
tili sist i augusti i Göteborg. Dock bör Byström ha varit i Finland i må
nadsskiftet maj-juni, eftersom han enligt ÅP 7.6 1875 samma morgon 
avrest. Om han någonsin fick höra sin operett "Herman Wimpel", som 
hade sin premiär i Helsingfors den 28 maj och sedan endast framfördes 
ytterligare en gång den 30 maj, vet man inte. Operetten, som hade J.A. 
von Essen och Nils Henrik Pinello som textförfattare, hade enligt uppgift 
tonsatts en gång tidigare, under titeln "Bouppteckningen" av C.G. Wase
nius, och Byström bör ha fått texten under sitt första Åbo-år. Pinello var 
en välbekant skriftställare i Åbo, som oftast framträdde under pseudony
men Kapten Puff, och texten finns också återgiven i fjärde häftet "Små 
berättelser och tidsbilder af Kapten Puff" (Åbo 1875), dock utan uppgift 
om någon medförfattare. Byströms operett hade ingen större framgång, 
och av recensionerna framgår, att man tyckte att den i och för sig väl
skrivna musiken var något för sökt och konstfull för det tämligen obe
tydliga ärnnet. Noteras bör, att den kvinnliga huvudrollen vid Helsing
fors-premiären spelades av en "frk Byström", som var tonsättarens 
brorsdotter Ida, född 1853 och engagerad vid Svenska teatern i Helsing
fors 1873-78. 

Nu finns det som synes flera uppgifter om, att "prof. Byströms orkes
ter" framträtt under sommaren 1875 i Åbo, men det visar sig alltså, att 
dirigenten inte alltid stått i spetsen för kapellet. 1 en inlaga av den 11 okt 
1875 tili Musikaliska Sällskapets direktion i anledning av klagomål över 
Byströms sätt att sköta sina åligganden (härom mera nedan) skriver ock
så denne, att orkestern från den 1 juni tili den 15 juli anförts av "musik
läraren vid finska kadettskolan, violinisten Westerlind" och att Byström 
själv arbetat med den från 28 juli tili 15 augusti samt därefter överläm
nat den tili den musikaliske ledaren vid Novanderska teatersällskapet, 
herr von Liihman (Bilaga 2). Byströms långa bortvaro, som delvis moti
verades av hans försök att engagera nya musiker för att fylla de vakanser 
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som uppkommit i orkestem, skulle ganska snart visa sig ligga honom i 
fatet vid diskussionema om kapellets framtida öde. 

Av sommarens musikaliska begivenheter må framhållas det nu snarast 
obligatoriska besöket av "Svenska Qwartettsångare" och vidare de kon
serter som gavs av familjen Willman, av en ensemble från Theatre Ita
lien i Paris (anordnade av den bekante impressarion Strakosch) och av ett 
stort österrikiskt militärkapell samt sångerskan Mathilda Lagermarcks 
soare i Nådendal. Den senare återkom med en konsert i Åbo den 4 sept, 
då fru Ritou och en manskvartett under Wasenius' ledning deltog. 

Musikerproblemen i orkestem var givetvis föremål för tidningamas 
intresse, och den 29 juli kunde ÅU berätta: 

"Musikaliska sällskapets kapell torde från höstens början få förstärkning af 
några swenska artister, deribland kammarmusikus Zeller, densamme som en tid 
war dels såsom lärare, dels såsom medlem anställd wid Siberska kapellet här
städes, hwarunder musiken till vådevillen "Skärgårdsflickan" af honom blef ord
nad efter finska melodier." 

Så väl blev det nu inte, och ÅP kan den 9 sept ironisera över förhållan
dena i samband med en vanlig förhandnotis om ett speltillfålle: 

"Musik utfördes i afton på Pinellan af musikaliska Sällskapets hela orkester, 
d.w.s. åtminstone så heI, som sällskapet på flera månader bestått sig!! Stats- och 
stadsbidragen torde dock förblifwa hela." 

Problemen kvarstod alltså, och saken kom upp i magistraten den 7 okt 
och föranledde ett sammanträde i Musikaliska Sällskapets direktion dagen 
därpå. Byström ålades att förklara sig inför denna och svarade med den 
ovan nämnda inlagan av den 11 okt, som återges isin helhet i Bilaga 2. 
Hela Musikaliska Sällskapet kallades tilI möte den 13 okt, och inför detta 
skriver ÅP (12.10 1875): 

"Sedan den nuwarande kapellmästaren inför direktionen anmält sin oförmåga att 
uppfylla sitt åtagna kontrakt, måste detsamma således anses brutet, och ombytet af 
orkesteranförare tor de på grund häraf böra betraktas endast som en tidsfråga. 
Emellertid är stä11ningen ganska brydsam. Om äfwen det i lägerwall bragta kapellet 
winner nödig förstärkning, skall det dock inte wara frestande för en främmande 
musiker att under nuwarande förhållande emottaga ledningen af detsamma. På 
platsen åter hafva wi wår kände musikdirektör C.G. Wasenius, hwilken äfwen 
hans motståndare, om sådana nu mera finnes, wilja tilltro förmåga att göra till och 
med det omöjliga tili en möjlighet. Men hos denne samvetsgranne och skicklige af 
musikaliska sällskapet för icke många år tillbaka grundligt trakasserade och föro
rättade musiker har sagde sällskap, om detta äfwen numera, såwäl tili direktion 
som öfriga ledamöter, kan anses nästan såsom en ny förening, så mycket att af
bedja, att det endast kan wara en ortens musikaliska lif och konsten i allmänhet så 
warmt tillgifwen man som herr Wasenius förbehållet att tillgifwa det foma. Wi 
anse derför det wara en gärd af rättwisa, om musikaliska sällskapet, då ombyte af 
kapellmästare stundar, i främsta rummet wänder sig tili herr Wasenius med an
hållan det han åter wille synbart ställa sig i spetsen för stadens musikaliska intres
sen, såsom han de facto äfwen under det nu til1ändagående interregnum det gjort." 
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Artikeln tar sedan upp de ekonomiska förutsättningama för framtiden 
men också det akuta behovet av att komplettera orkestem, "beroende 
äfwen af den hitwäntade ankomsten af finska operan", och slutar med en 
förhoppning om, att "wederbörande aktieegare talrikt infinna sig wid 
morgondagens sammanträde för att der bewaka ortens musikaliska int
ressen". 

Vid sammanträdet den 13 okt diskuterades enligt ÅU (14.10 1875) 
främst frågan om Byström omedelbart skulle avskedas eIler kvarstå till 
utgången av löpande år, dvs till 1 juni 1876. Härvid uppdagades, att 
något kontrakt inte växlats mellan sällskapet och Byström, ·därför att 
"den sistnämnde ständigt undandragit sig att underskrifwa detsamma". 
Mötet ansåg hela saken inte tillräckligt utredd och beslöt därför om en 
beredning, varefter man ajoumerade sig. 

En efterdyning av diskussionens svallvågor har den 5 nov nått Mor
gonbladet i Helsingfors, där man kan läsa ett ironiskt kåserande "Åbo
bref" , daterat "Den 1 november 1875". Med utgångspunkt från ett par 
synbarligen mycket lyckade konstföredrag av professor Dietrichson 
heter det: 

"Om än professor Dietrichson Iyckades i konstens teori, har deremot professor 
Byström hos oss misslyckats i konstens praktik - nemligen tonkonstens. Icke för
stådt som så, att tonkonsten i wår goda stad räknas till hemtrefnaden, aldraminst 
uti de i allt öfrigt tongifwande kretsarne. Nej wisst icke; praktiken i fråga gäller 
uteslutande den officielJa olåten, hwarmed stadens, under professor B:s ledning 
stående, musikkapelJ på ett störande sätt oroar den musikälskande allmänheten 
under dess oafbrutna konversation wid musiktillfållen. Man är tåmligen ense 
derom, att kapellet inträdt på en sluttande pian och - rullar utföre. Förste violisten 
följde så en annan minneswärd persons hjeltmodiga föredöme och hoppade ur den 
wådligt rullande wagnen. - Sedan anträdde sagde professor en längre utfård i fjer
ran land efter en förste violist, men förgäfwes! han Iyckades ej ens att anskaffa 
erforderlige virtuoser på horn, och hände sedan under tiden att inhemska horn 
uppwäxte - i sidan till honom. Nu fanns ej annat råd, än att musikaliska sällskapet 
tog hand om saken. Och på ailmänt sammanträde, i enlighet med hwad kommunal
lagen i wigtigare samhällsärender stadgar, utsågs förstärkt direktion att ordna det 
bristfålligt blifna kapellet. Man hyser nu grundad förhoppning att orkestern åter 
blir fulltalig, harmonien återstä1ld och - i publicistisk stil swamladt - det "omöjliga 
gjordt möjligt"." 

Det ajoumerade sammanträdet återupptogs den 20 nov, och då före
lade direktionen mötet sin inlaga av den 17 nov (Bilaga 2). Mötet följde i 
allt väsentligt utredningens förslag, även vad gällde extra kostnader mm, 
och ÅP kunde den 23 nov i sitt referat även kort och gott meddela, att 
"sällskapets n.w. kapellmästare kommer att från den 1 Juni afgå från sin 
befattning". Samma tidning hade den 13 nov kunnat berätta, att "Musika
liska sällskapets orkester lär omsider ha erhållit förstärkning, en första 
violinist och homist, nyligen hitanlända från Stockholm". 
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Av konsertema utanför Musikaliska sällskapets ram hösten 1875 må 
särskilt nämnas de två domkyrkokonserterna den 12 och 19 sept, föran
staltade av organisten Richard Faltin resp harpisten Adolf Sjöden; vid det 
senare tillfället framträdde fru Ritou som organist och i programmet 
lägger man märke till Händels harpkonsert, troligen den nu desto mer 
bekanta B-dur-konserten ur op.4. Vidare kan framhållas operasångama 
Naemi Ingmans och Elis Dunckers konsert den 5 okt och Ida Basiliers 
konsert den 17 okt, då "Byströms orkester samt amatörer" medverkade 
och Byström troligen svarade även för pianoackompanjemanget. Han 
beledsagade säkerligen också sin dotter i hennes tre sångnummer wid fru 
Winter-Hjelms soare den 31 okt, varav Gounods "särdeles behagligt 
utförda sång fröken B. hade artigheten att på begäran sjunga da capo" 
(ÅU 1.11 1875). 

Den 7 nov inledde finska operan ett ny tt gästspel med först "Lucrezia 
Borgia" och senare även "Lucia" och "Alessandro Stradella"; om By
ström denna gång fick dirigera sin orkester, förmäler inte det tillbuds 
stående källmaterialet. Fram till den 25 nov varade "högtidstundema", 
och en särskild attraktion fick gästspelet, genom att "ibland sångpersona
lens fruntimmer helsades med glädje Fanny Tallgren, Mathilda Wecksell 
och Alma Wikström, alla födda och uppväxta på Auras stränder" ("Bref 
från Åbo" i FAT 18.11 1875). Dagen efter den sista operaföreställningen 
gay en av sällskapets mest populära artister, Josef Navratil, en egen kon
sert, där fru Ritou medverkade som solopianist, trots att också "prof By
ströms orkester" biträdde med ett par uvertyrer. 

Musikaliska Sällskapets årsmöte ägde rum den 17 dec, och innan kon
sertprogrammet oeh dansen kunde ta sin böIjan, hade aktieägama att ta 
stälIning tilI skrivelser från Byström oeh direktionen (BiIaga 2). ÅP kan 
från mötet utöver de sedvanliga årsberättelseutdragen och valresultatet 
meddela (18.12.1875): 

"På skriftlig framstäld förfrågan af nuwarande orkesteranföraren, prof. O. By
ström, om direktionen ämnade för det kommande året göra honom något förslag 
att fortfarande innehafwa sin befattning, gaf mötet, till hwilket frågan hänskjutits, 
med 71 röster mot 18 ett nekande swar. 

Sedan direktionen anmält, att kostnaderna för kapellet i dess närwarande skick 
äro kalkylerade tili 17.360 m., till hwilket belopp sällskapets mede1 icke uppgå, 
beslöts att, då sällskapet i det längsta önskade uppehålla orkestern, att försöka 
anskaffa teckning af ytterligare aktier." 

Därmed hade de aUra mest aktuella problemen fått åtminstone en tem
porär lösning, men ännu återstod frågan om sällskapets och orkestems 
framtida förhållanden. Kapellet gay sin första marksoare för säsongen 
den 19 dee, då årsfestens duoinslag, ett stycke ur Rossinis "Semiramis", 
upprepades och även trumpetaren H SeholIer fick spela solo. Dennes 
namn förvanskades tili "Schollberg" i annonsen till nästa soare, som gavs 
den 11 jan 1876 sam en välgörenhetskonsert till förmån för en tidigare 
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orkestermedlems änka och barn; flöjtisten Ernst Ferdinand Lindroos ha
de varit anställd i kapellet under Wasenius ären 1868-72. Troligen är i 
samma annons "hr Sandberg" en felskrivning för "hr Sundberg", ty nå
gon musiker vid namn Sandberg finns inte förtecknad i sällskapets arkiv. 
Ett originellt inslag noteras i påföljande marksoare den 20 jan, då herrar 
Rieck och Grönlund var solister i Schuberts "Gretchen am Spinnrade", 
tydligtvis arrangerad för violin och klarinett! De "Finska sånger, harmo
niserade och satta för orkester af O. Byström", som stod på programmet 
vid FBK:s Runebergsoare den 5 febr, är inte samma verk som hans tidi
gare ofta framförda "Fantasi över finska folkvisor". 

En ny musikbegivenhet bjöds genom det s k Fichtelbergerska sällska
pet, som gästspelade på Abo teater mellan den 30 jan och den 6 april och 
vid 27 representationer framförde nästan lika många operor! Ludwig 
Fichtelberger själv var sällskapets musikaliska ledare och dirigent och 
synes som orkester ha anlitat stadens musikkapell, och bland de mera 
framträdande av hans sujetter nämns särskilt fru von Pöllnitz och herrar
na Sonn, Otto och Lamborg (vars namn ofta förvanskas i annonstexter
na). Av allt att döma gav sällskapet, som under en längre tid hade turne
rat i Finland, sina föreställningar på tyska. 

Om Musikaliska Sällskapets kapellmästarfråga har Av den 29 jan 
åtskilligt att berätta: 

"Såsom wåra läsare erinra sig har musikaliska sällskapet från den I nästkom
mande juni uppsagt den nuwarande dirigenten af sällskapets kapelI, professor O. 
Byström, hwarefter sällskapets delegation trädt i korrespondens med hr Jaromir 
Hrimaly i Helsingfors om öfwertagande af kapellet. Dettas nuwarande medlemmar 
hafwa, på förfrågan om deras pretentioner för framtiden, uppgifwit desamma till 
det höga beloppet af 21.000 mark för år, hwartill ännu kommer dirigentens arvo
de. Hr Hrimaly har deremot förklarat sig icke obenägen att mot en garanti af 
19.200 mark för år (i tre års tid)från den I juli detta år här uppställa en orkester 
om 16-18 man, unga talangfulla och bildade elever afutländskt konservatorium, 
samt att derjemte antaga sig 4-6 elever, för att orkestern så snart som möjligt skall 
kunna rekryteras med nya krafter. Enahanda pian har för omkr. 15 år tillbaka blif
wit af en broder till hr Hrimaly pröfwad i Göteborg och har der burit de bästa 
frukter. Att hr Hrimaly tänker högt och artistiskt om det för wår stad föreslagna 
kapellets werksamhet, kunna wi intyga på grund af ett bref från hr Hrimaly, hwiI
ket blifwit oss benäget meddelat. 

Delegationen har wid öfwerwägandet af hr Hrimalys förslag funnit sig böra 
antaga detsamma samt i dessa dagar utfårdat anteckningslistor för tecknade af bi
drag till underhållandet af ett musikkapelI på orten, emedan de resurser, öfwer 
hwilka sälIskapet för närwarande disponerar för aflönandet af ett kapell, med till 
den 1 juni 1877 tecknade aktier, icke uppgå till mer än 11.800 mark, så att således 
7.400 mark ytterligare erfordras för att erhålla den af hr Hrimaly uppgifna summan 
af 19.200 marko Den nya aktieteckningen blir bindande till den 1 juni 1879 för att 
kunna möjliggöra ett musikkapell för nämnde tid framåt, och de nuvarande aktie
tecknarene skulle ock sålunda, befriade från den förra, ikläda sig denna nya för
bindeIse. Aktiens pris är som förut 10 mark. 

På denna punkt står frågan om wårt musikkapell för det närwarande. Att ett mu
sikkapell är oundgängligen nödigt på orten, detta will säkert ingen bestrida. Då så 
är, är det äfwen öfwerflödigt att för åstadkommande af ett ny tt sådant fålla någon 
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förbön, åtminstone tillswidare. Wi wilja endast erinra att dröjsmål ej bör göras 
med aktieteckningen, utan må enhwar, som rätt fattar betydelsenaf en god musik 
och will att tonkonsten skall hafwa någon framtid i gamla Åbo, såsom aktieteck
nare inträda i musikaliska sällskapet och i sin mån söka befrämja dess syften. 

Anteckning kan ske hos sällskapets delegerade, hrr R.N. Schluter, John Lind
ström, B. Rahl, Ernst Dahlström och L. Krohn." 

Tydligen har en del om sällskapets underhandlingar med Jaromir Hri
maly läckt ut till pressen, ty i Helsingfors Dagblad infördes den 1 mars 
ett "Beriktigande", daterat "Åbo den 28 Febr.": 

"1 no 52 af Edert ärade blad reproducerades den notisen att härvarande musika
liska sällskaps delegation uppgifvit tanken på att engagera hr Hrimaly såsom diri
gent för sällskapets kapell och kungjort dirigentbefattningen ledig att ansökas. Det 
vore önskligt om denna notis som offentliggjorts utan direktionens tillgörande 
blefve ändrad derhän att delegationen, som hittills endast privatim genom en af 
sina ledamöter underhandlat med hr Hrimaly, ansett sig böra utfårda en offentlig 
uppmaning äfven till andra hugade spekulanter att ansöka befattningen samt att hr 
Hrimaly, hvilken äfvenledes privatim förklarat sig vara tvungen att frångå sitt 
ursprungliga anbud, fortfarande är i tillfålle att i officiel form insända ett anbud. 

Rögaktningsfull 
DrL. Krohn 

medlem af delegationen." 

Resultatet av denna "offentliga uppmaning" framgår av ÅU:s notis om 
sällskapets nästa möte den 15 mars: 

"Musikaliska sällskapet är i dag kl. 5 e.m sammankalladt i teaterns foyer för att 
erhålla del af delegationens tillgöranden för besättande af den lediga kapellmästare
befattningen och bestämma åt hwem samma befattning skall öfwerlemnas. Såwidt 
wi hafwa oss bekant hafwa, utom hr Rrimaly, med hwilken delegationen först 
underhandlat, fyra sökande tilI platsen anmält sig, nemligen hrr Martin Wegelius, 
Ernst Schneevoigt, Arno Loohse och L. Fichtelberger, hwilka alla med undantag 
af hr Loohse framställt bestämda anbud och fordringar. Anbuden beträffande 
kapellets sammansättning variera något, men likwäl icke i så hög grad som 
fordringarne, som äro högst 28.000 och lägst 16.000 mark, i hwilken 
förstnämnda summa dock äfwen dirigentens aflöning ingår. - Hr Schneevoigt är 
ännu genom kontrakt fåstad ett år i Wiborg, ehuru fråga om dess lösande är wäckt; 
swar derom torde ej ännu ingått. " 

Dock kunde man inte, vid detta sammanträde fatta något beslut i frå
gan, eftersom man säkert kände på sig, att det lägsta anbudet, som visade 
sig vara Fichtelbergers, inte obetingat vore den bästa lösningen. Mötet 
ajoumerade sig således, och till beslut kom man först den 5 april. ÅP 
rapporterar (6.4 1876): 

"Wid musikaliska sällskapets sammanträde i går, hwarwid det från den 15 Mars 
ajournerade mötet fortsattes, tillkännagav den utsedda delegationen, att herr Fich
telberger, som ånyo inlemnat sin en gång förrut återtagna ansökning, förbehällit 
sig att tills i dag erhälla definitivt swar på densamma. Då herr Fichtelbergers med
sökande, herr M. Wegelius anbud icke war så beskaffadt, att det utan en garanti-
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förenings bildande, kunde tagas under omprövning, yrkades från flere häll, att 
frågan måtte taga uppskof, på det att wid kapellmästaretjensten härstädes måtte 
kunna fåstas en framstående musiker. Sedan en längre diskussion om med denna 
affår sammanhängande frågor ägt rum, skreds till votering huruwida afseende 
skulle fåstas wid herr Fichtelbergers anbud och dermed förenade, ofwanföre 
nämnda önskan eiler icke, hwarwid med 122 röster mot 87 musikaliska sällskapet 
i Åbo beslöt stanna wid herr Fichtelbergers anbud att på ett års tid från den 1 Juni 
uppsätta och öfwertaga ett kapell, bestående af 14 man, mot en garantisumma af 
inalles 16.000 mark." 

Fichtelberger hade sålunda till slut endast en medtävlare, och denne 
kunde av skilda skäl inte komma i fråga; de övriga aspirantema till tjäns
ten hade återtagit sina ansökningar. Bland de relativt fåtaliga musikeve
nemangen vid sidan av operoma denna vår, märks två där just Fichtel
berger och Wegelius stod i blickfånget. Den förre gay en "andlig kon
sert" i domkyrkan den 10 mars och framträdde då som orgelspelare, och 
den senare ledde "Vestfinska afdelningens sångare" i Solennitetssalen den 
17 april, detta dock efter avgörandet av kapellmästarfrågan. 

Men ännu var Byström musikalisk ledare i Åbo, och hans konsert den 
29 mars blev ett verkligt kraftprov. Inte nog med att han Iät höra sig 
som både solist och kammarmusikspelare, utan han ledde också sin or
kester, utökad med "musikvänner", i bl a sin egen d-moll-symfoni; 
tyvärr måste ett annonserat inslag med en tersett ur hans nya operett 
"Herman Wimpel" utgå ur programmet. Man hade kanske kunnat vänta, 
att pressreaktionen efter konserten hade fårgats av den rådande opinio
nen om Byströms olämplighet som ledare för musikkapellet, men så var 
ingalunda fallet. Tvärtom är Å U:s denna gång signerade recension (30.3 
1876) mycket positiv: 

"Den af hr professor Byström i går gifna konserten å teatern med sitt rika, 
kanske alltför rika program, erbjöd mycket af sårdeles intesse för musikälskare. 
Mest fåstade sig naturligtvis åhörarens uppmärksamhet wid den af konsertgifwa
ren sjelf komponerade symfonien för orkester. Sådana tonwerk med sina om och 
genom hwarandra kastade tonsatser böra, för att rätt uppfattas, höras flere gånger 
och äro förthy för icke musiklärda omöjliga att bedöma wid ett första åhörande. 
Måhända misstaga wi oss derföre, då wi wåga yttra wårt tycke att af symfonins tre 
satser den första war bäst utarbetad och röjde mycken uppfinningsrikhet hos kom
positiörn. Afwen tredje satsen erbjöd många delar af intresse; minst lyckad föreföll 
oss andantesatsen. Att symfonin war fattig på melodi hör ju i allmänhet sådana 
lärda tonarbeten tilI. Pianoqwartetten afMendelssohn war wacker, men nog lång, 
isynnerhet som stämningen war betydligt swäfwande. Hwad som mest både lif
wade och wärmde åhöraren war det utmärkta sätt, hwarpå herr Byström utförde 
sina pianonummer. Wi mäste beklaga att hr B. under sin wistelse härstädes ej of
tare lätit höra sig i pianomusik. De sångstycken, som af tyska operaartisterne ut
fördes, woro enligt wår tanke ej wäl walda. Alla röjde melodifattigdom, om wi 
undantaga arian af Lortzing, utförd af hr Lamborg, och såggerna af Schubert och 
Schumann, utförda warmt och innerligt af hr Sonn. Herr Osterberg deklamerade 
med mycken talang poemet Elden af K.R. Malmström, men kunde i anseende till 
för kort förberedelsetid ej dikten utantill, hwarföre den dramatiska aktion, som för 
styckets rätta uppfattning är erforderlig, delwis måste uteblifwa. Wi sluta wårt i 
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hast ihopskrifna referat med ett hjertligt tack tili Byström för den musikaliska njut
ning han skänkt publiken. 

Alius." 

ÅP har också många erkännsamma ord att säga isin anmälan av konser
ten (1.4 1876): 

"Prof. o. Byströms konsert erbjöd det hos oss på senare tiden så godt som 
enstaka stående tillfållet att få höra ett större, af härstädes bosatt man komponeradt 
instrumentalwerk. Publiken war också på förhand intresserad att lära känna den af 
prof. Byström komponerade D-moll-symfonin, som redan om hösten 1874 ut
fördes i Stockholm och der tillwann sig ett aktningsfullt erkännade. Ehuru symfo
nin härstädes utfördes af en fåtalig och med sådan musik icke förtrogen orkester, 
fann man dock, att instrumenteringen i allmänhet war wacker och med förkärlek 
behandlad. Hwad sjelfwa kompositionen beträffar, syntes den oss wara ett uttryck 
för ett mildt och angenämt drömmeri, hwarunder wackra tankar och anslående mo
tiver aflöste hwarandra, måhända saknande ett strängare samband, men dock alltid 
stående till hwarandra i en naturlig, enkel och flärdlös öfwergång. 1 betraktande af 
betydelsen af hwarje större musikwerk kan denna symfoni med rätta päräkna in
tresse, om också densamma icke ens sjelf gör anspråk på att wara uttryck för en 
djupare lifsåskådning, måhända icke ens på att wara ett ännu fullkomligt afslutadt 
werk. Oss syntes nemligen som skulle, med de motiver kompositören haft att byg
ga på, af symfonins nuwarande trenne satser en fjerde sats kunnat inläggas till 
fördel för färgrikedomen i arbetet och för kompositionens afrundning. Publiken 
senterade redan wid detta första åhörande af symfonin dess förtjenstfulla sidor och 
gaf med applåder sitt bifall tillkänna 

Konsertgifwaren utförde sjelf ett antal wälwalda småstycken för piano, hwilka 
han återgaf på det gedigna och artistiska sätt, som med rätta tillwunnit honom an
seende som pianist. Dessutom deltog prof. Byström i Mendelssohns H-moll qvar
tett för piano och stråkinstrumenter, hwari pianistens fina och enkla tolkning af 
kompositionen, enligt wår åsigt, stördes af första violinens wäl dominerande upp
trädande, likasom det hela öfwerhufwud icke utmärkte sig genom de egenskaper, 
som owillkorligen böra tillhöra utförandet af en qvartett. 

Hwad wi nu redan refererat skulle hafwa kunnat fylla aftonens program, som 
likwäl dessutom upptog en mängd andra, af biträdande artister utförda numror, 
hwarigenom konserten räckte i 3 1/2 timme, en omständighet, som icke kunde 
werka wälgörande på publikens stämning. Det war derför man äfwen med en wiss 
förströddhet tycktes lyssna till konsertens fjerde afdelning, hwari dock bland annat 
ingick en af fru von Pöllnitz på ett intressant och dramatiskt sätt föredragen aria ur 
"Afrikanskan". Att denna sång, äfwensom öfriga numror afprogrammet tillwunno 
sig bifall, återstår för oss att tilllägga. 

Genom det allmänna bifall, som den ta1rikt närwarande publiken egnade pro
fessor Byström, ådagalade hon äfwen denna gång det warma erkännande man i 
Åbo städse wisat konsertgifwarens framstående talang som pianist, hwarjemte 
man nu äfwen blef i tillfålle att göra bekantskap med honom i egenskap af kompo
sitör. Då professor Byström går att lemna sin plats som kapellmästare härstädes, 
hwilken befattning icke lyckats hos honom tillwinna sig allt det energiska intresse, 
som förhållandena gjort nödigt, kan den ifrågawarande konserten anses utgöra det 
bästa wittnesbörd om de band af sympathi och aktning, som förefinnas mellan 
konsertgifwaren och publiken härstädes. " 

Byström gay också en "andlig konsert" i domkyrkan den 19 april med 
bl a dels en egen komposition (vilken f ö ännu ej kunnat återfinnas), dels 
en egen improvisation, där han anknöt till två stycken av den tonsättar-
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kollega, vars efterlämnade familj han ägnade konserten; märkligt nog 
stod ingen av Södermans kompositioner på programmet! Konserten för
siggick mitt på dagen och besöktes "af en någorlunda talrik publik, som 
hade mod att utbyta sommarwärmen i det fria mot den i domkyrkan 
rådande iskällarkylan" (ÅP 20.4 1876). Under april anordnades även den 
23 en ovanligt gedigen solistkonsert, och den 25 gay "den unga, i S:t 
Petersburgs musikaliska kretsar såsom en blifwande talang af första 
rangen ansedda sångerskan fröken Alma Fohström från Helsingfors" (ÅP 
22.4 1876) en innehållsrik konsert, där Byström inte bara ackompanje
rade och dirigerade sitt kapell utan också spelade några klassiska piano
stycken. Gästande operasångare bjöd på ett par program under maj, och 
på månadens sista dag, tillika Byströms sista tjänstgöringsdag, gay denne 
sin "Afskeds-, Vokal- och Instrumentalkonsert" i Åbo teater. 

Dessförinnan hade dock en ny kontrovers mellan Byström och Musi
kaliska Sällskapet seglat upp. Byström hade i en tyvärr ej bevarad skri
velse till direktionen begärt gottgörelse för uteblivna inkomster, bl a 
genom bortfall av vissa delar av stats- och teateranslagen samt indragna 
danssoareer. Ett bevarat PM, författat av assessor Höckert (Bilaga 2), 
tillbakavisar Byströms krav, varefter denne i brev av den 3 maj 1876 
begär hänskjutning till kompromiss. Saken togs upp vid Musikaliska 
Sällskapets allmänna möte den 24 maj, varvid ett par av Byströms yrkan
den underkändes men ett av de ekonomiska anspråken beslöts föras till 
kompromissrätt (sammanträdets protokoll, Bilaga 2). Med hjälp av ÅP 
kan saken följas till sin slutpunkt, först via en notis av den 8 juni: 

"Juryn i fråga om prof. Byströms wäckta ersättningsanspråk består af hofrätts
assessoren K.K. Sjöros och advokatfiskalen A. Grönvik utsedda af musikaliska 
sällskapet äfwensom af Hofrättsrådet H. Ithimaeus och handl. W. Th. Holm å 
prof. Byströms wägnar, hwarjemte tili ordförande och femte man i juryn kallats 
hofrättsassessoren O. F. Trapp." 

Kompromissrättens utslag blev - en kompromiss (ÅP 13.6 1876): 

"Kompromissrätten för pröfningen af den del utaf professorn O. Byströms mot 
musikaliska sällskapet i Åbo wäckta fordringsanspråk, hwilka sällskapet för sin 
del hänskjutit tili pröfning af kompromiss, har i går afgjort saken sålunda, att 
kompromissrätten på upptagna skäl tillerkänt prof. Byström 363 mark 60 penni 
utöfwer hwad professorn af sällskapets kassa uppburit eiler sålunda ungefår hälf
ten af den fordran som professorn wid kompromissrätten utsökt." 

1 avvaktan på detta besked uppehöll sig Byström ännu en tid i Finland 
och gay i början av juni konserter i Björneborg och Nystad. Men hans 
sista framträdande i Abo blev alltså den närnnda avskedskonserten den 31 
maj, och även denna gång sökte tidningarna visa sin välvilja mot den av
gående kapellmästaren. AU:s anmälan (1.6. 1876) är tämligen kort men 
klart positiv: 
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"Om herr professor O. Byströms afskedskonsert i går qwälI kunde mycket godt 
sägas. Den knappa tid wi ha oss tilImätt gifwer oss ej tillfålle att yttra annat, än att 
chören ur "Herman Wimpel", komponerad af konsertgifwaren, mycket anslog 
publiken, samt begärdes och sjöngs da capo. Derefter följde "konsert för piano" af 
Beethowen (sic), utförd af konsertgifwaren med en talang, som denna gång war 
själfulIare och warmare än någonsin. Wid konserten uppträdde i flere nummer äf
wen en basbaryton, förut wälkänd på wår ort, med en mycket sympatisk och an
slående röst, anwänd på ett sätt, som elektrifierade publiken till de lifligaste app
låder. Efter det sista numret "Andantino för orkester", blef kompositören, under 
fanfarer af orkestem twenne gånger af publiken framropad. 

QwälIen förut egde för hr professor Byström och hans familj en afskedskolIa
tion rum å teaterfoyem, hwarwid åtskilIiga tai hölIos, alla uttryckande de hjertliga 
wälönskuingar, hwarmed herr professom nu följdes på återresan tilI sitt fådemes
land." 

Även ÅP (3.6 1876) ger uttryck för sin tillfredställelse med konserten 
och skänker Byström sina välgångsönskningar: 

"Prof. O. Byströms afskedskonsert i onsdags lemnade ett godt intryck, och äro 
wi konsertgifwaren tacksamme specielt för det alltigenom wackra och konstnärliga 
sätt, hwarpå han utförde Beethovens konsert för piano, med orkester, med fram
stående förtjenst ledd af direktör C.G. Wasenius. Denna ädla tonskapelse jemte de 
af ett antal damer och herrar härstädes utförda och med alImänt bifall emottagna 
körema wittnade otwetydigt om att aktningswärda elementer till ett werksamt 
musiklif icke saknas på Auras stränder, om blott kraftema förena sig till gemen
samt arbete. Heder och tack åt dessa biträdande musikwänner! Till aftonens om
wexlande program hörde äfwen några solosånger för basbaryton, föredragna af en 
amatör, begåfwad med en wacker och omfattande rÖst. Slutligen anslogs publiken 
nu som alltid af prof. Byströms klassiskt lugna och flärdfria tolkning af flera solo
stycken för piano, det ena wackrare än det andra. Att musiken i prof. Byström 
räknar en mångsidig och tillgifwen arbetare fann man äfwen af ett antal utförda 
sång- och orkesterkompositioner af konsertgifwaren sjelf, bland hwilka en kör ur 
operetten "Herman Wimpel" samt ett andantino för orkester rätt mycket anslogo 
publiken. 

1 det professor Byström nu mera går att lemna denna ort, der han och hans 
familj mötts af uppriktig wänskap och aktning, säga wi honom ett hjertligt farväl, i 
det wi tillönska honom ett framgångsrikt arbete i hans hemland. " 

Om Oscar Byströms kapellmästartid i Åbo har skrivits inte endast av 
Musikaliska Sällskapets historiografer utan också i mer allmänna skild
ringar av staden och dess öden. 1 t ex Ernst Lindbergs bok "1 Åbo på 
1800-talet" kan man sålunda läsa inte bara om 1870-talets mest uppmärk
sammade konfliktfråga, den om järnvägen och "Åbomiljonen", utan 
också om brunnsdrickning, lokaler och personager och därtill om musik
livet under Wasenius', Byströms och Fichtelbergers epoker. Efter att ha 
berättat om Wasenius' vedermödor, som framför allt gällde det berätti
gade i att få föra fram värdefull musik i stället för alltför mycken "lätt
fotad" sådan, ger Lindberg denna resume av Byström-åren (s 47-48): 

"För Wasenius efterträdare, professor Oscar Byström från Sverige,egentligen 
pianist och framstående orgelspelare, gick det ej bättre. Byström samlade en sång
kör av herrar och damer, han anordnade musikaliska sorreer, vilka på grund av låg 
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entre och omväxlande program voro talrikt besökta. Större vokal- och instrumen
talkonserter gåvos även, och publiken var tili en början rätt intresserad. Kri tiken 
anmärkte, troligen icke utan skäl, om en vi ss nyckfullhet, som ledaren Iät sig 
komma till last vid uppförandet av större verk. Med finska operan kom en svår 
konkurrent, och Byström och hans kapell föllo i skuggan. Han kände sig främ
mande här och ekonomiska svårigheter tillstötte. Hans avskedskonsert gavs i maj 
1876 och så fick han gå. En ortstidning gay det vitsord att "denna befattning icke 
lyckats hos honom tillvinna sig a1lt det energiska intresse, som förhållandena gjort 
nödigt." Att Byström i själva verket var en begåvad konstnär med konstnärliga 
vyer kan ej betvivlas. På hösten samma år konserterade han i Stockholm med stor 
framgång." 

Med stöd av konsertförteckningen och dessa kommentarer till den kan 
hävdas, att Lindbergs ord, som i det stora hela speglar den gängse synen 
på Byströms kapellmästartid, även bortsett från de något ytligt givna fak
tiska uppgiftema knappast gör hans insatser full rättvisa. Den givna pa
rallellen till Wasenius' ofta fruktlösa ansträngningar borde åtminstone ha 
uppmärksammats, och de två slutade f ö under nästan identiska konflikt
situationer; inte heller Byström kunde eIler ville, som synes av årsberät
telsen för arbetåret 1875-1876, lämna någon redo~örelse för kapellets 
samtliga spelningar detta sitt sista verksamhetsår. Aven Lagus' och Ro
sas' mer generella omdömen i deras resp historiker över Musikaliska 
Sällskapet synes vara i njuggaste laget. Byströms goda vilja fömekar 
visserligen ingen av dem, med det tycks som om de är benägna att ge 
honom skulden både för de ibland mindre lyckade konstnärliga resultaten 
och misshällighetema visavi sällskapet. Sven E. Svensson talar isin ar
tikel om Byström i "Svensk Tidskrift för musikforskning" 1936 på vis
serligen tämligen oklara grunder om "ett väl orienterat intrigspel bland 
en del av sällskapet", men kanske är han ändå inne på rätt spår. Byström 
kom "utifrån" in i ett på flera sätt även socialt fårdigskiktat musikliv, där 
några av förgrundsgestaltema som t ex Wasenius och Westerlind fortfa
rande var fullt verksamma och ägde självklara positioner bland både 
elever och amatörer, såväl sångare som spelare. Byström samarbetade 
dock av allt att döma mycket bra med de nämnda musikema och även 
med de mer framstående medlemmama av sitt kapelI, och det är snarare 
troligt, att det var personer inom Musikaliska Sällskapets egna led, som 
var de svåraste motståndama; ytterst handlade det säkerligen, som nästan 
alltid också i konstnärliga ting, om ekonomiska resurser. Byström ansågs 
visserligen av sina överordnade som alltför bekväm, men kanske var han 
i själva verket alltför "obekväm" för dem, genom att han liksom tidigare 
Wasenius ville ha möjligheter att i första hand ge konserter med haltfull 
musik. Man kan ju knappast undgå att hela tiden se diskrepansen mellan 
de större konsertemas program och alla småsoan!emas - och de senare 
var Byström ständigt tvingad att föranstalta för att i någon mån säkra 
den inkomst, som den i sig svårkonstruerade kapellmästartjänsten inte av 
sig själv kunde ge! 
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Det finns en familjetradition inom den Byströmska släkten, enligt vil
ken Byström skulle haft åtskilligt besvär med sina musiker, som nästan 
alla skulle ha varit opålitliga och supiga. Dagny Stemvall, Byströms 
dotterdotter, har sålunda berättat, att han var tvungen att bjuda musiker
na på middag före en större konsert för att de inte på något annat ställe 
skulle intaga en annan sorts förtäring; han skulle med andra ord ha måst 
bevaka dem. Men med tanke på, att Byström gjorde många kammarmu
sikframträdanden med flera av dem och ännu fler vid åtskilliga tilifållen 
fick förtroendet att framträda i solouppgifter, förefaller talet om de 
omöjliga musikema som en avgjord överdrift. Skulle f ö den eljest så 
observanta direktionen för Musikaliska Sällskapet ha tillåtit sådana 
utsvävningar, även om den möjligen kunde skylla på, att det var kapell
mästarens uppgift att hålla efter sina musiker!? Säkert skulle också tid
ningama, som så detaljerat följer alla sällskapets och orkestems mått och 
steg, ha framfört synpunkter eIler klagomål, om t ex musikema skulle ha 
uppträtt berusade. Möjligen kan de tidvis ha brustit i respekt för sin diri
gent, när han inte lyckades bemästra situationer under teaterspelningar 
eller eljest fick dålig kritik, och det är ju en känd sak, att musiker har 
föga till övers för en alltför blid eller eftergiven ledare; av de flesta 
ögonvittnesskildringar att döma, skall Byström ha varit en jovialisk och 
mycket älskvärd person med ett lugn som närmade sig flegma, och det 
har lyst fram även i recensionema, att hans spel ofta ansågs sakna tempe
rament. Men inte heller om detta kan vi veta något säkert, och några 
direkta konflikter med musikema med undantag för Otto Bouteselles ute
blivande från arbetet har inte noterats. 

Att Byström med sin ringa kapellmästarerfarenhet inte lyckades som 
operadirigent, är knappast överraskande. Kraven på en sådan dirigent är 
betydande och har inte endast med notkunskaper och arbetsledning utan 
väl så mycket med en samarbetets flexibilitet och ett naturligt sinne för 
de sceniska kraven att göra. Som konsertdirigent måste Byström sägas ha 
gjort ett i stort gott arbete, och även om vissa verk återkommer nästan 
otillåtligt ofta, visar hans konsert- och soareprogram en mycket bred 
repertoar, där kapellmästaren på ett föredömligt "pedagogiskt" sätt flätat 
in god musik av både de stora mästama och de aktuella tonsättarkory
feema. 

Efter sin återkomst tili Stockholm 1876 gick Byström alltmer upp i sitt 
under hand väckta intresse för den äldre koralsången. Fram tili sin död 
1909 gjorde han omfattande forskningar inom detta område och företog 
både utländska studieresor och inhemska propagandatumeer. Han anord
nade motettaftnar med "historiska program" i huvudstaden och besökte 
de flesta av landets kyrkor och gav närmare 1700 konserter med i hu
vudsak äldre kyrko- och koralmusik på programmen! Han arbetade som 
många koralentusiaster vid denna tid för att återskänka de av Haeffner 
utslätade äldre koralmelodiema deras ursprungliga form, och han blev så 



41 

absorberad av denna sin nya livsuppgift, att han i ett par av sina äldre 
kompositioner infogade koralavsnitt. Så lade han 1895 in isin första 
stråkkvartett ett ny tt "Intermezzo", som strängt taget består av harmo
niseringar av tre gamla kyrkomelodier (verket fick därmed namnet 
"Quartetto svedese"), och i symfonin komponerade han i finalen till en 
coda, som består av koralen "Höga Majestät, vi alle"! Endast några få 
nykompositioner tillkom under dessa sista tre decennier i form av hym
ner eIler koralfantasier samt några avsnitt av en aldrig fullbordad opera 
till text av Ernst Wallmark, "Cervantes". 

Till sist några ord om Byströms dotter Anna, vars lyckosamma debut 
Åbo-publiken fick bevittna våren 1875. Med hjälp av inkomsterna från 
de konserter hon gjorde tillsammans med fadern på sommaren samma år 
kunde hon 1875-76 studera för den berömda svenskfödda sångerskan 
Henriette Nissen-Saloman i St Petersburg. Men hon övergick snart till 
talscenen, anställdes 1877 vid Dramatiska teatern i Stockholm och för
blev sedan teatern trogen till 1910; därefter flyttade hon till Borgå, där 
hon bodde till sin död 1926. 





Förteckning över konserter och andra musik
arrangemang i Åbo med omnej d under Oscar 

Byströms kapellmästartid 1872-1876 

1 juni 

2juni 

3juni 

4 juni 

Sjuni 

6juni 

"Uti teaterfoyern utföres musik och sång hvarje afton af familjen Borre
gaard från Köpenhamn. Entren frivillig. Cittraspel utföres af hr Borre
gaard." (ÅU 1.6.72, likalydande annonser 3.6., 4.6., 6.6., 8.6., 
10.6., 11.6., 13.6., 17.6.72) 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

Musikoch sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

"Å Kuppis utföres Orkestermusik af Musikaliska Sällskapets kapell, ons
dagen den S juni, kl 7-10 e.m." (ÅU 4.6.72) 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

"Torsdagen den 6 juni ifr. kl 7 e.m. utföres musik å Parken af prof. By
ströms kapelI, om väderleken är gynnsam." (AU 4.6. 0 6.6.72) 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

7 juni Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

8 juni Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

9 juni "Söndagen den 9 juni utföres musik vid promenaden i Runsala enligt föl
jande Program: 

Sängerlust-Marsch 
Symfoni (p:o Allegro) 
Larghetto 

Hamburg Tonhalle-Polka 

Marsch ur "Mulatten" 
Symfoni (Adagio cantabile) 
"Upp Amaryllis" 
Souvenir de Filadelfia Poika 

Symfoni (Menuett) 
Prager-Vals 
Haiden Röslein 
Jugend Feuer-Galopp 

af Herzog 
Haydn 

Herzog 

Balfe 
Haydn 
Bellman 
Gungl 

Haydn 
Gungl 
F.Schubert 
Hermann 



lOjuni 

11 juni 

Wallen Marsch 
"O! Sanctissima" 
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Symfoni (Allegro Finale Vivace Assai) 
Sans Fac;;on Poika 

Strauss 

Haydn 
Herzog 

Mellan hvarje afdelning 15 minuters paus" (AU 8.6.72) 

"Hornmusik utföres söndagen d. 9 dennes ifrån kl. 6 e.m. å 
Kuppis." (AU 8.6.72) 

"Söndagen den 9 juni 1872 kl. half 8 e.m. gifva De Svenska National
sångame Notini, Rosen, Anjou, Ellberg och Forsberg En Vokal-Konsert 
i teatern. Program: 

I 
1." Se der vid Österh~fvets vågor" 
2."Det står etl ljus i Osterland". 

Folkvisa 
3. "Säg, Movitz, hvi står du och grå

ter" Baryton-solo med kör arr. 
4. "Ljufva Flicka" Serenad 
5. "Aftonrodnan" Baryton-solo 

medkör 

II 
6. Morgonsång 
7. "Ogjeg vill ha'e mig en hjertens 

kjaer" Norsk folkvisa i folkton 
8. "Förgät mig ej" 
9. Folkvisa. Svensk 
10. "Fältvakten" Baryton-solo med kör 

III 
11. Marsch ur "Bröllopet på Ulfåsa" 
12. "Milda stjämor" Serenad m Bary

ton-solo 
13. Fredmans Epistel n:o 75 arr. 
14. Sång till Svenska fosterjorden. 

Tenor-solo med kör. 

af Reissiger 

Kjerulf 
Abt 

Schaeffer 

+++ 

Söderman 
Askling 

Kuntze 

Söderman 

Edgren 
Lagi 

Tullberg 

Mellan hvarje afdelning 10 minuters paus. Biljetter till vanliga teater
priser försäljas i biljettluckan lördagen den 8 juni ifrån kl. 3 till 6 e.m. 
samt konsertdagen ifrån kl. 6 e.m." (AU 6.6.72) 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

"1 dag Kejsar Peter den Stores föde1sedag för 200 år sedan, utföres 
hommusik å Kuppis ifrån kl. 6 e.m." (AU 11.6.72) 

"1 dag tisdag d. 11 juni ifrån kl. 7 tili 11 e.m. utföres musik i pavil
jongen vid kyrktorget af musikaliska sällskapets hornmusik." (AU 
11.6.72) 

Musik och sång i teaterfoyern av familjen Borregaard. 



12juni 

13 juni 

14 juni 

15 juni 

16 juni 

17 juni 

18 juni 

19 juni 
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"Konsert. I morgon onsdag den 12 juni gifva De Svenska National
sångarne Notini, Rosen, Anjou, Ellberg och Forsberg i solennitetsslen 
sin andra och sista konsert, enligt programmet som i dag utdelas med 
Åbo Underrättelser. Biljetter a 2 Mark samt hälften för barn finnas att 
tillgå i Frenckellska bokhandeln samt vid ingängen. Konserten börjar klo 
8 e.m." (ÅU 11.6.72) 

"Musik utföres af musikaliska sällskapets orkester Onsdagen den 12 
dennes frän kl. 9 e.m. å Kuppis." (Å U 11.6.72) 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

"1 dag Torsdag den 13 juni ifrån kl.7 e.m. utföres musik i Parken af mu
sikaliska sällskapets hommusik, om väderleken är gynnsam." (ÅU 
13.6.72) 

Musik och sång i teaterfoyem av Familjen Borregard. 

"Konsert. I morgon fredag den 14 juni gifva De Svenska Nationalsång
ame Notini, Rosen, Anjou, Ellberg och Forsberg sin tredje och sista 
konsert i solennitets-salen. Konserten börjas klo half 8 e.m." (ÅU 
13.6.72) 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

Musik och sång i teaterfoyem av familjen Borregaard. 

"1 dag tisdag den 18 juni ifrän klo 7 e.m. utföres musik i Parken af musi
kaliska sällskapets orkester." (ÅU 18.6.72) 

"Hvarje tisdag och fredag ifrän klo 7 tilI 11 e.m. utföres musik vid pavil
jongen å kyrktorget af musikaliska sällskapets hommusik." (Å U 
18.6.72) 

"Uti teaterfoyem utföres tisdagen den 18 juni för sista gången musik, 
sång och cittraspel af familjen Borregaard Inkomsten tillfaller fröken 
Ida." (ÅU 17.6.0 18.6.72) 

"Vid Kuppis utföres musik onsdagen d. 19 juni klo 7 e.m. af musika
liska sällskapets orkester enligt följande 

Program: 
1. Sängerlust-Marsch 
2. 1m Därnmerlicht-vals 
3. Glocken Galopp 
4. Herz an Herz poika 

af Herzog 
Faust 
Parlow 
Hermann 



20juni 

21 juni 

23juni 

24juni 

25 juni 

27 juni 

28juni 

30 juni 

2ju1i 

3juli 
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5. Ouverture till "Figaros bröJlop" 
6. Aria ur samma opera 
7. Fandango ur samma opera 
8. Symfoni (Allegro fmale) 

9. Prager-vals 
10. Sans Fa~on Poika 
1 1. Fest-qvadrill 
12. Jugend Feuer Galopp 

(ÅU 17.6.72) 

Mozart 
Mozart 
Mozart 
Haydn 

Gung1 
Herzog 
Faust 
Hermann" 

Musik i Parken av musikaliska säJlskapets hommusik (jfr 13/6, ÅU 
20.6.72) 

Musik vid p"aviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets hom
musik (jfr AU 18.6.72) 

"Midsommarafton d. 23 juni utfÖfes musik a. Lilla Bockholmen af 
Petschovska regementets hela musikkår." (AU 22.6.72) 

"Lustfårder med Ahkera: Midsommarafton kl. 1/2 6 afgår slupen till Mat
telmäki wid Kustö sund och återwänder derifrån kl. 10. Pris tur och re
ur l:a p1ats 1 m. 50 p., 2:dra p1ats 1 mark. Midsommardagen kl. 8 f.m. 
till Salo och kl. 4 e.m. derifrån. Pris tur och retur l:a plats 3 m. 50 p., 
2:dra plats 2 mark. Professor Byströms hommusik medfö1jer." (ÅU 
20.6.72) 

Professor Byströms hommusik spelar på Ahkeras Utfård, jfr ovan (ÅU 
20.6.72) 

Musik vid naviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets hom
musik (jfr ÄU 18.6.72) 

"Musik utföres vid Schweizeriet å Sampalinna torsdagen den 27 juni från 
kl.7 e.m., om väderleken är gynnsam. Anna Åström." (ÅU 25.6.0 
27.6.72) 

Musik i Parken av musikaliska säl1skapets hommusik (jfr 13/6, ÅU 
27.6.72) 

Musik vid pavi1jongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets hom
musik (jfr 18/6, ÅU 27.6.72) 

"Orkester-musik utföres hvarje söndag vid Promenaden å Runsala, då 
väderleken är gynnsam. Edv. Wahlström." (ÅU 29.6.72) 

"Tisdagen den 2 ju1i ifrån klo 7 e.m. utfÖfes musik i Parken af musi
kaliska sällskapets orkester, om väderleken är gynnsam." (ÅU 1.7.0 
2.7.72) 

"1 dag tisdag den 2 juli utföres musik vid paviljongen å kyrktorget från 
kl. 7 till11 e.m. af musikaliska sällskapets hommusik." (ÅU 2.7.72) 

"Musik utföres å Kuppis onsdagen d. 3 dennes af musikaliska sällska
pets orkester från klo 7 e.m. efter fö1jande Program: 
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1. Marsch ur "Profeten" 
2. Ouverture tili "Fra Diavolo" 
3. Liebes Träum vals 
4. Herz an Herz poIka 

5. Cherubins Aria ur "Figaros 
Bröllop" 

6. Fredmans epistlar 
7. Im Dämmerlicht vals 

8. Figaros Aria ur "Figaros Bröllop" 
9. "På Saimens lekande vågor" 
10. Aria du Roi Louis XIII (Gavotte) 
11. Jugend Feuer-Galopp 

(AU 2.7.72) 

Meyerbeer 
Auber 
Lanner 
Herrman 

Mozart 
Bellman 
Faust 

Mozart 
I. Dannström 

Herrman" 

4 juli Musik å Samppalinna (jfr 27/6, Au 2.7.72) 

"Brunnssoiree anställes torsdagen den 4 dennes klo 6 e.m. i Nådendals 
nya brunnshuslokal. Musiken utfOres af musikaliska sällskapets i Abo 
kapell. Direktionen." (AU 2.7.04.7.72) 

5 juli Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets hom
musik (jfr 18/6) 

6 juli "Brunnssoiree anställes lördagen den 6 dennes klo 6 e.m. i Nådendals 
nya brunnslokal. Laine avgår ... kl. half 6 e.m. tili Nådendal och åter
vänder kl. 10." (AU 4.7.06.7.72) 

7 juli Orkestermusik vid promenaden å Runsala (jfr 30/6, Au 6.7.72) 

"Musik utföres söndagen den 7 juli från kl. 6 e.m. å Kuru>is." (AU 
6.7.72) 

9juli 

10 juli 

Musik i Parken av musikaliska sällskapets orkester (jfr 217, Au 8.7 0 

9.7.72) 

"Musik utföres å Kuppis i morgon onsdag klo 7 e.m. af musikaliska säll
skapets orkester enligt följande program: 

1. DefIler-marsch 
2. Ouverture till "Tancred" 
3. Rosenblätter vals 
4. Sturm-marsch galopp 

5. Pagens aria ur "Figaros Bröllop" 
6. Sång (Vintervisa) 
7. Tyrolienne 
8. Sång (Erlkönig) 

Källing 
Rossini 
Strauss 
Bilse 

Mozart 
Fr. Schubert 
Oeser 
Fr. Schubert 
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9. Air du Roi Louis XIII (Gavotte) 
10. Dorfund Stadt Po1onaise 
11. Sommer Nachts Traum, vals 
12. Tritonen Galopp 

(AV 9.7.72) 

Leutner 
Gung1 
Labitzky" 

11 ju1i Musik i Parken av musikaliska sällskapets kapell (AV 9.7.011.7.72) 

12ju1i 

13 ju1i 

14 ju1i 

15 ju1i 

16 juli 

17 ju1i 

Brunnssoiree i "Nya Brunnshuset" i Nådenda1 "kl. 1/2 7 e.m." (AV 9.7. 
o 11.7.72) 

Musik vid pavi1jongen å kyrktorget av musika1iska säl1skapets horn
musik (AV 11.7.72) 

"Lördagsafton den 13 ju1i utföres musik å Li!la Bockho1men af 
Petschovska regementets hela musikkår." (AV 11.7.013.7.72) 

"Musik utföres söndagen den 14 juli från klo 7 e.m. å Kuppis" (AV 
13.7.72) 

Orkestermusik vid promenaden å Runsala (jfr 30/6, Av 13.7.72) 

Brunnssoiree i Nådenda1 klo 1/2 7 e.m. (AV 13.7.72) 

"Musikalisk Soiree på Kuppis. Måndagen den 15 juli gifver underteck
nad, med biträde af musikaliska sällskapets i Abo kapell, af musikvän
ner och af en hennes e1ev (11 år gammal) en musikaliskosoiree på Kup
pis. Början sker klo 7 e.m. Wi1he1mina Gripenberg." (AV 8.7., 13.7. 0 
15.7.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska säl1skapets horn
musik (AV 16.7.72) 

"Musik utföres i morgon Onsdag från klo 7 e.m. å KVPP1S af Musika
liska Säl1skapets Orkester enligt fö1jande PROGRAM. 

1. Marsch ur "Profeten" 
2. Ouvertyr tilI "Fra Diavo1o" 
3. Liebes-Träume-Wals 
4. Herz an Herz PoIka 

5. Cherubins aria ur "Figaros Brö1-
lop" 

6. Vr Fredmans Epistlar 
7. 1m Dämmerlicht Wals 

I"På Saimens 1ekande vågor" 
8. ISuomis sång 

I "Hvila vid denna källa" 
9. Figaros aria ur "Figaros Bröllop" 
10. Vr "Snöboll" 
11. Jugend Feuer Galopp 

(Programblad, medfö1j Av 16.7.72) 

af Meyerbeer 
Auber 
Lanner 
Herrman 

Mozart 
Bellman 
Faust 

Dannström 
Pacius 
Bellman 
Mozart 
Offenbach 
Herrman" 

18 ju1i Hornmusik i Parken av musikaliska säl1skapets kapell (AV 16.7. 
o 18.7.72) 



19 juli 

21 juli 

23 juli 

24juli 

25juli 

26juli 

27 juli 
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Brunnssoiree i Nådendal kl. 1/27 e.m. (ÅU 16.7. 0 18.7.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
. musik (ÅU 18.7.72) 

Orkestermusik vid promenaden å Runsala (jfr 30/6, ÅU 20.7.72) 

Brunnssoiree i Nådendal kl. 1/27 e.m. (ÅU 20.7.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 23.7.72) 

"Musik utföres i morgon onsdag vid KuWis från kl. 7 e.m. af musika
liska sällskapets orkester enligt följande Program: 

1. Souvenir-Marsch 
2. Lianen-Vals 
3. Vis-a-vis-Quadrille 
4. Wild feuer Galopp 

5. Ouvertyr tili "Lodoiska" 
6. Erlkönig 
7. Tyrolienne 
8. Der kleine Uhlan-Polka 

9. Ouvertyr till "Prometeus" 
10. Ur "Winterreise" 
II. Herbstblumen Vals 
12. Hof-Ball-Galopp 

(ÅU 23.7.72) 

Zikoff 
Herrman 
Faust 
Herrman 

Cherubini 
Schubert 
Kreutzer 
Faust 

v. Beethoven 
Schubert 
Labitzky 
Leutner" 

Hornmusik i Parken afmusikaliska sällskapets kapelI (ÅU 23.7. o. 
25.7.72) 

Musik å Samppalinna (ÅU 23.7. 025.7.72) 

Brunnssoiree i Nådendal (ÅU 23.7.025.7.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 25.7.72) 

"Sommarfest anställes lördagen den 27 juli i Nådendals nya Brunnslokal 
med konsert, musik och dans. Inträdeskort a 1 mark för herrar, 75 p. för 
fruntimmer och 50 p. för barn säljas vid ingången. Början sker kl. 6 
e.m. Obs.! Samma dag gör Laine lusttur till Nådendal." (ÅU 23.7.72, 
annons även 20.7.72) "Sommarfesten i Nådendals nya brunnslokal- - -. 
Konsertprogram: 

1. Ouverture till "Lodoiska" 
2. Pagens aria ur Figaros 

Bröllop (arrang. för orkester) 
3. Air du Roi Louis XIII (Gavotte) 
4. "Guten Nacht" 
5. Ouverture till Prometeus 

Cherubini 

Mozart 

Fr. Schubert 
v. Beethoven 



28juli 

30 juli 

31juli 
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DANSo All musik utföres af musikaliska sällskapets fullständiga orkes
ter." (AU 27.7.72) 

Orkestermusik vid promenaden å Runsala (jfr 30/6; ÅU 27.7.72) 

Brunnssoiree i Nådendal (ÅU 27.7.72) 

Orkestermusik i Parken av musikaliska säl1skapets kapell (ÅU 29.7.72) 

Musik vid paviljongen å kyrkotorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 30.7.72) 

"Musik utföres i morgon Onsdag från kl. 7 e.m. å KUPPIS af Musika
liska Sällskapets Orkester enligt fö1jande PROGRAM. 

1. Friihlings-Marsch 
2. Liebes-Träume-Wals 
3. Jubelquadrille 
4. Hedvig Poika Mazurka 

5. Ouvertyr tili Zampa 
6. Erlkönig 
7. Figaros Aria "Figaros Bröllop" 
8. Wildfeuer-Galopp 

9. Festquadrille 
10. "Gute Nacht" 
11. Herbstb1umen-Wals 
12. Jugend Feuer-Galopp 

(Programblad, medfölj ÅU 30.7.72) 

af Parlow 
Lanner 
Strauss 
Par10w 

Herold 
Fr. Schubert 
Mozart 
Labitsky 

Faust 
Fr. Schubert 
Labitsky 
Herrman 

1 aug Hornmusik i Parken av musikaliska säl1skapets kapell (ÅU 1.8.72) 

2aug 

4aug 

6aug 

7aug 

Musik å Samppalinna (ÅU 30.7. 0 1.8.72) 

"Musikalisk danssoiree anstäl1es i Nådendals nya brunnshus Torsdagen 
den 1 augusti, för insamlande af mede1 tili planreringar å platsen omkring 
det nya brunnshuset. Början sker kl. 6 1/4 e.m. Entrebiljett för herrar 1 
mark, för damer 75 penni och för barn 25 penni." (ÅU 30.7. 01.8.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 1.8.72) 

Brunnssoiree i Nådenda1 kl. 6 e.m. "Musiken utföres af musikaliska 
säl1skapets i Åbo kapell." (ÅU 3.8.72) 

Musik i Parken av musikaliska säl1skapets hornmusik (ÅU 6.8.72) 

"Musik utföres, såvida tjenlig väderlek inträffar, i morgon onsdag från 
kl. 8 e.m. å KUPPIS af musikaliska sällskapets orkester en1igt fö1jande 
Program: 

1. Friih1ings Marsch 
2. Fliegende Blätter-vals 
3. Nordstern Quadrille 
4. Ein Kind der Gliicks-Polka 

Par10w 
Labitzky 
Strauss 
Faust 



8aug 

9aug 

lOaug 

5 1 

5. Ouvertyr tili "Figaros Bröllop" 
6. Figaros aria ur sarnma opera 
7. Fantasie 
8. Ur "Orfeus" 

9. Ouvertyr tili "Tancred" 
10. Potpurri 
11. Figaros aria "Barberaren" 

(AU 6.8.72) 

Mozart 
Mozart 
Zikoff 
Offenbach 

Rossini 
Faust 
Rossini" 

"KONSERT. Onsdagen den 7 augusti 1872, kl. 8 e.m. gifva De Svens
ka Nationalsångarene Notini, Rosen, Anjou, Ellberg och Forsberg en 
Vokal-Konsert i Solennitetssalen. Program: 

1. Dalkarlasång 
2. "Vårvindar friska" (svensk folkvisa) 
3. "Säg Movitz, hvi sm du och gråter" 

(baryton-solo med chör) arr. 
4. Aftonrodnaden 
5. Tåren (med baryton-solo) 

II 
6. Alpsång 
7. Norsk visa i folkton 
8. "MiIda stjernor" (serenad med 

baryton-solo) 
9. Fredmans epistel N:o 75 arr. 
10. Morgonsång (med tenorsolo) 

III 
11. Marsch ur "Bröllopet på 

Ulfåsa" 
12. Joachim uti Babylon 
13. Per Svinaherde (svensk folkvisa med 

baryton-solo) 
14. Sång tili svenska fosterjorden 

af O. Lindblad 

" Kjerulf 
" Kuntze 
" Witt 

" Abt 
Söderman 

" Edgren 
H Lagi 

+ + + 

Söderman 
Bellman 

(tenor-solo med chör) arr. " Tullberg 
Mellan hvarje afdelning 10 minuters paus. Biljetter a 2 mark, hälf.!:en för 
barn, finnas att tillgå vid ingången." (Konsertprogram; i annons AU 
6.8.72 anges sångarna vara "på genomresa till Stockholm") 

Brunnsoiree i Nådendal kl. 6 e.m. "Musiken utföres af musikaliska säll
skapets i Abo kapelI." (AU 6.8. 0 8.8.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets hom
musik (AU 8.8.72) 

"Konsert-bal anställes uti nya brunnshuset i Nådendal i dag lördag den 
10 aug. kl. 7 e.m. PROGRAM. 

1. Ouverture tili Tancred 
2. Ungersk Marsch 
3. Grefvinnans aria ur "Figaros Bröllop" 
4. Ouvertyr tili Zampa 
5. Friihlings erwachen 

Rossini 
Fr. Schubert 
Mozart 
Herold 
Bach 



12aug 

13aug 

14aug 
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6. Ulfåsa Marschen Söderman 
7. Figaros aria ur Barberaren Rossini 

DANS. All musik utföres af musikaliska sällskapets fullstämmiga 
orkester. 
Obs.! Laine avgår i dag kl. S e.m. till Nådendal och återvänder kl. 
10påaftonen." (ÅU 10.8.72) 

"KONSERT. Med benäget biträde af musikaliska sällskapets kapell, 
gifver undertecknad måndagen den 12 aug. kl 8 e.m. i solennitetssalen 
en Vokal- och Instrumentalkonsert enligt fö1jande program: 

1 
1. Ouvertyr till Lodoiska 

Utföres af kapellet. 
2. Aria ur op. Trollflöjten * 
3. Ur "Winterreise" 

Arrang. för orkester. Soli utföras 
af hrr Grönlund och Blomqvist. 

4. Recit. och Aria ur op. "Sici
lianska aftonsången" * 

II 

af Cherubini 

Mozart 
F. v. Schubert 

Verdi 

S. 7:me Air Varieför violin Beriot 
Utföres af hr Westerlind 

6. Aria ur op. Emani * Verdi 
7. Ungersk marsch F. v. Schubert 

Utföres afkapellet. 
8. Deklamation. "Vintergatan" * Topelius 
9. Finska folkvisor * 
* Utföres af undertecknad. 

Biljetter å 1 m. SO p., hälften för barn, säljas vid ingängen. J. Berg
holm." (ÅU 10.8.012.8.72; konserten rec. ÅU lS.8.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 13.8.72) 

"Musik utföres, i händelse otjen1ig väderlek ej inträffar, vid KUPPIS i 
morgon onsdag den 14 dennes, från kl. 8 e.m. af musikaliska säll
skapets kapell enligt fö1jande ~: 

1. Einzug in Böhmen Marsch 
2. Lebenswecker-Wals 
3. Ur "Prinsessan af Trapezunt" 
4. Hans Jörgel Polka 

S. Ouvertyr till "Zampa" 
6. Er1könig 
7. Ulfåsa-marschen 
8. Cascaden-Galopp 

9. Defi1er-Marsch 
10. Fandango ur Trollflöjten (sic!) 
11. Tyrolienne 
12. Ur "Orfeus" 

(ÅU 13.8.72) 

Parlow 
Lanner 
Offenbach 
Lanner 

Herald 
Schubert 
Söderman 
Herrman 

Kölling 
Mozart 
Oeser 
Offenbach" 



15 aug 

16aug 

18aug 

20aug 

21 aug 

22aug 

23aug 

25aug 

27aug 

28aug 
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Musik å Samppalinna (ÅU 15.8.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 15.8.72) 

Orkestermusik vid promenaden å Runsala (ÅU 17.8.72) 

"BRUNNSBAL med eklärering ala Tivoli anställes uti nya brunnshuset i 
Nådendal söndagen den 18 augusti klo 6 e.m. Obs.! Ahkera afgår samma 
dag klo 1/2 5 e.m. från Åbo tilI Nådendal och återvänder klo 1/2 10 på 
aftonen. Ali musik utföres af musikaliska sällskapets fulIstämmiga 
orkester." (ÅU 15.8.72 017.8.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 20.8.72) 

Den tilI denna dag annonserade [ÅU 17.8.72J Brunnsbalen å Kuppis, 
där "musiken utföres af musikaliska sällskapets orkester", inhiberades 
"afförekommen anledning" enl annonser i AU 18.8.020.8.72. Anled
ningen var, enl ett fylligt referat i ÅU 24.8.72 en "festlighet med anled
ning af den 21 innewarande augusti inträffade sekulardagen för utfår
dandet afwår regeringsform", och denna årsdag firades på Kuppis, där 
"orkestern under anförande af prof. Byström uppspelade ouvertyren 
tili 'Prometheus'." 

Musik å Samppalinna (ÅU 22.8.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 22.8.72) 

Orkestermusik vid promenaden å Runsala (ÅU 24.8.72) 

"Sista Brunnsbal med eklärering ala Tivoli anställes uti nya brunnshuset 
i Nådendal söndagen den 25 augusti klo 6 e.m. Obs.! Wiriä afgår samma 
dag klo 1/25 från Abo tilI Nådendal och återvänder kl.l/2 10 på aftonen. 
AlI musik utföres af musikaliska sällskapets fulIstämmiga orkester." (Å U 
22.8. 0 24.8.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets horn
musik (ÅU 27.8.72) 

"MUSIK utföres i morgon onsdag från kJ. 7 e.m. å KUPPIS, såvida 
otjenlig väderlek ej hindrar, af musikaliska sällskapets orkester, enligt 
följande Prograrn: 

1:0 Dorf- und Stadt-Polonais 
2:0 Sommernachts Traum-Wals 
3:0 Feuer- und Flamme-Galopp 
4:0 Mit klingenden Spiel-Marsch 

5:0 Ouvertyr tilI Tancred 
6:0 Fantasi 
7:0 Turkisk Marsch 
8:0 Aria ur "Barberaren" 

Leutner 
Gungl 
Faust 
Faust 

Rossini 
Zikoff 
Mozart 
Rossini 



29aug 

30aug 

1 sept 

3 sept 

4 sept 

5 sept 

9:0 Johanna-Quadrille 
10:0 mfäsa-Marschen 
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11:0 Friih1ingssänger-Wals 
o 12:0 Virr-varr-Galopp 

(AU 27.8.72) 

Musik ä Samppalinna (ÅU 27.8.029.8.72) 

Par10w 
Söderman 
Herrman 
Faust" 

(Musik vid pavi1jongen ä kyrkotorget inställd en1 ÅU 29.8.72) 

Orkestermusik vid Promenaden ä Runsala "kl. 5 e.m., om väder1eken är 
gynnsam" (ÅU 31.8.72) 

(En till denna dag annonserad [ÅU 27.8.72] orge1konsert av Richard 
Faltin i Åbo domkyrka synes ej ha kommit till stånd; ytter1igare belägg 
saknas) 

"Musik och Eklärering i dag tisdag den 3 sept. vid pavi1jongen ä kyrk
torget från klo 7 till11 e.m. Musiken utföres af musikaliska sällskapets 
hommusik." (ÅU 3.9.72) 

"Musik utföres af musikaliska sä11skapets orkester å KUPPIS i morgon 
onsdag den 4 dennes från klo 7 e.m., sävida tjen1ig väderlek inträffar, 
enligt fö1jande~: 

1. Wander-Marsch 
2. Frohsinns Scepter-Wals 
3. Galamthommer-Po1ka 
4. Jugend Traume-Galopp 

5. Ouvertyr till Fra Diavo10 
6. Ungersk Marsch 
7. Potpurri 
8. Fleurs d'Orange galopp 

9. Friih1ings Erwachen 
10. Donau B1umen-Quadrille 
11. Marien-Vals 
12. Turkisk Marsch 

(ÅU 3.9.72) 

Hauschi1d 
Lanner 
Leutner 
Marcus 

Auber 
Schubert 
Faust 
Leutner 

Bach 
Lumbye 
Lanner 
Mozart" 

"Med biträde af musikaliska sä11skapets kapell gifver undertecknad i 
solennitetssalen torsdagen den 5 dennes klo 6 e.m. en vokal- och instru
mental-soiree, enligt fö1jande ~: 

1. Ouverture till Figaros Bröllop af Mozart, utföres af musikaliska 
sällskapets kapell. 

2. Annas aria ur Friskytten, utföres af undertecknad. 
3. Er1könig af Schubert, arrangerad för orkester, utföres af musika

liska sä11skapets kapell. 
4. Rosinas aria ur Barberaren af Rossini, utföres af undertecknad. 
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5. Ouvertyr tili Zampa af Herold, utföres af musikaliska sällskapets 
kapell. 

6. Aria ur Niimberger-dockan af Adam, utföres af undertecknad. 
7. a) Killebukken b) Tneet Norska visor af Aug. Söderman, samt 
8. Folkvisor, utföras af undertecknad. 

Biljetter a 1 m. 50 p. finnas att tillgå i Frenckellska bokhandeln efter 
onsdagen. Mathilda Grabow." 
(ÅU 2.9.05.9.72) 

"I dag torsdag den 5 sept ifrån klo 8 e.m. utföres musik af musikaliska 
sällskapets orkester, vid schweizeriet å Sampalinna, om väderleken är 
gynnsam." (AU 5.9.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets hom
musik (AU 5.9.72) 

"DD. MM. Kröningsdag lördagen den 7 dennes anställes klo 8 e.m. 
Eklärering alaTivoli å Kuppis. Biljetter a 25 penni för ståndspersoner, 
biljetter a 10 penni för tjenstefolk och bam säljas vid ingången. Obs.! 
Musiken utföres af musikaliska sällskapets orkester." (A U 5.9. 0 

7.9.72, med tillägg 7.9.: "inträffar ogynnsam väderlek, inhiberas 
ekläreringen. ") 

Orkestermusik vid promenaden å Runsala klo 5 (AU 7.9.72) 

"Med anledning af Porthansdagen anställes musik och eklärering i pavil
jongen vid kyrktorget måndagen den 9 sept. klo 7 e.m." (ÅU 7.9. 0 
9.9.72) 

"Månda,gen den 9 dennes klo 8 e.m. utföres musik och eklärering å Par
ken." (AU 7.9. 0 9.9.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska sällskapets hom
musik (AU 10.9.72) 

"Hans Kejserl. Majestäts Höga Namnsdag den 11 september tillställes å 
Kuppis (om tjenlig väderlek inträffar) Stor Eklärering klo 8 e.m., hvarun
der atbrännas raketer och Bengaliska eldar. Biljetter a 25 penni för 
ståndspersoner, 10 penni för bam och tjenstefolk säljas vid ingången. 
Musik utföres af musikaliska sällskapets orkester enligt Program: 

1. Marsch 
2. Marien-Vals 
3. Galanthomna-Polka [sic] 
4. Jugendträume-Galopp 

5. Ouvertyr tilI Tancred 
6. Erlkönig 
7. Aria ur Barberaren 
8. Fantasi 

9. Ulfåsa-Marschen 
10. Frohsinn Schepter-Vals [sic] 
11. Turkisk Marsch 
12. Fleurs d'orange 

(AU 10.9.72) 

Balfe 
lanner 
l.eutner 
Marcus 

Rossini 
Schubert 
Rossini 
Zikoff 

Söderman 
lanner 
Mozart 
l.eutner" 
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Musik å Samppalinna från kl. 7 (ÅU 12.9.72) 

Musik vid paviljongen å kyrktorget av musikaliska säl1skapets hela kapelI 
ÅU 12.9.72) 

"1 morgon fredag tillstä11es å Parken eklärering med musik kl. 8 e.m., 
om tjenlig väderlek inträffar." (ÅU 12.9.72) 

in1eder Knut Tivanders säl1skap en sejour på teatern, annonserad tilI 3 
nov och därefter utsträckt tilI 13 nov. På repertoaren b1 a operetterna 
"Frihetsbröderna", "Prins Pipi och fröken Titi" och "SnöbolI" av Jacques 
Offenbach, "Värm1änningarna" samt flera talpjäser med musik. 

"Generalrepetition tilI undertecknads vokal- och instrumentalkonsert b1ir i 
solennitetssalen i morgon söndag den 22 dennes kl. 1/2 2 - 3 e.m. Biljet
ter a 50 penni finnas vid ingången. O. Byström." (ÅU 21.9.72) 

"Vokal- och Instrumentalkonsert. Med benäget biträde afhärvarande mu
sikidkare och musikvänner gifver underteeknad måndagen den 23 den
nes i Solennitetssalen en vokal- och instrumentalkonsert, enligt följande 
Program: 

1 :sta afdelningen. 
1:0 Ouvertyr tilloperan Fidelio för orkester * afL. v. Beethoven. 
2:0 Qvartett ur samma opera för 2:ne sopraner, tenor och bas med 

accompagnement af orkester *. 
3:0 Intermezzo, fuga för orkester *, komponerad af underteeknad. 
4:0 Chör för mansröster ur operan Trollflöjten af Mozart med 

accompagnement af orkester *. 
5:0 Romans för violin af L. v. Beethoven med accompagnement af 

orkester *. 
6:0 Ouvertyr tilI operan Svarta Dominon af Auber *. 

2:dra afdelningen. 
7:0 Symfoni för orkester (Ess-dur) * afHaydn. 

a) Adagio och Allegro 
b) Andante 
c)Menuetto 
d) Allegro finale. 

O. Byström. 
* Utföres af musikaliska sällskapets kapell och musikvänner. 
Konserten börjar kl. 112 8 och slutar omkring kl. 1/2 10 e.m. Biljetter a 2 
mark finnas i FrenckelIska bokhandeln. Salen blir väl uppvärmd samt 
rikt eklärerad." (ÅU 19.9.72; av ree ÅU 24.9.72 framgår, att solist i 
violinromansen var Axel Emanuel Westerlind) 

"Konsert. Torsdagen d. 10 oktober gifva underteeknade i Solennitets
salen i Åbo en Vokal- och instrumentalkonsert enligt f6ljande Program: 

1. Sonate 
2. Rec. & Aria ur op. "11 Bravo" 
3. a) Lied 

b) Loure 
c) Gavotte 

4. Ree. & Cavatina ur op. "Ernani" 

af Beethoven 
" Mercadante 

Mendelssohn 
Bach 
Bach 
G. Verdi 
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5. a) Polonaise 
b) Le Rossignol 

6. Cavatina ur op. "Sömngångerskan" 
7. Rhapsodie 
8. a) Finsk folkvisa 

b) Fliekan i skogen 

Chopin 
Liszt 
Bellini 
Liszt 

Collan 

Början sker kl. half 8 e.m. Biljetter a 2 mark samt för skolungdom och 
barn a 1 mark säljas vid ingången. Obs. Salen blir uppvärmd. Alie Lind
berg. EIis Duncker." (ÅU 8.10.72; enl ree ÅU 12.10.72 spelade Lind
berg förstChopin och Rondo av Bach, Gavotte av Chys [!?], därefter 
Beethoven-sonaten och sedan i en avdelning Nocturne av Field, Gavotte 
av Padre Martini samt de två Lisztkompositionerna; av Dunckers nummer 
nämns arian ur Sömngångerskan och en aria ur Trollflöjtenl) 

"Societetshuset: Musikalisk aftonunderhållning utföres hvarje afton utaf 
Sällskapet Petersen." (ÅU 19.10.72; annonseras till och med 5.11.72 1 
annons 24.10.72 framhålles ur sällskapets repertoar: "Soldatens hem
komst. Potpurrier, Adalbert och Anna. Duet, Pifferaro du Boulevard, 
Abjornsons Stadsbud, Den beresta Skräddaren, Ole Skeie, Skärsliparen 
från Paris, De lustige Tyrolerne, m.m., Alla i kostym. ") 

"Musikaliska Sällskapets Årsfest anställes i societetshuset härstädes ons
dagen den 30 innev. oktober och börjas kl. 1/28 e.m. - - - Inträdeskort ä. 
2 mark för herrar, 1 m. 50 p. för fruntimmer och 1 mark för skolungdom 
säljas forenämnde dagar [från 28 okt] i samma bokhandel [Åkermans 
bokhandel invid Slottsgatan] samt festaftonen vid ingången. Åbo den 23 
oktober 1872. Direktionen. PROGRAM. 

1. Marsch ur Profeten af Meyerbeer 
2. Ouverture till Sommarnatten " Greve 
3. Föredrag 
4. Chör ur Trollflöjten Mozart 
5. Andante och Allegro för orkester Danzi 
6. Ouverture till Svarta Dorninon Auber 

Dans." (ÅU 24.10, 26.10 0 29.10.72) Av redogörelse för årsmötet i ÅU 
31.10.72 framgår, att föredraget, av "hr Edelsköld", var ägnat "Conrad 
Greves lif och konstnärsskap" och att musikaliska sällskapets kapell var 
''for tillfållet förstärkt af amatörer".) 

"Första subskriberade dans-soireen gifves tisdagen den 12 nov. kl. 1/2 8 
e.m. uti societetshuset. Biljetter för herrar ä. 2 mark, för fruntimmer ä. 1 
m. 50 p. samt för gymnasii- och skolungdom a 1 mark säljas vid ingång
en. Direktionen." (AU 7.11.72, där även meddelas, att för dem som 
ännu vilja subskribera, fmnes lista å H. W. Hjorts apotek, 0 12.11.72) 

"Musikalisk Soiree i societetshusets stora salong gifves af musikaliska 
sällskapets fullstämmiga orkester söndagen den 24 novemb. kl. 7 e.m. 
enligt följande Program: 
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1 :0 Marsch ur op. Mulatten 
2:0 Leben und Lieben-Vals 
3:0 Ouvertyr till Prometeus 

4:0 Aria ur op. Figaros bröllop 
5:0 Air du roi Louis XIII (Gavotte) 
6:0 Andante 

Balfe 
Herrman 
Beethoven 

Mozart 

Haydn 

7:0 Leichten Sinn Polka Faust 
8:0 Menuett Haydn 
9:0 Gute Nacht Schubert 
10:0 Finale Presto Haydn 

Biljetter ~ 1 mark samt 50 penni för barn finnas vid ingången. O. By
ström." (AU 23.11.72. En notis i samma tidning anbefaller soiren till 
publikens intresse, "ty i så fall torde man kunna förwänta under winterns 
lopp en serie liknande musikaliska tillställningar. En nedsättning af hyran 
för 10kalen har gjort det möjligt för prof. Byström att göra ett försök med 
mark-soireers hållande i den rymliga stora salongen, hwilket utan twif
wel skall bidraga att göra dem wida angenämare, än i en annan trängre 
lokal.") 

Andra subskriberade danssoiren i societetshuset kl. 1/28 em (ÅU 25.1l. 
026.11.72) 

"Med benäget biträde gifver undertecknad Söndagen den 1 December 
1872 å härvarande teater en stor Vokal- och Instrumental-konsert i 3 
afdelningar, enligt följande Program. 

1. Fantasi för Orkester öfver Finska 
melodier, komponerad 
och utföres af Musikaliska 
Sällskapets kapell. 

2. Chör med Solo för Sopran, Tenor 
och Bas. "Himlen förkunnar oss 
Skaparens under och fåstet 
vittne bär utaf Hans händers 
verk." Ur Oratoriet Skapelsen 

3. Qvintett ur Operan Trollflöjten 
mellan Nattens Drottnings 
Tärnor, Tamino och Papageno 
utföres af Musikvänner med 
ackompagnement af Musikaliska 
Sä1lskapets kapell. 

4. Ouvertyr till Operan Oberon 
utföres af Musikaliska Sä1lskapets 
kapeU. 

5. Elfvornas Chör med Soli för 2 
Sopraner och Tenor ur Operan 
Oberon 
utföres af Musikvänner med 
ackompagnement af Musikaliska 
Sällskapets kapell. 

af underteckuad 

J. Haydn 

A.Mozart 

C. M. v. Weber 

C. M. v. Weber 
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6. Stor Symfoni för Orkester 
(Ess-dur) 
a) Adagio; Allegro 
b) Andante 
c)Menuetto 
d) Allegro Molto finale 

" A.Mozart 

Biljetter tili vanliga priser säljas vid sedvanlig tid i Teaterns biljettförsälj
ningskontor. Konserten börjar klo 7 och slutar omkr. klo 1/2 10 e.m. 
Programmer a 5 penni säljas uti biljettIuckan. Obs.! Generalrepetition 
sker i Teatern i dag Lördag klo 7 e.m. O. Byström." (Programblad, som 
även medföljtAU 30.11.72; ree. AU7.12.72) 

"Med benäget biträde gifver undertecknad söndagen den 8 deeember ä 
härvarande teater en Vokal- och instrumentalkonsert enligt följande 
Program: 

1. Ouverture tili op. Zampa af Herold, utföres af Musikaliska 
Sällskapets kapelI under hr professorn och riddaren O. By
ströms anförande. 

2. II Trovatore. Fantasie för violin afD. Alard, utföres afunderteck
nad med ackompagnement af violinqvartett. 

3. Qvartetter för mansröster. 
a) Lotsen afN. W. Gade 
b) Bort i rymden afF. Werner 

4. Qvartett för fyra violiner afD. Alard, utföres afunderteeknads 
elever. 

5. Qvartetter för mansröster. 
a) Söndagsmorgonen afF. Abt 
b) Skratta mina barn af C. M. Bellman 

6. Ett Bondbröllop af A. Söderman, innehållande 
a) Bröllopsmarsch 
b) tkyrkan 
c) Onskevisa 
d) 1 bröllopsgården 
utföres af Musikaliska Sällskapets kapelI under hr professorn 
och riddaren O. Byströms anförande. 

7. Qvartetter för mansröster. 
a) 0 Gud som styrer folkens öden af G. Wennerberg 
b) Vaggsäng afF. Pacius 

8. 9:eme Concerto för violin af Ch. de Benot, utföres af undertecknad 
med ackompagnement af violinqvartett. 

Biljetter tilI vanliga teaterpriser säljas uti FrenckelIska bokhandeln och 
konsertdagen i teaterns biljettkontor. Konserten böIjar klo 7 och slutar 
omkr. klo half 10 e.m. A. E. Westerlind." (AU 3.12., 5.12. 0 7.12; 
rec. Au 10.12.72) 

Tredje subskriberade danssoiren i societetshuset klo 1/28 e.m. (AU 
9.12. 0 10.12.72) 

"Musikalisk aftonunderhållning gifves hvaIje afton i restaurationslokalen 
i societetshuset. Repertoiren utgöres af en mängd humoristiska solosäng
er, duetter, trior och chörer, hvaribland mä nämnas följande potpurrier ur 
operetterna: Den sköna Helena, Riddar Bläskägg, Frihetsbröderna, Den 
ondes besegrare, Den svaga sidan, Friskytten. Potpurrier af blandade 
melodier. Fredmans Sänger och EpistIar m. fl. Hvarje afton ny reper-
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toire. Stenman med säl1skap." (Å U 14.12.72, annonsen upprepad endast 
16.12.72) 

"Musikalisk soiree i societetshusets stora salong gifves af musikaliska 
sällskapets fulIstämmiga orkester söndagen den 15 december kl. 7 e.m. 
enligt fö1jande Program: 

1:0 Wallon Marsch 
2:0 Morgenstern Wals 
3:0 Ouvertyr tilI Oberon 

4:0 Sorgmarsch (Carl XV:s) 
5:0 Andante 
6:0 Ulfäsa Marschen 
7:0 Liebes Träume Wals 

8:0 Fantasi över Finska melodier 
9:0 Menuetto 
10:0 Gute Nacht (på begäran) 

fritt bearbetad för orkester 
af O. Byström. So10 för oboe 
och klarinett utföras af hrr 
Grönlund och Blomqvist. 

Strauss 
Labitsky 
Weber 

Nordqvist 
Mozart 
Söderman 
Lanner 

O. Byström 
Mozart 
Schubert 

11:0 Allegro finale Mozart 
Biljetter för ä1dre personer tillI mark, för ~ko1ungdom och barn tilI 50 
penni säljas vid ingången. O. Byström." (A U 12.12.72; soiren uppskju
ten "i afseende till me1lankomne hinder" till22 dec enI annons i AU 
14.12.72. Ev. har denna soire dock aldrig givits,jfr nedan 29 dec 1872) 

Fjärde subskriberade danssoiren i societetshuset kl. 1/28 em (ÅU 
19.12.,21.12024.12.72) 

Musikalisk soire i societetshusets stora salong av "musikaliska sällska
pets fullstämmiga orkester" enligt exakt samma program, som angavs för 
22 dec (se ovan), dock med följande tilIägg: 
"Extra nummer: Gammal julpsalm: "Hvar Christtrogen fröjde sig", har
moniserad af Abbe Vogler, arrangerad för orkester." (ÅU 28.12.72) 
Möjligen har sorren 22/12 aldrig givits (den är ej särskilt annonserad) 
utan ytterligare uppskjutits till29.12; två heIt likalydande prograrn före
kommer eljest ej under perioden. 

Femte subskriberade danssoiren i societetshuset kl. 1/2 8 e.m. (ÅU 
31.12.72,2.1. 04.1.73) 

"Soiree för kammarmusik. Torsdagen den 9 dennes gifver undertecknad 
i mindre societetssalen en soiree för kammarmusik enl. följande Prog
ram: 

1:0 Violinqvartett 
utföres af hrr Westerlind, 
Kaleva, Nyberg och Hausen 

af Haydn 
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2:0 Sonate för pianoforte (A-moll) af Schubert 
utföres af undertecknad. 

3:0 Qvartett för violin, altvio1, 
vio10ncell och pianoforte 
(Ess-dur) af Mozart 
utföres af hrr Westerlind, 
Nyberg, Hausen och undertecknad. 

Biljetter a 1 mark 50 penni finnas vid ingången. Soireen bötjas kl. 1/2 8 
e.m. O. Byström." (AU 7.1. 09.1.73. Rec Au 11.1.73) 

12 jan "Musikalisk soiree gifves af musikaliska sä11skapets fullstämmiga orkes
ter i morgon söndag den 12 dennes i societetshusets stora sa10ng enI. 
fö1jande Program: 

1:0 Einzug in Böhmen Marsch 
2:0 Exotische Pflenzen Wals 
3:0 Allegro 

4:0 Sorgmarsch (Carl XV:s) (på begäran) " 
5:0 Andante 
6:0 Mandalinata, Souvenir de Rome 

So10 för trumpet utföres af 
hr Jakobsson 

7:0 Ouvertyr till Oberon (på 
begäran) 

af Par10w 
" Strauss 

Haydn 

Nordqvist 
Haydn 
Pagadille 

Weber 

8:0 Menuetto Haydn 
9:0 Friihlingserwachen (på 

begäran) Bach 
So10 för valdhorn utföres af 
hrHammar 

10:0 Allegro molto finale Haydn 
11:0 Wunder marsch Hautchi1d 

Soireen börjas kl. 7 e.m. Biljetter finnas vid ingången till 1 mark för 
äldre personer samt 50 penni för skolungdom och barn. O. Byström." 
(ÅU 11.1.73) 

19 jan "Musikalisk soiree gifves af musikaliska sällskapets fullstämmiga orkes
ter i stora societetssalen söndagen den 19 dennes em. fö1jande Program: 

1:0 Friedensklänge Marsch 
2:0 Herz Töne Wals 
3:0 Allegro 

4:0 Pepita-Polka 
5:0 Andante 
6:0 Friihlings erwachen (på begäran) 

so10 Iör valdhorn 
utföres af Hr Hammar 

7:0 Menuetto 

8:0 Ouvertyr tilI Svarta Dominon 
9:0 HerzbIättchen Tyrolienne 
10:0 Allegro molto finale 
11:0 Lonika Marsch 

Faust 
Strauss 
Danzi 

Strauss 
Danzi 
Bach 

Danzi 

Auber 
Faust 
Danzi 
Faust 
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Biljetter a 1 mark för äldre personer och 50 penni för skolungdom och 
bam finnas vid ingången. Soireen böIjas klo 7 e.m. O. Byström." (ÅU 
16.1. 0 18.1.73) 

Sjätte subskriberade danssoiren i societetshuset klo 1/2 8 e.m. (ÅU 
16.1., 18.1. 021.1.73) 

"Musikalisk soiree gifves af musikaliska sällskapets fullstämmiga orkes
ter söndagen den 26 dennes i stora societets-salongen, enI. följande 
Program; 

1:0 Souvenir-Marsch 
2:0 Myrten-Vals 
3:0 Allegro 

4:0 Turkisk Marsch 
5:0 Andante 
6:0 Erlkönig 

arrangerad för orkester med Soli 
för valdhorn, klarinett och oboe, 
utföres af hrr Hammar, Blomqvist 
och Grönlund 

7:0 Fantasi 

Zikoff 
Strauss 
Haydn 

Mozart 
Haydn 
Schubert 

Zikoff 

8:0 Ouvertyr till Lodoiska Cherubini 
9:0 AufFliigeln des Nachts Vals Faust 
10:0 Allegro finale Haydn 
11:0 Sängerslust Marsch Herrman 

Soireen böIjas klo 7 e.m. Biljetter a 1 mark för äldre personer och tili 25 
penni för skolungdom och bam finnas vid ingången. O. Byström." (Av 
23.1. 0 25.1.73) 

"1:sta Abonnerade Vokal- och Instrumental-Konserten. Med benäget bi
träde af Åbo Sångsällskap och Musikaliska Sällskapets orkester, för
stärkt af Musikvänner, gifver undertecknad å härvarande Teater, Lörda
gen den 8 Februari 1873, en stor Vokal- och Instrumental-Konsert i 3 
afdelningar, enligt följande Program. 

l:sta Afdelningen 
1. Introduktion (Chaos) tilI Oratoriet 

Skapelsen af Haydn 
utföres af Musikaliska Sällskapets 
Orkester och Musikvänner 

2. Recitativ och Chör ur samma musikverk* 
3. Aria ur samma musikverk* 
4. Recitativ, Aria och Chör ur samma musikverk* 

2:dra Afdelningen 
5. Ouvertyr tilI Vattendragaren af Cherubini 

utföres af Musikaliska Sällskapets 
Orkester 

6. Sextett ur samma opera. 1 :sta aktens 
Final (Constans, Marcellina, Armand, 
Antonio,Mikeli och Daniel) för 2 Sop
raner, 2 Tenorer och 2 Baser. * 
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7. Chör ur Wilhelm Tell 
("Skämt och löjen") med accom
pagnement af Musikaliska Sällska-
pets Orkester 

3:dje Afdelningen 

af Rossini 

8. Symfoni (B-dur, op. N:o 13) af Haydn 
a) Adagio (Introduktion) och Allegro 
b) Adagio cantabile 
c) Menuetto Allegro 
d) Finale Presto 

utföres af Musikaliska Sällskapets Orkester 
* utföres af Abo Sångsällskap med accompagnement af Musikaliska 

.. Sällskapets Orkester 
Ofverblifne biljetter tili vanliga teaterpriser säljas konsertdagen från kl. 9 
på morgonen i biljettkontoret, der äfven tryckta programmer med text till 
sångnumren ur Skapelsen finnas att tillgå. Konserten börjas kl. 1/2 8 
e.m. och slutas omkring kl. 10. o. Byström." 
(Programblad, vari tack vare texter också kan utläsas, att avsnitten ur 
Skapelsen var recitativet och kören i direkt anslutning tili introduktionen, 
sopranarian "Nun beut die Flur" och tenorarian "Nun schwanden vor 
dem heiligen Strahle" med efterföljande kör; satsbeteckningar i Cherubi
ni-sextetten har här uteslutits) (Rec Au 11.2.73) 

Sjunde subskriberade danssoiren i societetshuset kl. 1/28 e.m. (AU 
4.2., 6.2. 0 8.2.73) 

"Musikalisk soiree gifves söndagen den 16 dennes af musikaliska säll
skapets orkester i stora societetssalen, enligt följande Program. 

1:0 Marsch ur Profeten 
2:0 Liebes Träume-Vals 
3:0 Allegro 

4:0 Ungersk Marsch 
5:0 Andante 
6:0 Morgenstem Vals 
7:0 Fantasi (på begäran) 

af Meyerbeer 
" Lanner 

Mozart 

Schubert 
Mozart 
Labitzky 
Zikoff 

8:0 Ouvertyr till Figaros bröllop Mozart 
9:0 Aria ur Figaros bröllop Mozart 

Solo fdr oboe utföres af hr Grönlund 
10:0 Pepita-Polka Strauss 
11:0 Turner Fest-Marsch Diethe 

Soireen börjas kl. 7 och slutas kl. omkring 10 e.m. Biljetter till 1 mark 
för äldre personer samt tilli5 penni fdr skolungdom och bam finnas vid 
ingången. O. Byström." ( U 13.2.0 15.2.73) 

"Soireer i Nådendal anstäIles å gästgifvaregården söndagama den 16 och 
23 innevarande februari, samt 2, 9, 16 och 23 mars kl. 7 e.m., hvarom 
respektive tili inträde berättigade resande härigenom underrättas. Entreen 
är moderat. Nådendal den 12 februari 1873. V. Lemberg." (AU 13.2.0 
15.2.73) 



21 febr 

23 febr 

25 febr 

26febr 

2 mars 
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"Teater. Fredagen den 21 innevarande februari gifves å härvarande teater 
af amatörer och amatriser tili förmån for ett allmännyttigt ändamål en 
Representation, enligt följande program: 

Ouvertyr. 
Monsieur de Ble, lustspel i en akt afF. W. Hackländer. 
Orkesternummer. 
TrolJspegeln. Skämt i en akt. Från engelskan. 
Qvartetter för mansröster. 
Misstag. Lustspel i en akt efter Levin Schiicking. 

Biljetter tiJl vanliga teaterpriser säljes J!pektakeldagen i teatern~ biljettkon
tor från klo 9 tillI samt från klo 3 e.m. tiJl spektaklets slut." (AU 
18.2.73) 

Ny representation på teatern av "amatörer och amatriser" med följande 
program: 

Ouvertyr. 
Misstag (se 21/2) 
Deklamation. 
De mildare omständigheterna, lustspel i en akt af Melesville, Labiche 
och Lefranc. 
Orkesternummer. 
Tablå: Scen ur Molnets broder. 

(ÅU 22.2.73) 

Soin~ på gästgivargården i Nådendal Ufr 16/2) 

Ännu en representation på teatern av amatörer och amatriser, denna gång 
med följande program: 

Ouvertyr. 
TroJlspegeln. (se 21/2) 
Qvartetter för mansröster. 
De mildrande omständigheterna (se 23/2) 
Orkesternummer. 
Tablå: Scen ur Molnets broder Ufr 23/2) 

(ÅU 24.2.73) 

Åttonde subskriberade danssoireen i societetshuset klo 1/28 e.m. (ÅU 
22.2.73) 

"Musikalisk soiree gifves i morgon söndag d 2 mars af musikaliska 
säJlskapets orkester i societetshusets stora saI, enligt fOljande Program. 

1. Friihlings-Marsch 
2. Herz Töne Vals 
3. AJlegro 

4. Ouvertyr tili Prometeus 
5. Andante 
6. Fandango ur Figaros bröJlop 
7. Air du roi Louis XIII (Gavotte) 

Parlow 
Strauss 
Mozart 

v. Beethoven 
Haydn 
Mozart 
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8. Ouvertyr tili Zampa Herold 
9. Herbstblumen Vals Labitzky 
10. Presto Finale Haydn 
II. Concordia-Marsch Trautz 

Soireen börjas klo 7 och slutas klo omkring 10 e.m. Biljetter tili 1 mark 
för äldre personer samt til1f5 penni för skolungdom och bam finnas vid 
ingången. O. Byström." ( U 27.2. 0 1.3.73) 

Soire på gästgivargården i Nådendal (jfr 16/2) 

"Musikalisk soiree gifves i dag lördag den 8 mars af musikaliska sällska
pets orkester i societetshusets stora saI, enligt följande Program. 

1:0 Herwarth-Marsch 
2:0 Wiener Kinder-Vals 
3:0 Allegro 

4:0 Ouvertyr tili Lodoiska 
5:0 Andante 
6:0 Accelerations Vals 
7:0 Aria ur Barberaren 

Solo för trumpet, utföres af 
hr Jakobsson 

Parlow 
Jos. Strauss 
Danzi 

Cherubini 
Danzi 
Joh. Strauss 
Rossini 

8:0 Ouvertyr tili Hvita Frun Boieldieu 
9:0 Aria ur Figaros Bröllop Mozart 

Solo för tenorbasun, utföres af 
hrTenlen 

10:0 Ambos-Polka Parlow 
11:0 Souvenir-Marsch Zikoff 

Soireen börjas klo 7 och slutas klo omkring 10 e.m. Biljetter till 1 mark 
för äldre personer samt tili 25 penni för skolungdom och bam finnas vid 
ingången. O. Byström" (AV 8.3.73) 

Nionde subskriberade danssoireen i societetshuset klo 1/28 e.m. (AV 
4.3. 0 8.3.73) 

Soire på gästgivargården i Nådendal (jfr 16/2) 

"2:dra Abonnerade Vokal- och Instrumental-Konserten. Med benäget 
biträde af Abo Sångsällskap och Musikaliska Sä11skapets Orkester, för
stärkt af Musikvänner, gifver undertecknad å härvarande Teater, Sönda
gen den 16 mars 1873, en stor Vokal- och Instrumental-Konsert i 3 af
delningar, enligt följande Program. 

1 :sta Afdelningen: 
1. Ouvertyr till Iphigenie in Aulis 

utföres af Musikaliska Säll
skapets Orkester 

2. Chör ur Oratoriet Skapelsen 
3. Aria ur samma musikverk 
4. a) Terzett ur samma musikverk 

b) Chör 

af Gluck 

af Haydn 
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28 mars 
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2:dra Afdelningen: 
1. Andante, so10 för violin 

utföres af herr Westerlind 
2. Ouvertyr till Svarta Dominon 

utföres af Musikaliska Säll
skapets Orkester 

3. Romanser ur samma opera 

3:dje Afdelningen: 

af v. Beethoven 

af Auber 

1. 6 Symfoni (D-dur) af Mozart 
utföres af Musikaliska Säll-
skapets orkester. 
a) Adagio och Allegro 
b) Andante 
c) Presto finale 

Öfverblifna biljetter till vanliga teaterpriser säljas konsertdagen från kl. 9 
f.m i teatems biljettkontor. Programmer aiO p. försäljas i biljettluckan. 
Konserten börjas klo half 8 e.m. och slutas omkr. klo 10. O. Byström." 
(Konsertprogram, medfölj Au 15.3.73, och vari genom texter även kan 
utläsas, att avsnitten ur Skapelsen denna gång var kören "Die Himmel 
erzählen die Ehre Gottes", Raphaels aria "Rollend in schäumenden Wel
len", tersetten "In holden Anmut stehn" och den därefter följande kören 
"Der Herr ist gross") 

Soire på gästgivargården i Nådendal (jfr 16/2) 

Soire på gästgivargården i Nådendal (jfr 16/2) 

Konstlotteri-Soiree på teatern klo 7 emo Programmet innehåller Fest
marsch, sånger för mansröster och dans. (AU 24.3.73; i ree Au 27.3.73 
anges, att C. G. Wasenius' Festmarsch, komponerad tili festen vid 
Porthan-statyns aftäckande år 1864, utfördes av prof. Byströms 
orkester) 

Dramatisk-musikalisk Soire på teatern klo 7 e.m. Programmet upptar 
Festmarsch, Den Yngste (dramatisk prolog av K. J. Edelsköld), sånger 
för mansröster, deklamation, orkestemummer och lustspelet "De mild
rande omständigheterna" (jfr 23025/2). (AU 27.3.73) Tydligen en 
förestä11ning av samma amatörgrupp som anordnade "representationer" i 
febr; i notis ÅU 29.3.73 anges, att Wasenius hade skrivit musik till "Den 
yngste" och själv ledde "kapellet"; möjligen har han också dirigerat sin 
egen Festmarsch. 

Tionde subskriberade danssoiren i societetshuset klo 1/28 e.m. (AU 
22.3.73, vari anges, att soiren ursprungligen var avsedd att hållas 25/3) 

"KONSERT. Med benäget biträde af sångsällskapet och musikvänner 
gifver underteeknad den 3:dje abonnerade konserten å teatern, måndagen 
den 14 dennes eller Annan dag Påsk, klo 7 e.m., enligt följande Prog
ram. 

1:0 Chaos, Introduktion till Oratoriet 
Skapelsen, för orkester 

2:0 Solo för sopran med chör ur 
Oratoriet Skapelsen 

af Haydn 



23 april 

27 april 
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3:0 Duo för Sopran och Bas med 
chör ur samma musikverk 

4:0 Ouvertyr till op. Don Juan 
5:0 Qvintett ur operan 

Trollflöjten 
6:0 Donna Annas aria (D-dur) ur 

operan Don Juan 
7:0 Chörer med soli ur operan 

Wilhelm Tell 

Mozart 

Rossini 

8:0 Ouvertyr tillle Philtre Auber 
9:0 Chör med qvartett för fruntimmers-

röster ur operan Svarta Dominon 
10:0 Vårsång, solo för sopran med 

obligat-violin O. Lindblad 
O. Byström." 

(ÅU 10.4.012.4.73. Rec ÅU 17.4.73. De två vokalavsnitten ur 
Skapelsen måste ha varit Gabriels "Mit Staunen sieht das Wunderwerk" 
och Evas och Adams duett med kör "Von deiner Giit' ") 

"Musikalisk Soire med fÖTedrag och deklamation gifves uti härvarande 
Solennitetssal i morgon onsdag den 23 april klo 7 e.m. Inkomsten 
kommer att tilldelas medellösa från härvarande eJementarläroverk tili 
universitetet afgående elever. Obs.! Salen är uppvärmd tili omkr. 20° C. 
Program: 

1:0 a) Åbo-marsch * arrang 
b) Nattlig sång * 

2:0 Föredrag af mag. W. Alftan 
3:0 Sångens frihet * 
4:0 Hymn, blandad kör 
5:0 Violinqvartett i D-moll 
6:0 a) Sommaren * 

b) Kultasemi * arrang 
7:0 Deklamation 
8:0 Studentsång * 
9:0 Suomis sång * 
* Qvartett för mansröster 

af C. G. Wasenius 
C. Gurlitt 

H. Marschner 
Nordblom 
Mozart 
F. Mendelssohn 
C. G. Wasenius 

F. Schantz 
F. Pacius 

lnträdeskort a 2 mark för herrar, 1 mark 50 penni för fruntimmer och 1 
mark för skolungdom försäljas vid ingången." (ÅU 22.4.73; soaren 
ursprungligen annonserad till den 20/4 men annonserad uppskjuten 
ÅU 19.4.73) 

"Litterär-musikalisk Soire med dans gifves tilI förmån för ett allmännyt
tigt ändamål Söndagen den 27 April1873 i Societetshusets stora salong. 
Program: 

1. Ouvertyr tili Zampa 
2. Föredrag 
3. "Blommans lott", solo för 

sopran med obligat-violin 
4. "Gute Nacht", solo för oboe 
5. Deklamation 
6. Solo för sopran, ur Svarta Dominon 
7. Fiskarena, duett för tenor och bas 

af Herold 

C. Greve 
F.Schubert 

Auber 
Gabussi 



1 maj 

12 maj 

16 maj 

18 maj 
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8. Duett ur "Molnets broder", för 
sopran och bariton 

9. a) Folkvisa, arrang 
b) Naturen och hjertat 

Qvartett för mansröster 
DANS. 

o. Lindblad 
Jahnke 
O. Lindblad 

Soireen börjas klo 7 och slutas klo 12. Biljetter a 2 mark för herrar, 1 
mark 50 p. för fruntimmer och 1 mark för skolungdom försäljas vid 
ingången." (Programtryck) 

"Första Maj utföres musik enligt program af musikaliska sällskapets hela 
orkester vid schwei~eriet å SarI}palinna, ifrån klo 6 e.m., om väderleken 
är gynnsam. Anna Aström." (AU 26.4.029.4.73) 

"Musik utföres enligt program af Musikaliska Sällskapets hela orkester 
vid Schweizeriet å Sampalinna ~åndagen den 12 maj från klo 7 e.m., om 
väderleken är gynnsam. Anna Aström." (ÅU 10.5.012.5.73) 

"Musikalisk Soire. Med benäget biträde gifver undertecknad fredagen 
den 16 maj klo 1/28 e.m. i gymnasii solennitetssal en musikalisk soiree. 
Program: 

1. Violinqvartett 
a) Allegro 
b) Largo 
c)Menuetto 
d) Finale 

2. a) Studentsång * 
b) Nattens tjusning * 

3. Air varie, solo för violin 
4. a) Sjung, sjung, solo för sopran 

b) Finsk folkvisa, d:o 
5. Violinqvartett 

a) Allegro con brio 
b) Adagio affettuoso appassionato 

6. a) Dryckessång * 
b) Neckens polska * 

af Haydn 

F. von Schantz 
Kreutzer 
Beriot 
F. vO)1 Schantz 

Beethoven 

Cronhamn 

Biljetter a 2 mark samt a 1 mark för skolungdom och bam säljas vid 
ingången. C. G. Wasenius. * Qvartetter för mansröster." (Programblad) 
(Rec AU 20.5.73. Att av satsbeteckningama sluta sig tili, vilken Haydn
kvartett som spelades, är omöjligt, då ingen av Haydns kvartetter äger 
denna satsföljd, i varje fall inte utan karaktärsbeteckningar, men Beet
hoven-kvartetten bör vara de två första satserna ur F-dur-kvartetten, op 
18 nr 1) 

"4:de och sista Abonnerade Konserten. Med benäget biträde af Åbo 
Sångsällskap och Musikaliska Sällskapets Orkester, förstärkt afMusik
vänner, gifver undertecknad å härvarande Teater, Söndagen den 18 maj 
1873 en stor Vokal- och Instrumental-Konsert i 3 Afdelningar, enligt 
följande Program. 

1 :sta Afdelningen: 
1. Ouvertyr till op. Armida 
2. Sopran-aria ur Oratoriet Skapelsen 
3. Chör ur Oratoriet Skapelsen 

af Gluck 
" Haydn 

Haydn 



25 maj 

28 maj 
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2:dra Afdelningen: 
4. Trio för Piano *, violin och cello 

op.l N:02 (G-dur) 
a) Adagio 
b) Allegro vivace 
c) Largo con espressione 
d) Scherzo 
e) Finale Presto 
utföras af undertecknad samt 
Hrr Westerlind och Hausen 

5. Sextett mellan Anna, Elvira, Zerlina, 
Ottavio, Leporello och Masetto ur 
op. Don Juan 

3:dje Afdelningen: 
6. Ouvertyr tili le Dieu et la Bayadere 
7. Cavatina för sopran ur Robert 

af Normandie 
8. Qvintett mellan Jemmy, Hedvig, 

Arnold, Tell och Melchtal med 
chör, ur op. Wilhelm Tell 

9. Pianostycken: 
a) Impromptu 
b) Romans med Chör-refrain 
c) Etyd 
utföras af undertecknad 

10. Sånger för sopran: 

v. Beethoven 

Mozart 

Auber 

Meyerbeer 

Rossini 

Chopin 
HenseIt 
Mayer 

a) O! Hellas barn Pacius 
b) Lärkan Hel3!:ld 

* Flygel från Reinbergs Piano-Fabrik i S:t Petersburg. Ofverblifna 
biljetter tili vanliga teaterpriser säljas konsertdagen från klo 9 f.m. i 
teaterns biljettkontor. Programmer å 10 p. försäljas i biljettluckan. Kon
serten börjas klo half 8 e.m. och slutas omkring klo 10. O. Byström." 
(Programblad, åtföljande ÅU 15.5.73; satsbeteckningar i nr 508 har 
uteslutits. Denna konsert annonserades först tili 11/5 och andra avdel
ningen upptog då en icke namngiven uvertyr, en tersett ur Trollflöjten, en 
duo ur Fidelio samt Don Juan-sextetten, och i f6rsta avdelningen stod två 
körer och en basaria ur Skapelsen; några pianonummer f6rekom ej i av
delning 3. I annons ÅU 15.5.73 inför 18/5 anges en basaria ur Skapel
sen i stället för det slutliga programmets sopranaria, och andra avdel
ningen upptas av uvertyr och duo ur Fidelio samt Don JuaIi.-sextetten, 
qch inte heller i denna annons förekommer några solonummer fOr piano. 
Andringarna i programmet kommenteras i notis ÅU 17.5.73. Rec AU 
20.5.73) 

"Musik utf6res af Musikaliska Sällskapets hela orkester vid Schweizeriet 
å Sampalinna Söndagen den 25 maj från klo 1/2 7 e.m., om väderleken är 
gynnsam. Anna Åström." (ÅU 24.5.73) 

"Musik utföres varje onsdag af Musikaliska Sällskapets hela orkester vid 
Schweizeriet å Sampalinna från klo 7 e.m., då väderleken är gynnsam. 
Anna Åström: (ÅU 26.5. 0 27.5.73) 
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I juni "PROGRAM till konsert af de Svenska Qvartett-sångarne H. 
Lutteman, A. Notini, A. Björkman, E. Ellberg oeh G. Rydberg, 
Söndagen den I juni, kI. half 8 e.m. i Solennitetssalen. 

1. Sverige 
2. Svensk folkvisa: Neckens polska , arr 

3. Vårmorgon 
4. Ur "Fredmans Epistlar" 
5. Tåren 

6. Sångfåglarne 
7. Serenad 
8. Fredmans Epistel N:o 31 

(Med baryton-solo) 
9. Förgät mig ej 
10. Qvinnans 10f 

11. Hymn tili stjernorna 
12. Barearole 
13. Frimåndag 
14. Neekrosen 

Biljetter å 2 mark. .. " (Programblad) 

af F. A. Reissiger 

O.Lindblad 
F. Abt 
C. M. Bellman 
J. Witt 

O. Lindblad 
F. Kiieken 
C. M. Bellman 

A. Edgren 
F. Neithardt 

F. Kiieken 
F. Otto 
F. Kiieken 
F. Abt 

4 juni ~usik å Samppalinna av Musikaliska säl1skapets hela orkester (jfr 28/5, 
AU 31.5. 0 3.6.73) 

"PROGRAM till andra oeh sista konserten af De Svenska 
Qvartettsångarne H. Lutteman, A. Notini, A. Björkman, 
E. Ellberg och G. Rydberg, Onsdagen den 4 juni, kI. half 8 
e. m. i Solennitetssalen. 

1. De muntra musikanter 
2. Svensk folkvisa arr 
3. Mitthem 
4. Ur "Fredmans Epistlar" 
5. Skymning 

6. Brudef.:erden i Hardanger 
7. Längtan 
8. Förgät mig ej 
9. Og jeg viI ha'e mig en Hjertens Kj.:er 
10. Morgonsång (med tenor-solo) 

11. Naturen oeh hjertat 
12. Svensk folkvisa (med baryton-solo) 
13. Frimåndag 
14. Neekrosen 

Biljetter å 2 mark ete ... " (Programblad) 

af H. Rieeius 
" Tullberg 

B. W. Hallberg 
C. M. Bellman 
F. Werner 

H. Kjerulf 
A. Söderman 
A. Edgren 
A. Söderman 
F. Abt 

O. Lindblad 

F. Kiieken 
F. Abt 

5 juni "KONSERT. På musikaliska sällskapets i Åbo föranstaltande 
gifves torsdagen den 5 juni kI. 1/2 8 e.m. i brunnssalongen på 
Kuppis en instrumental-konsert, hvartill sällskapets samtlige 
ledamöter ega att emot uppvisande af aktiebrefven, å hr apoteka
ren Harbergs apotek invid Nikolai-torget från oeh med den 3 juni 
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tili konsertaftonen uttaga inträdeskort ti111ika antal med de teek
nade aktierna. 
Entn!biljetter å 2 mark för herrar, I m. 50 p. för frunimmer samt 1 
mark för skolungdom och bam försäljas å förenämnde apotek 
konsertdagen tili kl. 1/2 7 e.m. och sedermera vid ingången tili 
konserten." (AU 31.5. 0 5.6.73. Av ree Av 17.6.73 framgår, att 
programmet innehöll bl a uvertyren tilI "Le Dieu et La Bayadere" 
av Auber, romans för violin av Karl Fredrik Ullman, "Gute 
Nacht" av Schubert, symfoni av Theodor Sörensen och en stråk
kvartett av Byström) 

"Fredagen den 6 juni kl. 7 e.m. utföres musik å PinelIan, om vä
derleken är gynnsam." (AV 5.6.73) 

Musik å SamppaIinna av Musikaliska sällskapets hela orkester 
från kl. 1/28 e.m. (AV 7.6.0 10.6.73) 

Musikå PinelIan (jfr 6/6, Av 12.6.73) 

"Andlig Vokal-, Instrumental- och Orgel-Konsert. Med benäget 
biträde gifver undertecknad i domkyrkan en andlig Vokal-, Instru
mental- och Orgel-Konsert Söndagen den 15 juni 1873, enligt 
följande Prograrn: 

1. Prreludium och Fuga för orgel af Seb. Bach 
u~öresafunderteeknad 

2. Reeitativ och Aria för bas ur 
Oratoriet Skapelsen * Haydn 
u~öres af en musikvän 

3. Adagio 
u~öres på orgel af undertecknad 

4. Reeitativ och Aria för sopran ur 
Oratoriet Skapelsen 
utföres af en musikvän 

5. Lento v. Beethoven 
utföres på orgel af underteeknad 

6. Psalm ** för sopran G***** 
u~öres af en musikvän 

7. Allegretto för orgel Lemmens 
u~öresafunderteeknad 

8. Ave Maria för sopran ** Gounod 
utföres af en musikvän 

9. Lacrymosa ur Reqviem Mozart 
utföres af Musikaliska Sällskapets kapell 

10. Duo för 2 sopraner ur "Stabat 
Mater" * Rossini 
utföres af musikvänner 

11. Adagio för violin ** v. Beethoven 
utföres afHerr Westerlind 

12. "Englame och det sofvande bamet" Kjerulf 
med ackomagnement af orkester och 
orgel, utföres af en musikvän 

* med orkester 
** med orgel, spelad af undertecknad 
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Konserten börjas kl. half 7 och slutas omkring kl. 9 e.m. 
Biljetter för äldre personer - herrar 1 mark 50 penni, fruntimmer 
75 penni - för sko1ungdom 50 penni, för arbets- och tjenstefo1k 
samt barn 25 penni fmnas att tillgå i Herr Harberg,s apothek vid 
~rkotorget. O. Byström." (Programblad, åtfölj AV 14.6.73. Ree 
AV 17.6.73) 

Musik å Saqtppa1inna av Musikaliska Sällskapets hela orkester kl. 
1/2 8 emo (AV 17.6.73) 

Musik ombordoannonseras vid flera "lustfårder" med ångslupen 
Ahkera m fl (AV 19.6.,21.6.023.6.73) 

Musik å Pinellan (jfr 6/6, Av 19.6.73) 

"Musik utföres å Ulla Bockholmen Mid~ommarafton den 23 juni 
af Musikaliska Sällskapets orkester." (AV 21.6. 0 23.6.73) 

Musik å Samppalinna (jfr 18/6 m fl, denna gång dock ej direkt 
annonserad) 

"Musik utf6res å Ulla Bockho1men i dag kväll den 28 juni af 
Musikaliska Sällskapets orkester." (AV 28.6.73) 

"Brunnsbal anställes uti nya brunnshuset i Nådendal söndagen 
den 29 juni kl. 6 e.m." (AV 26.6.73) 

Musik å Samppalinna av Musikaliska Sällskapets orkester (AV 
28.6. 0 1.7.73) 

Brunnsbal i Nådendal (AV 1.7.73) 

Brunnsbal i Nådendal (AV 5.7.73) 

Musik å Samppalinna (AV 8.7.73) 

Brunnsbal i Nådendal (AV 8.7.0 10.7.73) 

Brunnsbal i brunnssalongen på Kuppis kl. 7 e.m. (AV 8.7. 0 
10.7.73) 

"Musikalisk soine. Med benäget biträde af musikälskare och mu
sikälskarinnor, gifver underteeknad fredagen den 11 juli kl. 1/2 7 
e.m. en Musikalisk soine uti nya brunnshuset i Nådendal; närmare 
genom programmer. A. E. Westerlind." (AV 7.7.,8.7. O. 
10.7.73) 

13 juli Brunnsbal i Nådendal (AV 10.7.73) 

16 juli Musik å Samppalinna (AV 15.7.73) 

17 juli Brunnsbal i Nådendal kl. 6 e.m. (AV 15.7.017.7.73) 

18 juli "Musikalisk Soin!. Med benäget biträde gifver undertecknad, fre
dagen den 18 dennes, en musikalisk soin~ uti stora brunnssalgng
en i Nådendal. O. Byström." (AV 14.7.017.7.73) Enl ree AV 



20juli 

21 juli 

22juli 

23juli 

24juli 

25juli 

27juli 

29juli 

30juli 

31juli 
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19.7.73 framfördes en pianotrio av Beethoven, utförd av konsert
givaren och herrar Westerlind och Hausen, tre salongsstycken för 
piano, bland dem Aria med variationer av Händel, spelade av By
ström, samt solosånger, sjungna av en "musikälskarinna" och .en 
"musikälskare" .) 

Brunnsbal i Nådendal kl. 6 e.m. (AV 17.7.73) 

(En tilI denna dag Av 17.7.73 annonserad konsert av De svenska 
Qvartettsångarene blev uppskjuten enl notis Av 19.7.73) 

"Musik å Promenaden utföres af M usikaliska sällskapets orkester 
kl. 6-11 e.m., om väderleken är gynnsam." (AU 19.7.021.7.73) 

"Musikalisk Soire gifver undertecknad med benäget biträde tisda
gen den 22 juli uti Nådendals nya brunnssalong. C. G. Wase
nius." (AV 15.7., 17.7.021.7.73) 

Musik å Samppalinna (AV 22.7.73) 

"Sommarfest gifves i Nådendals nya brunnslokal torsdagen den 
24 juli kl. 1/2 7 e.m. enligt följande Program: 

1:0 Ouvertyr till Friskytten * 
2:0 Gretchen am Spinnrade * 
3:0 Marsch ur Engelbrekt och 

hans Dalkarlar * 

4:0 Ouvertyr till ltalienskan i Algier * 
5:0 Auf dem Wasser zu singen * 
6:0 Ouvertyr till Le Serment * 
7:oDANS 

Weber 
Schubert 

Blanche 

Rossini 
Schubert 
Auber 

* utföres af musikaliska sällskapets orkester. 
Angslupen Wiriä afgår från Abo kl. 1/2 5 e.m. och åter
vänder omkring kl. 10 på aftonen." (AU 22.7.73) 

Brunnsbal på Kuppis (AV 24.7.73) 

Brunnsbal i Nådendal kl. 6 e.m. (AV 24.7.73) 

Musik å Promenaden (AU 28.7. 0 29.7.73) 

Brunnsbal på Kuppis kl. 7 e.m. (AV 26.7.029.7.73) 

Musik å Samppalinna (AV 29.7.73) 

Brunnsbal i Nådendal (AU 29.7.73) 

"Musikalisk Soire. Tili fOrmån för en afliden musikers i torftiga 
omständigheter efterlemnade enka och bam gifves torsdagen den 
31 dennes i solennitetssalen en musikalisk sorre enl. följande 
Program: 

1:0 "Muntra musikanter" 
2:0 Suomis sång 

Ricci 
Pacius 



1 aug 

3 aug 

5 aug 

3:0 Folkvisor 
4:0 D:o 

5:0 Aria ur Don Juan 

74 

6:0 "O! Gud som styrer" etc 
7:0 Bellmans melodier 
8:0 Den ondes besegrare 

Mozart 
Wennerberg 

9:0 Ave Maria Schubert 
10:0 "Skratta mina barn" etc Bellman 
11:0 "Slumra i skuggan" Kiicken 
12:0 Vårt land Pacius 

Alla musiknumren utföras af musikaliska sällskapets hornmusik. 
Biljetter till 50 penni och hälften för tjenstefolk och barn finnas i 
Frenckellska Bokhandeln, der äfven anteckningslista för öfver
betalning benäget tillhandahålles. Soiren börjas klo 7 och slutas 
omkring klo 9 e.m. O. Byström." (AU 29.7. 0 31.7.73) 

"Musikalisk aftonunderhållning gifves i afton och följande aftnar 
af madame Beberti ~ed sällskap, uti Kuppis restaurationslokal. 
Början sker klo 7" (AU 31.7.73. Denna underhållning med Beber
tis sällskap annonseras sedan tom 19.8.73 med undantag för 
9-10.8 då underhållningen var inställd.) 

Brunnsbal på Kuppis (AU 31.7.73) 

Brunnsbal i Nådendal (AU 31.7.73) 

"Konsert af De Svenske Qvartettsångarena H. Lutteman, A. 
Notini, A. Björkman, E. Ellberg och G. Rydberg Söndagen den 3 
Augusti klo 8 e.m. i Solennitetssalen. 

Program: 
1. Vårt land 
2. a) Domaredansen I 

b) Kulldansen I Svenska folkvisor 
3. Serenad 
4. Joachim uti Babylon 
5. Tåren 

6. Ur Veteranerne 
7. Svensk Folkvisa (med baryton-solo) 
8. Rosen i Nordanskog 
9. Gubben är gammal 
10. Källan (med Baryton-solo) 

11. Barcarole 
12. "Vårmorgon" 
13. Frimåndag (komisk qvartett 

med tenorsolo) 
14. Min lilla vrå bland bergen 

(med Baryton-solo) 
(Programblad) 

Brunnsbal på Kuppis (AU 4.8.73) 

af Pacius 

Härtel 
C. M. Bellman 
1. Witt 

J. Foroni 

J. L. Fischer 
C. M. Bellman 
V. Lagercrantz 

F. Otto 
F. Abt 

F. Kiicken 

1. Sandström" 



7S 

6 aug Musik å Samppalinna (AV 4.8.73) 

7aug 

8aug 

lOaug 

12aug 

13aug 

14aug 

IS aug 

17aug 

20aug 

21 aug 

"1 Nådendal gifves konsert af Svenska Qvartettsångarena H. 
Lutteman, A. Notini, A. Björkman, E. Ellberg och G. Rydberg 
Onsdagen den 6 augusti kl. 6 e.m. i brunnssalongen. Program: 

1. Brudefrerden i Hardanger 
2. Bacchi Concours 
3. Per Svinaherde (Svensk Folk

visa med Baryton-solo) arr 
4. Hör du den ton etc 
5. Serenad (med Baryton-solo) 

6. Längtan 
7. Vr Fredmans Epistlar 
8. Svensk Folkvisa (med 

Tenor-solo) arr 
9. Frieriet (komisk qvartett) 
10. Du är min dröm (med Baryton-solo) 

11. Norsk Fiskarvisa (Tenor-solo) arr 
12. Aftonbönen 
13. Frimåndag (med Tenorsolo) 
14. Sofi ro (med Barytonsolo) 

(Programblad) 

Brunnsbal i Nådendal (AV 5.8. 0 7.8.73) 

Brunnsbal på Kuppis (AV 4.8.73) 

Brunnsbal i Nådendal (AV 7.8.73) 

Brunnsbal på Kuppis (AV 4.8.73) 

af Kjerulf 
C. M. Bellman 

H.L. 
Kallivoda 
F. Abt 

A. Söderman 
C. M. Bellman 

H. L. 
C. Kuntze 
C. Hoffman 

H.L. 
C. Kreutzer 
F. Kiicken 
F. Möhring" 

Musik å Samppalinna av Musikaliska Sä11skapets orkester (AV 
9.8. 0 12.8.73) 

(En tilI denna dag annonserad IAu 5.8.07.8.731 Patti-konsert 
inhiberades) 

"Musik utföres fredagen den 15 augusti kl. 7 e.m. å Pinellan, om 
väderleken är gynnsam." (AV 14.8.73) 

"Orkestermusik utföres (om väderleken är gynnsam) Söndagen 
den 17 augusti från kl. half 6 e.m. å Allmänna Promenaden. Obs. 
En luftballong uPRstiger lRaketer och bengaliska eldar afbrännas/ 
under aftonen." (AV 14.8. 0 16.8.73) 

Musik å Samppalinna av Musika1iska Sä11skapets orkester från kl. 
1/27 e.m. (AU 16.8. 0 19.8.73) 

Musik å Pinellan kl. 7 e.m. (AU 21.8.73) 



22aug 

24aug 

27aug 

28aug 

29aug 

31 aug 
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"Musikalisk Aftonunderhållning gifves från i morgon lliton i res
taurationslokalen i societetshuset af Carl Stenman." (AU 21.8.73. 
Denna underhållning annonseras även Au 25.8.73 för "hvarje 
afton") 

"1:a populära konserten gifves i morgon söndag kl. 1 e.m. uti 
solennitetssalen enligt följande Program: 

1:0 Fantasi för orkester öfver finska 
folkvisor * 

2:0 Ave Maria (septett) ** 
3:0 Adagio 

Solo för violin, utföres af 
herr Westerlind. 

4:0 "Muntra musikanter" (sextett) ** 

5:0 Allegro för orkester * 
6:0 Marsch (sextett) ** 
7:0 Ouvertyr tili op. Barberaren i Sevilla 
8:0 Vårt land (septett, ny tt arrangement) 

* utföres af musikaliska sällskapets orkester. 
** utföres af musikaI. sällskapets hommusik. 

O. Byström 
Schubert 
Beriot 

Ricci 

Haydn 
Wennerberg 
Rossini 
Pacius 

Biljetter till 50 penni för äldre personer och 25 penni 
för skolungdom m. fl. finnas vid ingången. O. Byström." 
(AU 23.8.73) 

"Söndagen d. 24 aug. kl. 1/24 e.m. serveras å Lilla Bockholmen 
table d'hote under taffelmusik, som utföres af musikaliska säll
skapets hela orkester." (AU 21.8. 0 23.8.73) 

Musik å Samppalinna (AU 26.8.73) 

Andra populära konserten med musikaliska sällskapets orkester 
och hornmu~ik i solennitetssalen kl. 1/27. Programmet detsamma 
som 24/8. (AU 28.8.73) 

"Musik och Eklärering å Pinellan fredagen den 29 augusti kl. 8 
e.m., om väderleken är gynnsam." (AU 28.8.73) 

"3:e populära konserten gifves i morgon, söndag den 31 aug. kl. 
1 e.m. i solennitetssalen, enligt följande Program: 

1:0 Marsch ur Engelbrekt * 
2:0 Folkvisa ** Qvintett. 
3:0 Romans. Solo för violin ut

föres af hr Forssell 
4:0 Svenska visor ** (Qvintett) 

Blanche 

Ullman 

5:0 Allegro * Haydn 
6:0 Blåsen nu alla ** (Qvintett) 
7:0 Ouverture till Muraren * Auber 

* utföres af musikaliska sällskapets kapelI. 
** utföres af musikal. sällskapets hornmusi~. 
Biljetter tili 50 penni ... etc. O. Byström." (AU 30.8.73) 



3 sept 

4 sept 

5aug 

7aug 

9 sept 

10 sept 

11 sept 

14 sept 
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"På e.m. söndagen den 31 aug. utföres å Lilla Bockholmen musik 
af musikaliska sällskapets kapell, om väderleken är gynnsam." 
(AV 28.8. 0 30.8.73) 

Musik å Samppalinna (AV 2.9.73) 

Fjärde populära konserten med musikaliska sällskapets kapell och 
hornmusik i solennitetssalen klo 7. Programmet detsamma som 
31/8. (AV 4.9.73) 

Musik å Kuppis "ifrån klo 6 e.m." (AV 4.9.73) 

"5:e populära konserten gifves i morgon söndag den 7 sept. kl. 5 
e.m. i solennitetssalen, enligt följande Program: 

1:0 Festmarsch * Faust 
2:0 Den ondes besegrare ** Folkmelodi 

(sextett) 
3:0 Wanderer * Schubert 

Altviolsolo utföres af herr Nyberg 
4:0 Brudfården i Hardanger ** Kjerulf 

(qvartett) 

5:0 Adagio et Allegro * Mozart 
6:0 "Hvarthän, hvarthän" ** Kreutzer 

(sextett) 
Valdhornssolo utföres af herr Hammar 

7:0 Ouvertyr tillla Gazza ladra Rossini 

* utföres af musikaliska sällskapets orkester. 
** utföres af musikaI. säl1skapets hornmusik. 
Biljetter till50 penni ... etc. 0 Byström." (AV 6.9.73) 

"DD. KK. Majestätes kröningsdag i morgon söndag den 7 sept. 
utföres ifrån kl. 6 e.m. musik vid schweizeriet å Sampa1inna." 
(AV 6.9.73) 

"Musik å Kuppis utföres söndagen den 7 september ifrån kl. 7 till 
9 e.m. af musikaliska säl1skapets hela orkester, om väderleken är 
gynnsam. A. Andersen." (AV 6.9.73) 

"Porthans-festdagen i dag den 9 sept. utföres musik och anstäl1es 
eklärering å Pinellan kl. 8 om aftonen." (AV 9.9.73) 

Musik å Samppalinna av musikaliska sällskapets orkester (AV 
9.9.73) 

"H. M. Kejsarens Namnsdag torsdagen den 11 sept. utföres or
kestermusik å Kuppis ifrån kl. haIf7 e.m." (AV 9.9.0 11.9.73) 

Sjätte populära konserten med musikaliska säl1skapets orkester 
och hornmusik i solennitetssalen kl. 5. Programmet detsamma 
som 7/9. Konserten anges Av 9.9.73 vara "uppskijuten till nästa 
söndag." (AV l3.9.73) 

Musik å Samppalinna från kl. 6 emo (AV 13.9.73) 



15 sept 

16 sept 

17 sept 

21 sept 
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"Med benäget biträde af Fru Ritou, Fröken Ekman och en musik
älskarinna samt FrivilIiga Brandkårens Amatörsorkester gifver 
undertecknad Måndagen den 15 september kl. 7 e.m. uti Solen
nitetssalen en Vokal- och Instrumental-konsert. Program: 

1. Ouverture tilI op. Der Maurer 
und Schlosser 
utföres af Frivilliga Brandkårens Orkester 

2. Rondo * 
3. Sånger för sopran ** 
4. a) Bourree *** 

b) Etude *** 
5. Tema med variationer * 
6. Sånger för sopran ** 
7. Rhapsodie hongroise *** 
8. Introduktion och variationer * 

* Utföres af undertecknad och Fröken Ekman 
** UtfÖfes af en musikälskarinna 
*** Utföres afFru Ritou 

af Auber 

Prume 

Seb. Bach 
Chopin 
Kal1iwoda 

liszt 
David 

Biljetter a 2 mark, sko1ungdom 1 mark säljas vid ingången. C. G. 
Wasenius." (ÅU 15.9.73) 

"Med benäget biträde af Herr Direktör Wasenius och Herr Profes
sor Byström gifver undertecknad Tisdagen den 16 september en 
Konsert uti Solennitetssalen. Program: 

1. Aria ur op. "Semiramis" 
2. Duett ur op. "Kronjuvelerna" 
3. "Air varie", solo förviolin 

utföres af Herr Direktör Wasenius 
4. a) "Finska toner" 

b) "Killebukken" 

af Rossini 
Auber 
Beriot 

Emanuel 
Söderman 

5. Aria ur op. "Tasso" Donizetti 
6. Duett ur op. "Friskytten" Weber 
7. a) Finsk folkvisa 

b) Visa ur "Hertig Magnus och 
Sjöjungfrun" Hallström 

Biljetter a 2 mark samt 1 m. för skolungdom säljas vid ingången 
till konserten. Början sker klockan 7 e.m. Emmy Strömer." 
(Programblad) 

Musik å Samppalinna kl. 1/27. (ÅU 16.9.73) 

"7:e populära konserten gifves i morgon söndag den 21 sept. kl. 5 
e.m. i solennitetssa1en, enligt följande Program: 

1 :0 Marsch ur Profeten * 
2:0 Studentsång ** 
3:0 Marsch ** 
4:0 "Ulla, min Ulla" ** 

Meyerbeer 
v. Schantz 
Wennerberg 
Bellman 



23 sept 

(25 sept) 

50kt 
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5:0 Ouvertyr till Johan af Paris * 
6:0 Andante * 
7:0 Ouvertyr tillle Philtre * 

Boieldieu 
Mozart 
Auber 

* utföres af musikaliska sällskapets orkester 
** utföres af musikal. sällskapets hornmusil~,. 
Biljetter tili 50 penni ... etc. O. Byström." (AU 20.9.73. Konser
ten först annonserad till 17/9 (ÅU 16.9.73) men uppskjuten) 

Musik å Samppalinna kl. 1/27. (ÅU 20.9.73) 

Musik och Eklärering å Pinellan kl. 7. (ÅU 20.9.73) 

"Konsert. Med benäget biträde af fröken Crohns, professor By
ström och herr Westerlind gifver undertecknad, tisdagen den 23 
september i solennitetssalen härstädes, Vokal- och Instrumental
konsert enl. följande Program: 

1:0 Ah Perfido. Konsertaria * 
2:0 a) Romans ur op. "Mignon" 

b) Längtan från hafvet 
utföras af fröken Crohns 

3:0 Duo för Piano och Violin 
Uföres af prof. Byström och 
hr Westerlind 

4:0 Aria ur op. "Hugenotterna" * 
5:0 Duo ur op. "Friskytten" 

utföres af fröken Crohns och under 
tecknad, ackompagnerade af professor 
Byström 

6:0 a) Sjung! Sjung! 
b) Norsk visa 
sjungas af fröken Crohns 

7:0 Aria ur op. "Barberaren i Sevilla" * 
8:0 a) Sista rosen 

b) Fåfång önskan * I 
c) Rose Marie * I 

* utföres afundertecknad. 

v. Beethoven 
Ambroise Thomas 
Josephson 

v. Beethoven 

Meyerbeer 
v. Weber 

v. Schantz 
Kjerulf 

Rossini 
v. Flotow 
Collan 

Biljetter ti1l2 mark för äldre personer samt 1 mark för skolung
dom säljas vi9 ingången. Konserten börjas kl. 1/2 8 e.m. Emelie 
Mechelin." (AU 23.9.73. Enl. annons i AU 20.9.73 skulle fröken 
Crohns ej medverka med solosånger i programmets senare del 
utan konsertgiverskan även sjunga "Au printemps" av Gounod) 

Åttonde populära konserten av musikaliska sällskapets orkester 
och hornmusikannonserad till denna dag (ÅU 23.9.73) men upp
skjuten tills vidare "i anseende till svärt sjukdomsfall" (ÅU 
25.9.73). Konserten återkommer icke bland annonserna och har t 
roligen aldrig givits. 

Startar Knut Tivanders sällskaps sejour på Åbo Teater med "Förs
ta abonnements-spektaklet", Frihetsbröderna av Offenbach. Säll
skapet stannar till29/12 och ger bl a även Tjuvskyttarne, Vild
brådstjufvarna, Theblomman och Preciosa. 28/10 inställdes före
ställning i anl av, att kapellmästaren hastigt insjuknat (ÅU 
30.10.73) 
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Tivander ger denna dag "På egen botten" av R. Gustafsson, och i 
annonsen framhålles: "me1lan 3:dje och 4:de taf1an utföres pot
pourri ur op. "Tjufskyttarne" (Les Braconniers), Operett i 3 akter 
af Offenbach." (ÅU 14.10.73) 

"1:a Mark-Soiren. Torsdagen d. 16 d:s gifves afmusikaliska säll
skapets orkester soire i teaterns foyer. Biljetter tilli mark för äldre 
personer och 50 penni för skolungdom säljas vid ingången. Prog
rammer a 5 penni. Börjas kl. 7 och slutas omkring 10 e.m. O. 
Byström." (AU 14.10.016.10.73 Soiren urspr annonserad till 
11/10 och sedan uppskjuten tillI5/l0!) 

Tivander annonserar även denna dag med potpurrit ur Offenbachs 
"Tjufskyttarne" som mellanaktsmusik (ÅU 19.10.73) 

Andra markso,!!en av musikaliska sällskapets orkester i teater
foyern kJ. 7. (AU 23.10.025.10.73; annonslyde1se som 16/10) 

"1:a abonnerade mark-soiren" av musikaliska säl1skapets orkester 
i teaterfoyern kl. 7. (ÅU 1.11.73; annonslydelse i övrigt som 
16/10) 

"2:a abonnerade marksoiren" av musikaliska sällskapets orkester i 
teaterfoyern kl. 7; jfr ovan (ÅU 6.11. 0 8.11.73) 

"3:e abonnerade mark-soiren" av musikaliska sällskapets orkester 
i teaterfoyern kl. 7: jfr ovan. (ÅU 13.11. 0 15.11.73) 

"Musikaliska Sällskapets Årsfest uti Societetshuset i Åbo Thors
dagen den 20 November 1873 kl. 1/2 8 e.m. Program: 

1:0 Festmarsch 
2:0 Ouvertyr till op. Friskytten 
3:0 Andante och Allegro Finale 

ur VII Concert 
Solo för violin, utföres afHr 
Westerlind 

4:0 Friihlingserwachen 
5:0 Ouvertyr tili op. Martha 

DANS. 

af I. Dannström 
C. M. v. Weber 

Beriot 

Bach 
v. Flotow 

1:0 Jungherren-Tänze. Walzer af Gungl 
2:0 Donau-Blumen. Fran~aise Lumbye 
3:0 Charlotten-Polka Labitzky 
4:0 Banditen-Fran~se Offenbach 
5:0 Victoria-Walzer Lanner 
6:0 Nocturne Fran~aise Strauss 
7:0 Sans gene-Polka Herrmann 
8:0 Marien-Walzer Parlow" 

(Programblad. Annonsen i ÅU 15.11. 0 20.11.73 kallar också tili 
årsmöte 1 timme fore konserten samt uppmanar ledamöterna att 
"uttaga inträdeskort tili festen tilllika antal med de tec!<Ilade aktier
na". Biljettpris i övrigt: 2 mark för herrar, 1 mark 50 penni för 
fruntimmer och 1 mark för skolungdom.) 
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"IV abonnerade mark-soiren" av musikaliska sällskapets orkester i 
teaterfoyern; jfr ovan (AU 24.11.73; i annons Au 20.11.73 anges 
soaren vara uppskjuten till 24/11) 

"Första subskriberade dans-soiren gifves torsdagen den 27 nov. 
klo 1/2 8 e.m. uti societetshuset. Biljetter för herrar a 2 mark, för 
fruntimmer a 1 mark 50 penni sarnt för skolungdom a 1 mark 
säljas vid ingången. Direktionen." (AU 25.11.73) 

"5:e abonnerade mark-soiren" av musikaliska sällskapets orkester 
i teaterfoyern; jfr ovan (AU 27.11. 0 29.11.73) 

"VI abonnerade rnark-soiren" av musikaliska sällskapets orkester i 
teaterfoyern; jfr ovan (AU 4.12.06.12.73, vari även anges, att 
soaren "framflyttas, i anseende tili hinder, till nästa måndag den 8 
dennes") 

"Andra subskriberade dans-sorren" i societetshuset; jfr ovan (AU 
8.12.,9.12.011.12.73) 

"7:e abonnerade mark-soiren" av musikaliska sällskapets orkester 
i teaterfoyern; jfr ovan (AU 11.12.0 13.12.73) 

"8:e abonnerade mark-soiren" av musikaliska sällskapets orkester 
i teaterfoyern; jfr ovan (AU 18.12.020.12.73) 

"Tredje subskriberade dans-soiren gifves andradag jul d. 26 dec. 
klo 1/28 e.m. uti societetshuset. Biljetter ... etc" (AU 20.12. 0 
22.12.73) 

"9:e abonnerade rnark-soiren gifves i dag måndag den 29 dec. af 
musikaliska säl1skapets orkester i teaterns foyer. Biljetter tili 1 
mark för äldre personer och 50 penni för skolungdom säljas vid 
ingången. Börjas klo 7 och slutas klo ornkring 10 e.m. Program: 

1. Friedensklänge-marsch 
2. Herztöne 
3. Polonaise 

4. Allegro 
5. Julpsalm 
6. Marsch ur Engelbrekt 
7. Ouvertyr tili op. Friskytten 

8. Ouvertyr tili op. Martha 
9. Krönungs-valser 
10. Ur op. Nordstjernan 
II. Feuer und Flarnma (sic) 

(Au 29.12.73) 

af Faust 
" Strauss 

Leutner 

Haydn 
Vogler 
Blanche 
Weber 

Flotow 
Lanner 
Meyerbeer 
Faust 

O. Byström." 

"IO:e och sista abonnerade rnark-soiren gifves i dag måndag den 5 
jano af musikaliska sällskapets orkester i teaterns foyer. Biljetter 
tillI mark för äldre personer och 50 penni för skolungdom säljas 
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vid ingången. Börjas kl. 70ch slutas kl. omkring 10 e.m. 
Program: 

1. Turnerfest-Marsch 
2. Die Berggeister Valzer 
3. Gruss an Leipzig 

4. Adagio et Allegro 
5. Julpsalm (på begäran) 
6. Engelbrekts Marsch (på begäran) 
7. Vr op. Wilhelm Tell 

a) Andante grazioso, 
b) Allegro vivace, 
c) Maestoso, 
d) Allegro vivace. 

af Diethe 
" Strauss 

Labitzky 

Haydn 
Vogler 
Blanche 
Rossini 

8. Ouvertyr tili op. Cenerentola Rossini 
9. Victoria-Valzer Lanner 
10. Tyrolienne Kreutzer 
11. Liebesbriefe-Galopp Labitzky 

Abonnemangsbiljetterna behagade aflemnas vid ingången. O. By
ström." (AV 5.1.74; soaren först annonserad (AV 2.1.74) tili 
3/1) 

"Fjerdeosubskriberade dans-soiren" i societetshuset kl. 1/28; jfr 
ovan (AV 2.1. 0 5.1.74) 

"Soire för kammarmusik gifves i dag tisdag den 13 jano i teaterns 
foyer, enligt följande Program: 

1:0 Trio för violino, Cello och piano 
utföres af herrar Westerlind, 
Hausen och undertecknad 
a) Allegro 

2:0 Qvartett för 2 violiner, Alt och Bas 
(n:o 1, F-dur) 

utföres afherrar Westerlind, 
Forssell, Nyberg och Hausen. 
a) Allegro 
b) Adagio 
c) Scherzo 
d) Allegro finale 

3:0 Qvartett för Violino, AIto, Cello 
och Piano (H-moll) 
utföres af herrar Westerlind, 
Nyberg, Hausen och under
tecknad 
a) Allegro molto 

4:0 Trio för Violin, Cello och Piano 
utföres af herrar Westerlind, 
Hausen och undertecknad 
a) Allegro 
b) Andante grazioso 
c) Allegro finale 

af O. Byström 

af L. V. Beethoven 

af F. Mendelssohn
Bartholdy 

af Mozart 

Biljetter a 2 mark för äldre personer och 1 mark för skolungdom 
och barn fmnas vid ingången. Soiren påbörjas kl. 1/2 8 och slutas 
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omkring klo 1/2 10 e.m. O. Byström." (ÅV 13.1.74. Av satsbe
teckningama att döma var Mozart-verket trion i E-dur, K. 542) 

17 jan "XI abonnerade marksoiren gifves i dag lördag den 17 januari i 

22 jan 

23 jan 

24 jan 

25 jan 

27 jan 

(30 jan) 

1 febr 

teaterns foyer, enligt följande Program: 
1:0 Marsch ur Profeten af Meyerbeer 
2:0 Juristen-Ball-Tänze Strauss 
3:0 Polonaise Diethe 

4:0 Allegro 
5:0 Andante 
6:0 Gretchen am Spinnrade 
7:0 Ouvertyr tili Friskytten 

8:0 Ouvertyr tili ltalienskan 

Mozart 
V. Beethoven 
Schubert 
Weber 

i Algier Rossini 
9:0 Accelerations-V als Strauss 
10:0 Tyrolienne Oeser 
11 :0 Postiljon-Galopp " Herrman 

Biljetter tili 1 mark för äldre ... etc. O. Byström." (ÅV 17.1.74) 

"Femte subskriberade dans-soiren" i societetshuset klo 1/2 8 emo 
(ÅV 20.1.74) 

Finska operan inleder ett gästspel i Åbo med "Trubaduren" under 
medverkan av musikaliska sällskapets orkester och dess dirigent 
Oscar Byström (ÅV 23.1.74) 

"XII abonnerade marksoiren gifves i dag lördag den 24 dennes uti 
teaterns foyer, enligt följande Prograrn: 

1:0 Marsch ur Mulatten 
2:0 Maria-vals 

af Balfe 
" Parlow 

3:0 Sylfidpolka 

4:0 Ouvertyr tili op.Faniska 
5:0 Andante 
6:0 Gavotte, air du roi Louis XIII 
7:0 Allegro 

Bilse 

Cherubini 
Haydn 

Haydn 

8:0 Ouvertyr tili op. Den stumma Auber 
9:0 1m Dämmerlicht Faust 
10:0 Dorf und Stadt Leutner 
11:0 Wildfeuer-Galopp Herrman 

Biljetter tili vanliga priser finnas vid ingången. Soiren börjas klo 7 
och slutas omkring klo 10. O. Byström." (AV 24.1.74) 

Finska operan: "Trubaduren"; jfr ovan (ÅV 24.1.74) 

Finska operan: "Trubaduren"; jfr ovan (ÅV 27.1.74) 

Finska operans förestä11ning av "Trubaduren" instä11d (ÅV 
31.1.74) 

Finska teatern ger operetten "Lemmen-juoma" av Gumbertin (ÅV 
31.1.74) 
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"Med benäget biträde af herr professor och riddaren O. Byström, 
artister från finska teatems 1yriska scen, amatörer samt musika
liska sällskapets orkester gifver undertecknad å härwarande teater 
Måndagen den 2 Februari 1874 en Vokal- och Instrumentalkon
sert enligt följande Program: 

1. Ouvertyr till op. Friskytten 
2. Thema med variationer 

af Weber 
" David 

so10 för vio1in utföres af 
undertecknad * 

3. Bas-aria ur op. Marco Spada 
sjunges af herr Bergholm 

4. Sinfonie Concertante för 2 
violiner 
utföres af en musikvän och 
undertecknad * 

5. Tenor-aria ur op. Joseph i Egypten 
sjunges af herr Ericsson 

6. Trio för piano, vio1in och 
vio10ncell (E-dur) 
utföres af herr professor Byström, 
herr Hausen och undertecknad 

7. Duett ur op. Kronjuve1ema 
sjunges af fröknarna Strömer 

8. Qvartetter för mansröster: 
a) Aftonhe1sning 
b) Joachim uti Babylon 
c) Fältvakten 
solopartiet utföres af herr 
Bergholm 

9. 3:me Concerto för violin 
utföres af undertecknad * 

Auber 

Alard 

Mehul 

Mozart 

Auber 

Härtel 
Bellman 
Kuntze 

Beriot 

* Accompagnementet utföres af musik. sällskapets orkester under 
herr professor Byströms anförande.Bi1jetter tili vanliga teaterpri
ser försäljas i teatems biljettkontor konsertdagen från klo 9 - 1 
f.m. samt från klo 3 e.m. till konsertens slut. Konserten börjas klo 
7 e.m. A. E. Westerlind." (Konsertprogram, satsema i Mozart
trion utelämnade. En!. recension i AU 4.2.74 uteslöts tenorarian, 
och fröken Emmy Strömer sjöng i stä11et en aria ur "Robert" av 
Meyerbeer) 

"Sjette subskriberade dans-soin!n" i societetshuset klo 1/28. (ÅU 
2.2. 0 3.2.74) 

Finska operan: "Friskytten"; jfr ovan (ÅU 5.2.74) 

Finska operan: "Trubaduren"; jfr ovan (ÅU 6.2.74) 

Finskaoperan: "Trubaduren"; jfr ovan (ÅU 7.2.74) 

Finska operan: "Trubaduren" (ändring från urspr. "Friskytten"); 
jfr ovan (ÅU 12.2.74) 
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"Sjunde subskriberade dans-soiren" i societetshuset kl. 8-12 e.m. 
(AU 12.2.74. En till15/2 annonserad föreställning av "Friskyt
ten" inställdes) 

Finska operan: "Lucia di Larnmermoor"; jfr ovan (ÅU 18.2.74) 

Finskaoperan: "Luciadi Larnmermoor";jfrovan (ÅU20.2.74) 

Finska operans föreställning av "Lucia di Lammermoor" inställd 
(ÅU 21.2.74) 

Finska operan: "Lucia di Larnmermoor"; jfr ovan (ÅU 26.2.74) 

"8:de subskriberade dans-soiren" i societetshuset kl. 7 (ÅU 
3.3.74) 

"13 abonnerade Mark-soiren gifves söndagen den 8 dennes af 
Musikaliska Sällskapets Orkester i teaterns foyer enligt följande 
Program: 

1:0 Souvenir-Marsch 
2:0 Rosenblätter-Vals 
3:0 SibylIa-Po1ka 

4:0 Ouvertyr tilI Egmont 
5:0 Andante 
6:0 Turkisk Marsch 
7:0 Allegro 

8:0 Ouvertyr till op. Svarta 

af Zikoff 
Strauss 
Parlow 

v. Beethoven 
Haydn 
Mozart 
Haydn 

Dominon Auber 
9:0 Aria ur op. Trubaduren Verdi 
10:0 Tag1ioni-Vals Lanner 
11:0 Glocken-Galopp " Parlow 

Bi1jetter tillI mark för äldre ... etc. O. Byström." (ÅU 5.3.74. 
Denna soire ursprung1igen annonserad till 31/1) 

"Med an1edning af skalden Michael Choraei Sekularminne gifves 
söndagen den 15 mars i härwarande teater En festlig representa
tion enligt fö1jande Program: 

FÖTsta afdelningen: 
1. Ouverture tili Friskytten af C. M: v. Weber 
2. Inledningsord 
3. Tablå 
4. Föredrag 

Andra afdelningen: 
5. Finska folkvisor, arrangerade för orchester 
6. Folkmusik från Finland. Inhemska sång- och dansmelodier, 

marscher och hornlåt, sammanställda tilI ett divertisse
ment: Ett bondbTÖllop i skärgården. 

Tredje afdelningen: 
7. Ouverture till Medea af Cherubini 
8. Deklamation 
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9. Suomis sång, ord af E. v. Qvanten, 
musik af C. Kollan (sic) Qvartetter för 

10. Öfver alla trötta hjertan, karlröster 
musik af Mozart 

11. Tab1å: En afton på Runsala. 0 

Biljetter ... etc." (ÅU 12.3., 13.3.014.3.74. Av recension i AP 
17.3.74 framgår, att in1edningsorden var en prolog på vers, för
fattad av häradshövding Edelsköld och uppläst av mag. Rönn-
bäck, att föredraget om Choraeus hölls av samme mag. Rönn
bäck, att andra avdelningens orkestemummer var "en fantasi 
öfwer twenne finska folkvisor, komponerad för orkester af prof. 
O. Byström" sarnt att musikdirektör Wasenius ledde manskvar
tettema, av vilka "serenaden" av Mozart fick bisseras. En1. ÅU 
16.3.74 hade inlagts ännu ett orkestemummer i tredje avdelning
en: "Finnames marsch under trettioåriga kriget") 

"Till förmån för härvarande pauvres honteux gifves thorsdagen 
den 19 mars i härvarande teater En Soiree enligt fö1jande Program: 

Första afdelningen: 
1. Ouverture tilI "Stradella" af Flotow 
2. Tablå: Åbo-banans frarntid 
3. Andante af Beethoven, so10 för violin med orkester, exeqve

ras afherr Westerlind 
4. Tab1å 

Andra afdelningen: 
5. Fantasi öfver finska fo1kvisor, komponerad af prof. O. By

ström 
6. Folkmusik från Finland. Inhemska sång- och dansmelodier, 

marscher och homlåt, sammanstälda till ett divertisse
ment: Ett bondbröllop i skärgården 

Tredje afdelningen: 
7. Ouverture till operan "Hvita frun" af Boie1dieu 
8. Deklamation 
9. Finnames marsch under trettioåriga kriget. 

För orkester 
10. I Qvartetter för karlröster 
11. I 
12. Tablå: En afton på Runsala 

Representationen börjas kl. 7 e.m. Biljetter säljas till vanliga pri
ser i theatems biljettkontor thorsdagen den 19 mars. Programmer 
a 5 penni." (Programb1ad, rolIförteckningen och musikförteck
ningen (16 nr) i m 6 utelämnade) 

"Maskradbal" (sic) i societetshuset tilI förmån för F. B. K. (Fri
villiga Brandkåren) kl. 1128 med demaskering kl. 11. (ÅU 
19.3.74) 

"XIV abonnerade marksoiren gifves i dag 1ördag den 21 dennes i 
teatems foyer enligt fö1jande Program : 

1:0 Jubiläums-Marsch 
2:0 Wienerkinder-Vals 
3:0 Po10naise 

af Faust 
" Strauss 

Leutner 
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4:0 Ouvertyr tili operan "Enleveringen" 
5:0 Bourre 
6:0 Svärmeri 
7:0 Allegro 

Mozart 
Joh. Seb. Bach 
Rob. Schumann 
Mozart 

8:0 Ouvertyr tilI operan "Stradella" v. Flotow 
9:0 Sextett ur op. "Lucia" Doniretti 
10:0 Finnarnas marsch i 30-åriga kriget 
11:0 Liebesbriefe-Gallopp Labitzky 

Soiren börjas klo 7 och sIutas omkring klo 10 e.m. BiIjetter tili I 
mark för äldre personer och 50 penni för skolungdom och barn 
finnas vid ingången. O. Byström." (AV 21.3.74) 

Aterkommer Knut Tivanders sälIskap tiIl Abo teater med en sejour 
som varar tili 26 april. På prograrnmen bI a Frihetsbrödema (25/3 
05/4), WermIändingarne (24/3 0 6/4), ViIdbrådstjufvarna (8/4) 
samt Prinsessan av Trebizonde (12 024/4). 

"9:e subskriberade dans-soiren" i societetshuset klo 7. (AV 
21.3.74) 

"XV. abonnerade marksoiren gifves i dag Iördag den 28 dennes i 
teatems foyer enligt föIjande Program: 

1:0 Festmarsch 
2:0 Sommemachts-Traum 
3:0 Polonaise 

4:0 Ouvertyr tili "Heimkehr a.d. Fremde" 

5:0 Bourree (på begäran) 
6:0 Svärmeri (på begäran) 
7:0 Allegro 

8:0 Ouvertyr tilloperan "Martha" 
9:0 Aria ur op. "Trubaduren" 
10:0 Finnarnes marsch (1808) 

af Dannström 
GungI 
Dietsch 

MendeIssohn 
Joh. Seb. Bach 
Rob. Schumann 
Haydn 

v. Flotow 
Verdi 

11:0 Tritonen-Galopp Labitzky 
Soiren börjas klo 7 och sIutas omkring klo 10 e.m. BiIjetter tilI 
vanIiga priser finnas vid ingången. O. Byström." (AV 28.3.74.1 
en notis i Av samma dag står: "Af de wid senaste soiree mest om
tyckta musiknumror utföres tvenne på begäran ånyo i afton, bIand 
viIka må nämnas Bachs genialiska "Bourree" samt Leonoras aria 
ur "Trubaduren", båda instrumenterade för orchester afprof. By
ström.") 

"lO:e subskriberade danssoiren" i societetshuset "Andra Dag 
Påsk" klo 1/2 8 (AV 1.4.74) 

"Lotteri med dans" i societetshusets stora saI (urspr annonserat tilI 
12/4; ÅP 4.4.74) 

"XVI abonnerade marksoiren gifves i dag tisdag den 14 dennes i 
teatems foyer enligt följande Program: 
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1:0 Friihlingsmarsch 
2:0 Man lebt nur einmal, Vals 
3:0 Champagne-Galopp 

4:0 Ouvertyr till op. "Kalifen i 
Bagdad" 

5:0 Marcia funebre 
6:0 Menuetto 
7:0 Allegro 

af Parlow 
Strauss 
Lumbye 

Boieldieu 
v. Beethoven 
Mozart 
Haydn 

8:0 Ouvertyr till op. "Barberaren Rossini 
i Sevilla" 

9:0 Sextett ur op. "Lucia" Donizetti 
10:0 Ur op. Martha Flotow 
11:0 Andreas Hofer-Marsch Heinsdorff 

Soiren börjas kl. 1/2 8 e.m, Biljetter till vanliga priser finnas vid 
ingången. o. Byström." (AU 14.4.74) 

"F. B. K. anställer lördagen d. 18 april kl. 8 e.m. en musikalisk 
aftonunderhållning med dans. Endast kårens såväl heders- som 
arbetande medlemmar ega tillträde mot en afgift af 1 m 50 p, hvar
wid enhvar har rättighet att införa en dam. Bestyrelsen." (AP 
18.4.74) 

"XVII abonnerade marksoiren gifves i dag tisdag den 21 dennes i 
teaterns foyer enligt fö1jande Program: 

1:0 Friedensklänge-Marsch 
2:0 Herztöne-Vals 
3:0 P010naise 

4:0 Ouvertyr till op. Elisa 
5:0 Menuetto 
6:0 Andantino 
7:0 Adagio et Allegro 

8:0 Ouvertyr till op. "Den nya 

af Faust 
" Strauss 

Dietsch 

Cherubini 
Haydn 
v. Beethoven 
Mozart 

egendomsherren" Boieldieu 
9:0 Finnarnes marsch (30-åriga kriget) 
10:0 Tyr01ienne Kreutzer 
11:0 Tivoli Bazar-Galopp Lumbye 

Soiren börjas kl. 1/28 e.m. Bi1jetter till vanliga priser finnas vid 
ingången. O. Byström." (ÅU 21.4.74) 

"XVIII abonnerade marksoiren gifves i dag tisdag den 28 dennes i 
teaterns foyer enligt fö1jande Program: 

1:0 En avant-Marsch 
2:0 Sommemachts Traum 
3:0 Girand01e-Galopp 

4:0 Adagio et Allegro 
5:0 Svärmeri 
6:0 Andantino 
7:0 Allegro 

af Lumbye 
Gung1 
Herrrnan 

v. Beethoven 
Schumann 
v. Beethoven 
Haydn 
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8:0 Ouvertyr till op. le Sennent Auber 
9:0 Friihlingserwaehen Bach 
10:0 Ulfåsa Marschen Söderman 
11:0 Tritonen-Galopp Labitzky 

Soiren börjas klo 1/2 8 e.m. Biljetter till vanliga priser finnas vid 
ingången. O. Byström." (ÅU 28.4.74) 

·"Med benäget tiIlstånd och med biträde af M usikaliska Sällskapets 
Orkester gifva undertecknade, artister från Stora Operan i Paris, 

. Torsdagen den 30 dennes i härwarande Teater Representation af 
följande innehåll: 

1. Ouvertyr till "Enleveringen", af Mozart 
utföres af Musikaliska Sällskapets Orkester 

2. Lesginska (Kaukasisk Nationaldans) 
utföres af Herr oeh Fröken Lecerf 

3. Andante med variationer, af Haydn 
utföres af Musikaliska Sällskapets Orkester 

4. Le Pas Du Bouquet 
utföres af Herr oeh Fröken Lecerf 

5. Ouvertyr till op. "Barberaren", af Rossini 
utföres af Musikaliska Sällskapets Orkester 

6. La Napolitaine (Ballett), Seen oeh Slutdans 
Marietta - Fröken Lecerf, Pietro - Herr Lecerf 

7. Mareia funebre (e-moIl), afv. Beethoven 
utföres af Musikaliska Sällskapets Orkester 

8. Robert af Normandie (musik af Meyerbeer), Seen ur 
3:dje aktens andra tablå 
Robert - Herr Lecerf, Abbedissan Helena - Fröken Lecerf 

Representationen börjas klo 8 e.m. Biljetter till vanliga priser säl
jas i teaterluekan samma dag från klo 9 f.m. Ed. Lecerf. M. Le
cerf. "(Programblad) 

"Med benäget tiIlstånd och med biträde af Musikaliska Sällskapets 
Orkester gifva undertecknade, artister från Stora Operan i Paris, 
Söndagen den 3 dennes, i härwarande Teater, Representation af 
följande innehåIl: 

1. Ouvertyr tiIl "Kalifen i Bagdad", af Boieldieu 
utföres af Musikaliska Sällskapets orkester 

2. Polka-Mazurka, Nationaldans 
utföres af Herr och Fröken Lecerf 

3. "1m Dämmerlieht", af Faust 
utföres af Musikaliska Sällskapets orkester 

4. La Styrienne, Nationaldans 
utföres af Herr och Fröken Lecerf 

5. Ouvertyr till op. "Muraren", af Auber 
utföres af Musikaliska Sällskapets orkester 

6. Le Marehe des innoeents a Paris (Ballett), 
Seen utföres af Herr oeh Fröken Lecerf 

7. "Tyrolienne", af Kreutzer 
utföres af Musikaliska Sällskapets orkester 

8. Le Belle Helene (Ballett), Slutscen, Le grand pas 
Parisien, utföres af Herr och Fröken Lecerf 

Representationen ... ete; jfr 30/4." (Programblad) 
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"XIX abonnerade marksoiren gifves i morgon onsdag den 6 
dennes i teaterns foyer enligt följande Program: 

1:0 Friih1ings-Marsch 
2:0 Die Berggeister-Vals 
3:0 Sy1fid-Po1ka . 

4:0 Ouvertyr till op. Lodoiska 
5:0 Enge1brekts-marschen 
6:0 Erlkönig 
7:0 Gavotte, air du roi Louis XIII 

af Par10w 
" Strauss 

Bi1se 

Cherubini 
Blanche 
Schubert 

8:0 Ouvertyr till op. Muraren Auber 
9:0 Accelerations-Vals Strauss 
10:0 Tyrolienne Oeser 
11:0 Postillon-Galopp Herrmann 

Soiren börjas kl. 1/2 8 e.m. Biljetter till vanliga priser finnas vid 
ingången. o. Byström." (AU 5.5.74) 

"Svenska Nationalsångarne, F. Wennström, E. Rosen, F. Lager
holtz, A. Hökenberg, F. Chave och G. Kind1undh, gifva Freda
gen den 8 maj e.m. i Teatern Konsert enligt följande Program: 

1. Suomis sång 
2. Folkvisa 
3. "Gubben är gammal" etc 
4. Foge1ns visa (Tenorsolo) 

(10 min. paus) 
II 

5. "Jag helsar dig" etc 
6. Fredmans Epistel N:o 75 arr 
7. Visa i fo1kton (Og jeg vii ha'e 

mig en hjrertens kjrer) 
8. Uti dalen (Barytonso10) 

(10 min. paus) 
III 

af Pacius 
" Söderman 

Bellman 
Söderberg 

af Hrerte1 
" Lagi 

Söderman 
HuIten 

9. Näckrosen af Abt 
10. Dryckessång * * * 
11. Solnedgång Conradi 
12. Sofi ro! (Tenorsolo) Abt 

Van1iga teaterpriser. Konserten börjas kl. 8 e.m. Svenska Natio
nalsångarne." (Programb1ad) 

"Svenska Nationa1sångarne, F. Wennström, E. Rosen, F. 
Lagerholtz, A. Hökenberg, F. Chave och G. Kindlundh, 
gifva Söndagen den 10 maj kl. 1/28 e.m. i Teatern sin 
andra och sista Konsert enligt fö1jande Program: 

1. Sverige 
2. "Det .. står ett ljus i 

Osterland" etc 

3. Bacchi konkurs 
4. Morgonsång 

af Reissiger 

Svensk 
folkvisa 
Bellman 
Abt 
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II 
5. Bröllopsmarsch 
6. Nattlig sång 
7. "Tänker du att jag förlorader 

är"etc arr 
8. Sofi ro! (Tenorsolo) 

III 
9. Kapellet (cis molI) 
10. Dryckessång (Barytonsolo) 
11. Fredmans Episte1 N:o 27 
12. Serenad 

Vanliga teaterpriser. Svenska Nationalsångarne." 

Söderman 
Gurlitt 

Söderman 
Abt 

Kreutzer 
Marschner 
Bellman 
Edgren 

(Programblad, även denna gång med 10 min. paus mellan avdel
ningarna) 

"Konsert Med benäget biträde af hrr amatörer, frivilliga brandkå
rens orkester samt fabriksarbetarnes sångförening gifver under
tecknad tisdagen den 12 maj 1874 i härvarande solennitetssal en 
Vokal- och Instrumentalkonsert enligt följande Program: 

1. Orkesterstycke ur op. Belisar 
utföres af friv. brandkårens orkester 

2. Andante et Rondo russe, solo för violin 
utföres af undertecknad med 
pianoackompagnement af en 
musikälskarinna 

3. Vårsång 

af Donizetti 

Beriot 

Lindblad 
utföres af fabriksarbetarnas sångförening 

4. Adagio, solo för klarinett " CruselI 
utföres af en amatör 

5. Sånger för mansröster * 
a) Fribrytaren på hafvet 
b) Harmoniens makt 
c) "Hör den brusande ström" 

6. Legende, solo för violin 
utföresafundertecknad 

7. Sånger för mansröster * 
a) Mariani 
b) Burdefården (sic) 
c) Nattens tjusning 

8. Konsert för två violiner 
utföres af undertecknad och eleven 
Forsström med pianoackompagnement 
af en musikälskarinna 

9. Björneborgarnes marsch, kör med orkester
ackompagnement utföres af amatörsqvar
tetter och fabriksarbetarnes sångfOrening 
samt frivilIiga brandkårens orkester 

* Utföras af en tredubbel amatörsqvartett. 

Mendelssohn 
Beethoven 
Kreutzer 
Wieniawski 

Hamma 
Kjerulf 
Kreutzer 
Kalliwoda 

Bilietter å 2 mark samt för skolungdom å 1 mark fmnas att tilIgå i 
hr Akermans bokhandel samt vid ingången till konserten, som 
börjar kl. 7 e.m. C. G. Wasenius." (Programblad. Konserten 
urspr annonserad tili 6/5) 
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En andra konsert av C. G. Wasenius i solennitetssalen med sam
ma program som 12/5; dock utgick solonumret av Beriot. Annon
sen i Au 15.5.74 slutar: "Hälften afbehål1na inkomsten til1fal1er 
en blifvande förening härstädes för befordrande af insättningar i 
lifränteanstalt. " 

"Vokal- och Instrumental-Konsert gifves med benäget biträde af 
undertecknad i Solennitetssalen söndagen den 17 dennes enligt 
följande Program: 

1:0 Ouvertyr tili op. Wilhelm Tell 
utföres af Musikaliska Sä11skapets 
orkester och musikvänner 

2:0 Trubadur-fantasi, so10 för 
violin, utföres af herr Westerlind 

3:0 Aria ur Lucrezia Borgia 
utföres af en musikvän * 

4:0 Qvartett för Violin, Altviol, 
Violoncell och Pianoforte 
a) Andante 
b) Allegro vivace 
utföres afhrr Westerlind, Nyberg, 
Hausen och undertecknad 

af Rossini 

Donizetti 

Mendelssohn 

5:0 Aria ur op. Wilhelm Tell Rossini 
utföres af en musikvän * 

6:0 Sinfonia Eroica v. Beethoven 
a) Allegro con brio 
b) Marcia funebre, Adagio assai 
c) Scherzo, Allegro 
d) Allegro mo1to, Poco Andante, Presto 
utföres af Musikaliska Sä11skapets orkester 

* Ackompagnementet af Musikaliska Säl1skapets orkester. 

Biljetter tili 2 mark för äldre personer och 1 mark för sko1ungdom 
och bam finnas i Frenckellska bokhandeln samt vid ingången. 
Konserten börjas kl. 1/2 80ch slutas omkring kl. 10 e.m. O. By
ström." (AU 13.5.74) 

"Med benäget biträde af Herr Westerlind, en Musikvän, Musika
liska Sällskapets Orkester under Professorn och Riddaren O. By
ströms anförande gifver undertecknad Onsdagen den 20 Maj 1874 
i Solennitetssalen en Vokal- och lnstrumental-Konsert enligt föl
jande Program: 

1. Ouvertyr tili op. Svarta Dominon 
2. Aria ur op. Friskytten 

utföresafundertecknad 
3. Duo ur op. Friskytten 

utföres af undertecknad 
och en musikvän 

4. Solo för vio1in 
utföres af Herr Wester1ind 

5. Air de l'ombre op. Pardon de P10ermel 
utföresafundertecknad 

af Auber 
" Weber 

Weber 

David 

Meyerbeer 
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6. Aria ur op. Ernani 
utföres af undertecknad 

7. Ouvertyr tili op. Martha 
8. Carnaval de Venise 

transcrit par Masset utföres af under
tecknad 

9. a) Romans Ord af Victor Hugo 
b) Folkvisa 

Verdi 

v. FIotow 
Paganini 

M:me Rothschild 

c) Ingrids visa Kjerulf 
Biljetter tili 2 mark för äldre personer och 1 m. för skolungdom och barn 
finnas att tillgå hos hrr Bokhandlare samt vid ingången. Konserten bör
jas klo 1/28 och slutas omkring kl. 10 e.m. Mina v. Stedingk." (Prog
ramblad) 

"Musik utföres i afton ifrån klo 6 till9 å Sampalinna" (ÄU 22.5.74) 

"XX abonnerade marksoiren gifves Annandag Pingst den 25 dennes i 
Brunnssalongen på Kuppis enligt föIjande Program: 

1:0 Marsch ur Profeten 
2:0 Rosenblätter-VaIs 
3:0 Sextett ur op. "Lucie" 

4:0 Ouvertyr tili op. "Hvita frun" 
5:0 Der Wanderer 
6:0 Scherzo, Allegro molto 
7:0 Bourre 

af Meyerbeer 
Strauss 
Doniretti 

Boieldieu 
Schubert 
v. Beethoven 
Seb. Bach 

8:0 Ouvertyr tili op. "le Philtre" Auber 
9:0 Aria ur op. "Trubaduren" Verdi 
10:0 Finnarnes marsch (30-åriga kriget) 
11:0 Wildfeuer-GaIopp Herrman 

Biljetter tilI vanIiga priser fmnas vid ingången. Soiren börjar klo 1/2 7 
och sIutas omkring klo 9 e.m. Obs.! AbonnementsbiIjettema behagades 
lemnas vid ingången. O. Byström." (ÄU 23.5.74) 

"Musik utföres i afton från klo 7 till 10 å Sampalinna af Musikaliska 
Sällskapets Orkester. Programmer a 5 penni." (ÄU 29.5.74) 

"Musikaliska sällskapets Konsert gifves i Brunnssalongen å Kuppis Iör
dagen den 30 dennes, enIigt följande Program: 

1:0 Ouvertyr till op. "Don Juan" 
2:0 Solo förviolin 

utföres af herr Westerlind 
3:0 Andante 
4:0 a) Poco sostenuto 

b) Vivace 

5:0 Ouvertyr tili op. "Preciosa" 
6:0 Aria ur op. "Lucia" 

sola för Basetthom, utföres 
afherr Tenlen 

af Mozart 
" David 

Haydn 

v. Beethoven 

v. Weber 
Doniretti 
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7:0 "Auf dem Wasser zu singen" Schubert 
so10 för Oboe, utföres af heIT Grönlund 

8:0 Ouvertyr tili op. "Den stumma" " Auber 
Konserten börjas klo 7 och slutas omkring klo 9 e.m. Biljetter till2 mark 
för herrar, 1 mark 50 penni för fruntimmer samt 1 mark för skolungdom 
och barn finnas vid ingången. Obs.! Sällskapets ledarnöter behagade, 
mot aktiebrefvens aflemnande, uttaga inträdesbiljetter å herr Harbergs 
apotek, hvilka derstädes äro tillgängliga från och med fredagen den 29 
dennes. Direktionen." (AU 29.5.74) 

"Musik utföres i morgon söndag å Sampalinna från klo 7 tiU 10 e.m. af 
Musikaliska Sällskapets Orkester. Programmer a 5 penni." (AU 30.5.74) 

"Musik utföres å Sampalinna i morgon afton från klo 7 tiUI0 e.m. af 
Musikaliska Sällskapets orkester. Programmer a 5 penni. Obs.! 1 anseen
de tilIlokalens trånghet, anhålles om, att ej si!tPlatserna må upptagas af 
andra än dem som reqvirera förfriskning." (AU 2.6.74; i annonsen Au 
3.6.74 nämnes ej orkestern) 

Musik å Samppalinna 7-10 em (AU 5.6.74; orkestem eiler annan med
verkande nämnes ej) 

Musikå Samppalinna 7-10 em (AU 6.6.74;jfrovan) 

"Konsert. Med benäget biträde af professor Byström och herr Westerlind 
gifva undertecknade Tisdagen den 9 juni klo half 8 e.m. Konsert i Solen
nitetssalen. Program. 

1. Aria ur op. "Joseph" af Mehul 
Sjunges af L. Ericsson 

2. "Mitt hem" Schubert 
Sjunges af J. Bergholm 

3. Duett Mendelssohn 
Sjunges af undert. 

4. a) Romans ur op. "Martha" Flotow 
b) " ur op. "Fra Diavolo" Auber 
Sjunges af L. Ericsson 

II 
5. 7:me Air Varie för Violin Beriot 

Spelas af hr Westerlind 
6. ------------------------------------------
7. Aria ur op. "Friskytten" Weber 

Sjunges af L. Ericsson 
8. Aria ur op. "Alphyddan" Adam 

Sjunges af J. Bergholm 
Biljetter a 2 mark samt 1 m. för skolungdom säljas i FrenckelIska bok
handeln samt vid ingången. L. Ericsson. J. Bergholm." (AU 8.6.74) 

"Musik utföres i afton å Sampalinna ifrån klo 7 tilI 10 e.m. af Musikaliska 
SälIskapets orkester, såvida regn ej inträffar. Programmer a 5 penni." 
(AU 10.6.74) 

"Musik utföres i afton å Sampalinna ifrån klo 7 tilI 10 e.m. af Musikaliska 
Sällskapets hela orkester, såvida gynnsam väderlek inträffar. Program
mer a 5 penni." (AU 12.6.74) 
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"Hornmusik utföres i morgon afton å Sampalinna från klo 7 tilli 0, så
vida gynnsam väderlek inträffar." (AU 13.6.74) 

"1 dag tisdag utföres musik å Pinellan från kl. 7 e.m." (AU 16.6.74) 

"Musik utföres å Sampalinna i afton ifrån kl. 7 tili 10." (AV 17.6.74) 

"Musik utfOres i afton å Sampalinna af Musikaliska Sä1lskapets hela Or
kester. Programmer ä. 5 penni." (AU 19.6.74) 

Brunnsbal i Nådendal klo 6 emo (AV 19.6.74) 

"Musik utföres å Lilla Bockholmen midsommarafton ifrån kl. 7." (AV 
22.6. 023.6.74) 

"Musik utföres i afton å Allmänna Promenaden likaså Midsommardagen, 
såväl vid middagen, som på aftonen, om väderleken är gynnsam." (AV 
23.6.74) 

Musik på Allmänna Promenaden, se ovan 23/6. 

Musik å Samppalinna kl. 7-10. (AV 27.6.74) 

Brunnsbal i Nådendal klo 6 emo (AV 27.6.74) 

Musik å Pinellan klo 7-10. (AV 30.6.74) 

Musik å Samppalinna klo 8-11. (AV 30.6.74) 

Annonserad konsert av Fröken Magda von Dolcke och musikdir Aug, 
Lethin i Domkyrkan inställd på grund av pågående orgelreparation. (AV 
1.7.74) 

Musik å Lilla Bockholmen från kJ. 7 emo (AU 2.7., 3.7. 0 4.7.74) 

Musik å Samppalinna från klo 7. (AV 4.7.74) 

Brunnsbal i Nådendal klo 6. (AU 4.7.74) 

"Konsert gifves i Nådendal, tisdagen den 7 dennes klo 1/2 7 e.m., af un
dertecknad med Musikaliska Sä1lskapets Orkester. O. Byström. Obs.! 
Oihonna afgär klo 3 e.m. till Nådendal och Leimu klo 9-10 på aftonen tili 
Abo." (AU 6.7. 0 7.7.74) 

Musik å Samppalinna klo 8-11. (AU 7.7. 0 8.7.74) 

Brunnsbal i Nådendal klo 6. (AU 7.7.74) 

12 juli Musik å Samppalinna från klo 7. (AU 11.7.74) 

Brunnsbal i Nådendal kl. 6. (?; enl tidigare annonsering "söndagar") 

14 juli Konsert af Musikaliska Sä1lskapets orkester i Nådendal klo 1/27. (AU 
14.7.74) 
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Musik å Sarrippalinna klo 8-11. (ÅU 14.7.0 15.7.74) 

Musik å Pinellan från klo 1/28. (ÅU 16.7.74) 

Musik å Lilla Bockho1men från klo 7. (ÅU 16.7.74) 

Musik å Sammpalinna från klo 1/2 8. (ÅU 18.7.74) 

Brunnsbal i Nådendal klo 6. (ÅU 18.7.74) 

"Musik utfÖTes å Sampalinna i afton från klo 1/2 8 af Musikaliska Säll
skapets hommusik, såvida gynnsam väderlek inträffar." (ÅU 22.7.74; 
annonsen dagen före, ÅU 21.7.74, anger Musikaliska säl1skapets hela 
orkester) 

Musik å Pinellan från klo 7. (ÅU 23.7.74) 

Musik å Samppa1inna från klo 1/28. (ÅU 25.7.74) 

Brunnsba1 i Nådendal klo 6. (ÅU 24.7.74) 

"Sommarfesten i Nådenda1s nya brunnssalong gifves i dag tisdag klo 1/2 
7 e.m. enligt fö1jande Program: 

1. Marsch ur Profeten 
2. Ouverture till op. Oberon 
3. Andante 

4. Scherzo 
5. Bjömeborgs Marschen (på begäran) 

6. Dans 

af Meyerbeer 
Weber 
Mozart 

v. Beethoven 

Obs.! Ahkera afgår klo 1/2 10 e.m. från Nådendal till Åbo." (ÅU 28.7. 
74; en notis ÅU 29.7.74 bekräftar antagandet, att det var "prof. By
ströms orkester", "som spe1ade fem konsertnummer".) 

Musik å Samppalinna från klo 1/2 8. (ÅU 28.7.029.7.74) 

"Af förekommen anledning tillkännagifves, att musik icke utfÖTes i afton 
å Lilla Bockho1men, såsom genom föregående annonser medde1ats." 
(ÅU 1.8.74; i tidigare annonser (ÅU 30.7.031.7.74) hade angivits 
musik klo 7-10 av Musikaliska sällskapets orkester) 

Musik å Samppalinna från klo 1/28. (ÅU 1.8.74) 

Brunnsbal i Nådendal klo 6. (ÅU 1.8.74) 

"Musik utföres å Allmänna Promenaden på Runsala af Musikaliska Säll
skapets hela orkester tisdagen den 4 augusti klo 1/2 7 e.m., ifal1 regn
väder ej inträffar." (ÅU 3.8 .. 0 4.8.74) 

Musik å Samppalinna från klo 1/2 8. (ÅU 5.8.74) 

Musik å Pinellan från klo 7. (ÅU 6.8.74) 
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Musik å Samppalinna från kl. 7 tilllO av Musikaliska sällskapets hela 
orkester. (ÅU 6.8. 0 7.8.74) 

"Konsert i Solennitetssalen gifves af underteckande lördagen den 8 au
gusti 1874. Program: 

1. Rec. och Aria ur op. Gustaf Wasa (Wasahymnen) af Naumann 
(sjunges afhr Lundqvist) 

2. Aria ur Trollflöjten af Mozart (sjunges afhr Lundvik) 
3. Värfuingen. Sångcykel af Aug. Söderman: 

a) Försmådd kärlek 
b) Klagan 
c) Värfuingen 
d) 1 striden 
e) Afskedet 
t) Grafven (sjunges af hr Lundqvist) 

4. "Wanderers Nachtlied". Duett af Rubinstein 
(sjunges af båda konsertgifvarne) 

5. Bön ur Lohengrin af R. Wagner (sjunges af hr Lundvik) 
6. a) Svenska folkvisor 

b) Stri dssång af Paget 
(sjunges af hr Lundqvist) 

7. Grenadiererne af Reissiger (sjunges af hr Lundvik) 
8. Duett ur op. "Den stumma" af Auber (sjunges afbåda konsert-

gifvame) 
Början sker kl. 1/2 8 e.m. Biljetter med vidhängande program a 2 mk 
(för barn och skolungdom a 1 mk) finnas vid ingången till konserten. C. 
F. Lundqvist och S. L. Lundvik. Hofoperasångare vid Kong!. Teatern i 
Stockholm." (Programblad) 

Musik å Sampalinna kl. 9-11. (ÅU 8.8.74) 

Brunnsbal i Nådendal kl. 6. (ÅU 8.8.74) 

"Danssoiree å Kuppis. Frivilliga Brandkåren anställer i dag tisdag den II 
aug. kl. 7 e.m. i Brunnssalongen å Kuppis en danssoiree, hvartill biljet
ter a 1 mark 50 p. för herrar och 1 mark för damer försäljas i Frenckell
ska och hr J. Th. Åkermans bokhandel, å hr Harbergs apotek samt vid 
ingången. Åbo, den 10 augusti 1874. BestyreIsen." (ÅU 11.8.74) 

Musik å Samppalinna från kl. 1/2 8. (ÅU 11.8. 0 12.8.74) 

"Å Allmänna Promenaden på Runsala Musik af fullständig orkester, 
eklärering och Fyrverkerier i dag, torsdag. Obs! 1 fall väderleken är 
gynnsam." (ÅU 13.4.74) 

Musik å Samppalinna kl. 7-lQ av Musikaliska sällskapets hela orkester. 
(ÅU 13.8. 0 14.8.74) 

Musik å Samppalinna från kl. 1/28. (ÅU 15.8.74) 

Musik å Samppalinna från kl. 1/28. (Både ÅU och ÅP har annons 19.8. 
74 om "i morgon", men troligen har man även denna vecka musikarran
gemanget på Samppalinna på en onsdag, och annonserna är en dag för
senade; jfr även nedan 20/8) 
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Musik å PinelIan från kl. 7. (AU 20.8.74) 

Musik å Samppalinna från kl. 1/2 8. (AU 20.8. 0 21.8.74) 

Musik å Samppalinna från kl. 7. (AU 22.8.74) 

Musik å Samppalinna från kl. 1/2 8. (AU 25.8. 0 26.8.74) 

Musik å Pine1lan från kl. 7. (AU 27.8.74) 

Musik å Samppa1inna från kl. 1/2 8. (AU 27.8. 028.8.74) 

"Stort briljant fyrverkeri Söndagen den 30 augusti kl. 8 1/4 e.m. å AlI
männa Promenaden på I\unsala med eklärering och 2:ne musikkapelIer. 
C. O. Trygg, kapten." (AU 27.8.74) 

"Konsert. Med benäget biträde af musikaliska sällskapets orkester, under 
hr professorn och riddaren O. Byströms anförande, samt musikälskare 
och musikälskarinnor, gifver undertecknad å härvarande teater, tisdagen 
den 1 september 1874, en Vokal- och instrumentalkonsert, enligt fö1jande 
Program: 

1. Ouvertyr tilI op. Abencerages 
2. 22:me Concerto för vio1in 

utföres af undertecknad * 
3. Duett för tenor och bas 

utföres af tvenne musikälskare * 
4. Scherzo för orkester 
5. Fantaisie Suedoise 

so10 för violin, utföres af 
undertecknad * 

6. Sånger för b1andad chör: 
a) Sköna barn i hafvets vagga 
b) Aftonhymn 

7. Ouvertyr tilI op. Den Stumma 
8. Adagio Me1anco1ique, so10 för 

af Cherubini 
" Viotti 

Mendelssohn 

Beethoven 
Leonard 

Reinecke 
Kuhlau 
Auber 

violin, componeradt och utföres af undertecknad * 
* Accompagnementet utföres af musik. säl1skapets orkester under hr 
professor Byströms anförande. Biljetter till vanliga teaterpriser försäljas 
måndagen den 31 augusti uti FrenckelIska bokhandeln och konsertdagen 
i teatems biljettkontor. Konserten börjas kl. 1/28 e.m. A. E.Westerlind." 
(AU 28.8.74; Ap 1.9.74. 'Wid hr Westerlinds konsert i afton ... kommer 
hr BouteselIe, hr Westerlinds efterträdare som förste violinist vid kapel
let, att för första gången uppträda i orkestem" (AU 1.9.74» 

2 sept Musik å Samppalinna från kl. 1/28. (AU 2.9.74) 

3 sept Musik å Pinellan från kl. 7. (AU 3.9.74) 

4 sept Musikå Samppalinna från kl. 7. (AU 4.9.74) 

5 sept "Med benäget biträde afFru Aurore Ritou och Hr Direktör C. G. Wase
nius gifver undertecknad i dag lördag den 5 september å härvarande teater 
en Konsert enligt följande Program: 
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1. Aria ur op. Figaros Bröllop 
2. Impromptu för piano 
3. a) Försakelsen 

b) Finsk folkvisa 
4. Aria ur op. Norma 

5. Serenade med accompagnement 

af Mozart 
Schubert 
Tavaststjerna 

Bellini 

af piano och violin Gounod 
6. a) Am Meer Schubert 

b) Paa Fjeldet Kjerulf 
7. Les Courriers för piano Ritter 
8. Duett ur op. Norma Bellini 
9. Aria ur op. Friskytten Weber 

Biljetter till vanliga teaterpriser försäljas i teaterns biljettkontor. Konser
ten börjar klo 1/28 e.m. Emmy Strömmer." (Programblad) 

Musik å Samppalinna från klo 7. (ÅU 5.9.74) 

"Konsert. Med högvederbörligt tillslånd och benäget biträde af herr pro
fessorn och riddaren Byström samt Musikaliska sällskapets orkester gif
ver undertecknad å härvarande theater i dag tisdag den 8 September en 
konsert enligt följande Program: 

1:0 Aria ur op. "Mignon" 
2:0 a) "Som i ungdomens år" 

romans 
b) Svensk folkvisa 

3:0 Ouverture till op. "Fidelio" * 
4:0 Aria ur op. "Villars dragoner" 

5:0 Konsert -aria 
6:0 a) "Suleika", romans 

b) "Bland fjellen" 
c) Finsk folkvisa 

7:0 Ouverture tilI op. "la Gazza Ladra" * 
8:0 Valse brillante . 

* Utföres af musikaliska sällskapets orkester 

af Ambr. Thomas 

Durand 

v. Beethoven 
Maillart 

Mozart 
Mendelssohn 
v. Heland 

Rossini 
Venzano 

Biljetter tilI vanliga theaterpriser försäljas konsertdagen i theaterns biljett
kontor. Konserten börjar klo 1/2 8 e.m. Ida Basilier." (ÅP 8.9.74) 

Musik och Eklärering å Pinellan (ÅU 9.9.74) 

Musik å Samppalinna från klo 7 tilllO. (ÅU 9.9.74) 

Stor illumination å Samppalinna, samt musik från klo 7. (ÅU 
11.9.74) 

Musik och illumination å Samppalinna från klo 7. (ÅU 12.9.74) 

"Musik utföres å Sampalinna i morgon afton från klo 7, för sista gången 
denna sommar." (ÅU 19.9.74) 

Musik och Eklärering å Pinellan. (ÅU 23.9.74) 

"Musik och Eklärering å Sampalinna i afton från klo 7." (ÅU 24.9.74) 
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20kt Börjar Therese Elfforss' sällskap en sejour på Åbo Teater (tilll/ll). Vid 
dagens föreställning ("De små fåglarne" av Labiche-Delacour) framförde 
den norska sångerskan Fru Amalie Brunie följande konsertnummer: 

40kt 

60kt 

90kt 

110kt 

120kt 

130kt 

140kt 

180kt 

200kt 

230kt 

L'Ardita, vals av L. Arditi 
Sweet Spirit, "Hear my prayer", romance ur op. "Lurline" av 

W. Vincent Wallace 
Cavatina ur op. "La Gazza Ladra" av 1. Rossini. (ÅU 2.10.74) 

Ges "Bröllopet I!å Ulfåsa" med Södermans musik av Elfforss' sällskap 
på Åbo Teater (AU 4.10.74) 

Musik och Ek1ärering å Pinellan. (ÅU 6.10.74) 

Ges operetten "Resan till China" av Bazain av Elfforss' sällskap på Åbo 
Teater (ÅU 9.10.74) 

På Tivolibacken: "Ett stort bri1jant Konst-Fyrverkeri. Hommusik utföres 
af Musikaliska Sällskapets kapell. C. A. Hansson, Stockholm." (ÅU 
10.10.74) 

Ges "Ner!dngarne" med Littmarcks musik av Elfforss' sällskap på Åbo 
Teater. (AU 12.10.74) 

"En litterär-musikalisk Soire gifves i Gymnasii solennitetssal Tisdagen 
den 13 oktober 1874. Program: 

1. Ouverture ur op. Martha af Flotow 
2. Föredrag 
3. Fiskarena, duett för tenor och bas, af Gabussi 
4. a) Grillen af R. Schumann 

b) Barcaro1e af A. Rubinstein 
so10 för Piano, exequerade af Fru Ritou 

5. Hirtenchor av F. Schubert, sång för b1andad chör 
6. Deklamation 
7. Schäfers Sonntagslied af C. Kreutzer, chör af mansröster 
8. Scherzo af Chopin, so10 för piano, utföres af Fru Ritou 
9. Die Harmonie der Sphaeren af A. Romberg, sång för 
blandad chör 

Biljetter å 2 mark för fruntimmer och herrar samt 1 mark för sko1ungdom 
försäljas å Harbergs apotek samt vid ingången till soiren, som börjas kl. 
7 e.ffi." (Programblad; av notis ÅP 13.10.74 framgår, att C. G. Wase
nius var sånganförare) 

Ges operetten "Gubben i bergsbygden" av d'A1ayrac av Elfforss'sällskap 
på Åbo Teater (ÅU 14.10.74) 

Ges "Nerkingarne" med Littmarcks musik av E1fforss' säl1skap på Åbo 
Teater (ÅU 17.10.74) 

Musik utföres vid Åbo jagtförenings årssammankoffist (ÅU 19.10.74) 

Ges operetten "Javotte eller Den nya Cendrillon" av Emil Jones av Elf
forss' sällskap på Åbo Teater (ÅU 23.10.74) 



260kt 

280kt 

300kt 

1 nov 

4 nov 

6nov 

8nov 

13 nov 

17nov 

21 nov 

22 nov 

24 nov 

26nov 

27nov 

29 nov 

5 dee 

8 dee 

11 dee 

13 dee 
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Ges operetten "Diamantema" av Offenbach av Elfforss' sällskap på Abo 
Teater (AU 26.10.74) 

Ges "Bröllopet I!å Ulfåsa" med Södermans musik av Elfforss' sällskap 
på Abo Teater (AU 28.10.74) 

Ges operetten "De hundrajungfruma" av Lecocq av Elfforss' sällskap på 
Abo Teater (AU 30.10.74) 

Vid Fabriksarbetargillets sammankomst framföres "Festmarsch" av 
Dannström, en uvertyr samt ytterligare ett orkesterstycke av Byströms 
orkester, och även Gillets sångkör under C. G. Wasenius medverkade. 
(AU 31.10.74) 

Finska operan på Abo Teater: Trubaduren. (AU 4.11.74) 

Finska operan på Abo Teater: Trubaduren (A U 6.11.74) 

Finska operan på Abo Teater: Trubaduren (AU 7.11.74) 

Finska operan påAbo Teater: Barberaren i Sevilla (AU 13.11.74) 

Vid en "litterär soire" ägnad Walfrid Alftan sjöng elever vid allmänna 
läroverket "tredubbel qvartett" under ledning av C. G. Wasenius: "Viken, 
tidens flygtiga minnen" och "Suomis sång" (AU 18.11.74) 

"Erik Gustaf Geijer som menniska och tonsättare", föredrag i gymnasiets 
solennitetssal av Rudolf Hjäme (AU 21.11.74; Hjäme gay en serie om 
tre Geijer-fÖfedrag, det första om "Götiska skolan och Geijer" 19/11 och 
det tredje "Erik Gustaf Geijer 1838-1847" 23/11) 

Finska operan på Abo Teater: Barberaren i Sevilla (AU 21.11.74) 

Finska operan på Abo Teater: Barberaren i Sevilla (AU 24.11.74) 

"Musikalisk aftonunderhållning å Sampalinna hvarje afton från kl. 7 tili 
11 affamiljen Nyman från Stockholm." (AU 26.11.74; annonseras 
fortlöpande tom 10/12) 

Finska operan påAbo Teater: Barberaren i Sevilla (AU 27.11.74) 

Finska operan på Abo Teater: Barberaren i Sevilla (AU 28.11.74) 

"Lotteri med dans anstäl1es af fruntimmersföreningen i Abo i societets
husets stora salong" (AU 0 Ap 5.12.74) 

Finska operan på Abo Teater: Barberaren i Sevilla (AU 8.12.74; i ree Au 
10.12.74 nämnes särskilt hr Achte som dirigent för "vårt musikkapelI") 

"Af mellankommet hinder för afresa, uppträder familjen Nyman ännu 
tvenne aftnar å Sampalinna med musik å sång, nemligen i dag fredag och 
i öfvermorgon söndag från kJ. 7." (AU 11.12.74) 

"Theatems foyer. Den l:sta abonnerade Soireen (musik) gifves söndagen 
den 13 dennes kl. 7 e.m. i theatems foyer, enligt fö1jande Program: 



16dec 

17 dec 

18 dec 

22dec 

26dec 

1875 

1 jan 

6 jan 
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1:0 Wander-Marsch 
2:0 Frohsinns Scepter-Vals 
3:0 Ur op. Nordstjernan 

4:0 Ouvertyr tilI op. "Chaperon 
Rouge" 

5:0 Andante 
6:0 Tarantella 
7:0 Allegro Finale 

af Heinsdorff 
" Lanner 

Meyerbeer 

Boie1dieu 
Haydn 
Rossini 
Haydn 

8:0 Ouvertyr tilI op. Martha v. Flotow 
9:0 An der schönen blauen Donau Strauss 
10:0 Tivoli-Bazar-Galopp Lumbye 
11:0 Wiedersehn-Marsch Heinsdorff 

Biljetter till 1 mark för äldre personer och hälften för sko1ungdom och 
barn sä1jas vid ingången. O. Byström." (ÅP 12.12.74) 

Finska operan på Åbo Teater: Norma (ÅU 16.12.74) 

"Musikaliska Sällskapets Årsfest anställes thorsdagen den 17 innevaran
de December, kl. 1/2 8 eft. midd., i societetshusets öfre loka1, en1igt 
följande Program: 

1:0 Storm-marsch af Piefke 
2:0 Ouverture tili "Les 

Abencerrages" Cherubini 
3:0 Föredrag 
4:0 Fantaisie för violin ur 

op. Faust Alard 
utföres af hr Bouteselle 

5:0 Allegretto v. Beethoven 
6:0 Ouverture tili op. Stradella " v. Flotow 
Dan s." (ÅP 17.12.74; föredraget, av mag. Nerwander, handlade om 

sångerskan Johanna von Schoultz enl referat AP 19.12.74) 

Finska operan på Åbo Teater: Norma (ÅU 18.12.74) 

Finska operan på Åbo Teater: Norma (ÅU 22.12.74) 

"Bal anställes Annan Dag Jul kl. 8 e.m. uti societetshusets stora salong. 
Biljetter a 1 mark 50 penni för fruntimmer och 2 mark f<ir herrar säljas 
vid ingången. Obs.! Musiken utföres af Musikaliska Sällskapets hela 
orkester. J. K. Thome." (ÅU 15.12., 18.12.,22.12.,23.12.024.12. 
74) 

Konsertavdelning vid fmska teaterns föreställning på Åbo Teater av hrr 
Bergholm och Duncker med bl a Sarastros aria ur "Trollflöjten" och Gou
nods "Ave Maria" (notis ÅP 5.1.75; enl förhandsnotiser skulle även frö
ken E Strömer och herr Ericsson ha deltagit) 

Konsertavdelning vid finska teaterns förestäl1ning på Åbo Teater: Trio ur 
"Trollflöjten" (E. Strömer, Bergholm, Ericsson), Aria ur "Lucrezia 
Borgia" och Pacius' "Fridsböner i aftonens lugn" (Duncker) och "Jul
sång" av Adam (Bergholm) (ÅP 7.1.75) 



8jan 

12jan 

13 jan 

17jan 

19 jan 

22 jan 

29 jan 

7 febr 

10 febr 

12 febr 

13 febr 

14 febr 

17 febr 

18 febr 

19 febr 

21 febr 

23 febr 

26febr 

28 febr 
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Finska operan på Åbo Teater: Norma (ÅU 8.1.75) 

Finska operan påÅbo Teater: Trubaduren (ÅU 12.1.75) 

"Andra abonnerade Soiren (Dans) gifves ons<l!lgen den 13 dennes (Tju
gondedag Knut) i societetssalen kl 1/2 8 e.m. Ofverblifne biljetter - till2 
mark herrar, 1 mark 50 penni för fruntimmer oqh 1 mark för skolungdom 
och barn - säljas vid ingången. O. Byström." (AU 11.1.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Trubaduren (ÅU 16.1.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Norma (ÅU 19.1.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Lucia (ÅU 22.1. 75) 

Finska operan på Åbo Teater: "Ur Lucia" (ÅU 29.1.75) 

FBK (Frivilliga Brandkåren) anordnar maskeradbal i societetshuset kJ. 
1/2 8, varvid dess orkester medverkar (ÅU 3.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Lucia (ÅU 10.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Lucia (ÅU 12.2.75) 

"Tredje abonnerade soiren (musik) gifves i dag lördag den 13 dennes i 
teatems foyer klo 7 e.m. Biljetter till 1 mark för äldre personer och 50 
penni för skolungdom och bam finnes vid ingången. O. Byström." (ÅU 
13.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Lucia (ÅU 13.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Fra Diavolo (ÅU 17.2.75) 

"Fjerde abonnerade Soiren gifves torsdagen den 18 dennes i societetssa
len enligt följande Program: 

1:0 Festmarsch 
2:0 Ouvertyr tili op. Zampa 
3:0 Konsert för violin 

utföres af herr Bouteselle 
4:0 Dan s 

af Dannström 
" Herold 

A1ard 

Soiren börjas klo 1/2 8 och slutas klo 1/2 12 e.m. Biljetter till 2 mark för 
herrar, 1 mark 50 penni för fruntimmer samt 1 mark för skolungdom och 
bam finnas vid ingången. O. Byström." (ÅP 18.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Fra Diavolo (ÅU 19.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Fra Diavol0 (ÅU 20.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Fra Diavolo (ÅU 23.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Friskytten, akt II, Lucrezia Borgia, akt 1, 
och Barberaren i Sevilla, akt 1 (ÅU 26.2.75) 

Finska operan på Åbo Teater: Norma (Å U 27.2.75) 



1 mars 

2 mars 

3 mars 

6 mars 
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"Till förmån för Folkupplysningssällskapet gifves i Solennitetssalen 
Måndagen den 1 mars 1875 klo 7 e.m. en Litterär-musikalisk Soire. 
Program: 

1. Föredrag 
2. Aria ur op. "Sicilianska aftonsången" af Verdi, 

sjunges af hr Bergholm 
3. Legende pour le Violon af Henri Vieniawski, 

utffues afhr Wasenius 
4. a) Ur op. "Jag går i kloster" af Franz Berwald 

b) Romans ur op. "Fra Diavolo" af Auber 
sjungas af hr Ericsson 

5. a) Grillen af R. Schumann 
b) Les deux alouettes af Th. Leschetizky ffu piano, 

utföres af fru Ritou 
6. a) "Som i ungdomens år" af Emile Durand 

b) Lärkan afW. Heiser 
sjunges af fröken Fanny Tallgren 

7. Duett af Mendelssohn 
sjunges af hrr Bergholm och Ericsson 

Biljetter a 2 mark samt för skolungdom a 1 mark försäljas å Harbergs 
apotek samt vid ingången." (AU 0 Ap 27.2.75; av referat Ap 2.3.75 
framgår, att hr Ericsson inte kunde medverka, varför nr 4 och 7 strökos 
och i stället hr Duncker sjöng en italiensk romans och fröken Tallgren, 
utöver sitt prograrn, en finsk folkvisa) 

"Middag med musik, utförd af prof. Byströms hela orkester, serveras i 
morgon tisdag klo 2 e.m. efter täflingskömingens slut i teaterfoyem. Pris 
pr kuvert: 3 m. 50 p. " (AU 1.3.75; omedelbart ovanför denna annons: 
"Täflingskörning med trafvare eger i morgon efter klo 9 f.m. på isen norr 
om Runsala bro etc") 

"Femte abonnerade soiren (musik) gifves i dag onsdag den 3 febr. (sic) i 
teatems foyer. Soiren börjas klo 7 e.m. Biljetter till vanliga priser finnas 
vid ingången. O. Byström." (AU 3.3.75; soaren urspr. annonserad till 
25/2) 

"Virvotus öppnas i dag lördag den 6 mars klo 4 e.m. N. E. Grönroos. 

Uti mars den sjette dagen, 
Som en lördag är, 
Då när klockan tre är slagen 
Utom sta'n det bär 
Bort till "Virvotus", det unga, 
Som så gema vi besjunga. 
Måst' så allt hvad anda har! 
Ty då är det fest der, 
O. Byströms orkester 
Blåser och på stråken drar. 
Hurrah! Hurrah! 
Blås bra! 
Ett ny tt kafe ej öppnas alla da'r! 
Och vid Mokka-drycken 



7 mars 

13 mars 

19 mars 

24 mars 

27 mars 

29 mars 

30 mars 
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Gladt hvarann' J trycken 
Och se'n nöjda opp mot himlen klar." 

(ÅU 0 ÅP 6.3.75) 

"Sjette abonnerade soiren (dans) gifves i morgon söndag den 7 dennes i 
stora societetssalen klo 1/2 8 e.m. och slutas klo 1/2 12. Biljetter tili 2 
mark för herrar, 1 mark 50 penni för fruntimmer samt 1 mark för skol
ungdom och barn finnas vid ingången. O. Byström." (ÅU 6.3.75) 

"Sjunde abonnerade soiren (dans) gifves i dag lördag den 13 mars klo 1/2 
8 e.m. i teatems foyer och slutas klo 1/2 12. Biljetter tili 1 mark 50 penni 
för herrar, 1 mark för fruntimmer samt 50 penni för skolungdom och 
barn finnas vid ingången. O. Byström." (AU 13.3.75) 

"Teatems foyer. Åttonde abonnerade soiren (musik) gifves i Teatems 
foyer i dag fredag den 19 dennes en!. följande Program: 

1. Marsch ur Profeten 
2. Juristen Bali Tänze 
3. Polonaise 
4. Allegro 
5. Andante 
6. Gretchen am Spinnrade 
7. Ouvertyr tili op. Friskytten 
8. Ouvertyr till ltalienskan i 

af Meyerbeer 
" Strauss 

Diethe 
Mozart 
Beethoven 
Schubert 
Weber 

Algier Rossini 
9. Accelerations Vals Strauss 
10. Tyrolienne Oeser 
11. Postillon Galopp Herrman 

Soiren börjas klo 7 e.m. och slutas omkring klo 10. Biljetter tili 1 mark 
för äldre personer samt 50 penni för skolungdom och barn finnas vid 
ingången. O. Byström." (AU 19.3.75) 

"Onsdagen den 24 mars klo 4 e.m. gifver Skridskoartisten Herr Jackson 
Haines sin första Stora Representation på isen i Kuppis parken. Prograrn: 

1:00uvertyr 
2:0 Jackson Haines Polkarnazurka, utförd af Hr Haines 
3:0 Musik-nummer 
4:0 Is Piruett-Vals, utförd afHr Haines 
5:0 Musik-nummer 
6:0 Potpourri, utfört afHr Haines 

Prisema äro ... etc" (ÅU 22.3.75) 

Jackson Haines' andra "Stora Representation" på isen i Kuppis-parken; 
samma program som 24/3 (ÅU 27.3.75) 

"Å Axelborg anställdes maskeradbal Andra dag Påsk klo 8 e.m. Obs.! 
Masker finnas vid ingången." (ÅU 24.3.75) 

Maskerad- och kostymbal i societetshusets stora salong tili förmån för 
stadens Pauvres Honteux (ÅU 17.3.75 m fl) 

"Soire med Föredrag, Deklamation, Sång, Musik och Dans föranstaltas 
afF. B. K.lördagen den 3 april klo 7 e.m. i Societetssalongen. Biljetter, 



6 april 

(8 april) 

10 april 
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hvilka endast tili begränsat antal försäljas, erhållas vid ingången ä. 1 mark 
ör herrar samt 50 penni för fruntimmer." (AU 30.3.75) 

"Teatems foyer. Nionde abonnerade soiren (musik) gifves i dag tisdag 
den 6 dennes uti teaterns foyer enligt följande Program: 

1. 1n die weite Weltmarsch (sic) 
2. Sommer-Nachts-Traum-Wals 
3. Capriccioso Polka-mazurka 

4. Ouvertyr till op. Elisa 
5. Menuetto 
6. Andante 
7. Allegro Finale 

af Faust 
Gungl 
Conradi 

Cherubini 
Mozart 
Haydn 
Haydn 

8. Ouvertyr tilI op. le Philtre Auber 
9. Herbstblumen Wals Labitzky 
10. Ur Nordstjeman Meyerbeer 
11. Wirr-warr-Galopp Faust 

Soiren börjas klo 7 och slutas omkring klo 10 e.m. Biljetter tili 1 mark för 
äldre personer samt 50 penni för skolungdom och barn fmnas vid in
gången. O. Byström." (AU 6.4.75) 

"Farväl med vintern! Om väglaget är gynnande och tillräckligt antal biljet
ter blifva uttagna, anstä1les nästa tisdag den 6 april slädparti och bal med 
the och supe på AlImänna Promenaden å Runsala, hvartill undertecknad 
får äran inbjuda respektive herrskaper att deltaga. The serveras klo 6 och 
supe klo 9. Samlingsplatsen är nedanför Rönnbergs klo 5 e.m. Musiken 
utföres af hr professor Byströms orkester. Biljetter ä. 4 mark för herrar 
och 2 mark för fruntimmer fmnas att tillgå i hr Edgrens bokhandel vid 
Slottsgatan, samt hos undertecknad. AlImänna Promenaden & Runsala, 
den 3 april1875. C.Kindstedt Obs.! Om inte tillräckligt antal biljetter 
äro utsålda tili måndagsafton, inhiberas tillstä1lningen genom annons i 
tisdagens tidning och biljettemas pris återfås der de äro köpta." (AU 3.4. 
05.4.75) "Det annonserade slädpartiet tilI Runsala inställes tills om tors
dag den 8 april. Entre 4 mark för herrar och 2 mark för damer, the och 
supe inberäknadt. C. Kindstedt." (AU 6.4.75) "Det annonserade slädpar
tiet till Runsala inställes i anseende tili att ej tillräckligt antal bil jetter blifvit 
uttagna. C. Kindstedt" (AU 8.4.75) 

"Teatems foyer. Tionde soiren (musik) gifves i dag lördag den 10 april 
uti teaterns foyer enligt följande Program: 

1:0 Friihlings Marsch 
2:0 Die Berggeister Wals 
3:0 Sylfid-Polka 

4:0 Ouvertyr till op. Les 
Abencerrages 

5:0 Marcia funebre 
6:0 Menuetto 
7:0 Adagio & Allegro 

8:0 Ouvertyr till op. Barberaren 
9:0 Accelerations Vals 

af Parlow 
" Strauss 

Bilse 

Cherubini 
V. Beethoven 
Haydn 
Mozart 

Rossini 
Strauss 
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21 april 

24 april 
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10:0 Tyrolienne Oeser 
11:0 Postillon-Galopp Herrman 

Soiren börjas klo 1/2 8 och slutas omkring klo 10 e.m. Bil jetter tili 1 mark 
för äldre personer samt 50 p. för skolungdom och barn finnas vid in
gången. O. Byström." (AU 10.4.75) 

"Med benäget biträde af Musikvänner och Musikaliska Sällskapets orkes
ter samt under anförande af Direktör Wasenius och Professor Byström 
gifver underteeknad, Fredagen den 16 April 1875, i härwarande Teater 
Vokal- och Instrumental-Konsert enligt följande Program. 

1. Ouvertyr till op. Enleveringen * 
2. Aria med orkester * (kom

ponerad år 1667) 
utföres af underteeknad 

3. Tema (Österrikiska Folksången) 
med variationer 

4. -------------------------------------
5. Aria ur op. Stradella * 

6. Konsert för Piano och Orkester * 
(C. MoJl) 
utföres af Professor Byström 

7. Ouvertyr till op. Svarta 
Dominon * 

8. Aria ur op. Svarta Dominon * 
utföresafunderteeknad 

9. Svärmeri * 
10. Sånger vid Piano: 

a) Au printemps 
b) Qvarnsången 
c) Rose Marie 
utföras af underteeknad 

* Musikaliska Sällskapets orkester. 

af Mozart 

Stradella 

Haydn 

v. F1otow 

v. Beethoven 

Auber 
Auber 

Schumann 

Gounod 
Pacius 
CoJlan 

Konserten börjas klo 1/2 8 och slutas omkring klo 10 e.m. Biljetter tili 
vanliga priser säljas, dagen förut från klo 3 e.m. och samma dag från klo 
9 f.m. i teaterluckan. Anna Byström." (Programblad; satserna i Beet
hoven-konserten uteslutna. Enl förhandsnotis Ap 25.3.75 skuJle frk 
Byström "jemte twenne musikwånner låta höra sig i en tersett ur operan 
"Fidelio" af Beethoven", ett stycke som synbarligen utgått. Enl kort ree 
Au 17.4.75 dirigerades orkestem i Beethoven-konserten av Wasenius) 

"Teaterns foyer. Onsdagen den 21 april klo 8 e.m. gifver underteeknad en 
Mimisk, Plastisk, Musikalisk och Dramatisk Soire, hvarvid kommer att 
framstä11as 30 olika karakterstyper. Biljetter a 1 mark försäljas vid in
gången ifrån klo 6 tili 8 e.m. Carl Bonnevier. Skådespelare från Stock
holm." (AU 20.4. 0 21.4.75; notis Au 21.4.75: "1 dag wisar hr Bonne
vier guttapercha-ansigten i teaterfoyern. ") 

"Teaterns foyer. Elfte abonnerade soiren (musik) gifves i dag lördag den 
24 dennes i teaterns foyer enligt följande Program: 

1. Wander Marsch 
2. Frohsinns Scepter 
3. Ur op. Sköna Helena 

af Hauschild 
Lanner 
Offenbach 



27 april 

30 april 
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4. Ouvertyr till op. Chaperon 
Rouge 

5. Andante 
6. Tarantella 
7. Allegro 

Boieldieu 
Mozart 
Rossini 
Haydn 

8. Ouvertyr till op. Martha v. Flotow 
9. An der schönen blauen Donau Strauss 
10. Tivoli Bazar Galopp Lumbye 
11. Wiedersehn Marsch Heimsdorff 

Soiren börjas kl. 1/2 8 och slutas omkring kl. 10 e.ffi. Biljetter lill vanliga 
priser finnas vid ingången. O. Byström." (AU 24.4.75) 

"Med benäget biträde af fröken Anna Byström och Musikliliska Sällska
pets Orlrester under anförande af professor Byström, gifver underteck
nad, Tisdagen den 27 Apri11875, i härwarande Teater Vokal- och Instru
mental-Konsert enligt följande Program. 

1. Ouvertyr till op. Lodoiska * af Cherubini 
2. Grand Trio för Harpa, Viol 

och Violoncell 
3. Aria ur op. Wilhelm Tell 

sjunges af fröken Byström 
med orkesterackompagnement 

4. a) Transscription af en Irländsk 
Ballad 

b) Walesisk marsch från medeltiden 
förHarpa 

5. Ouvertyr till op. Stradella * 
6. a) Bourre 

b) Ave Maria (från 1500-talet) 
c) La danse des Silphes 

förHarpa 
7. a) Au Printemps 

b) Vid Saimen 
sånger for Sopran med 
ackompagnement af Harpa 

8. Fantasi för Harpa öfver 
svenska folkvisor 

* Musikaliska Sällskapets orkester 

Oberthiir 
Rossini 

Sjöden 

v. Flotow 
Seb. Bach 
liszt 
Godefroid 

Gounod 
Dannström 

Sjöden 

Konserten börjas kl. 1/2 8 och slutas omkring kl. 1/2 10 e.m. Biljetter till 
vanliga priser säljas konsertdagen från kl. 9 f.m. i teatems biljettlucka. 
Adolf Sjöden." (Programblad) 

"Konsert. Med benäget biträde gifver undertecknad i dag fredag den 30 
april i Solennitetssalen Konsert. Program: 

1. Ouvertyr tin op. Oberon * af C. M. v. Weber 
2. Duo concertant för Harpa och 

Violin på motiver ur op. "Friskytten", 
utföres af Hr Bouteselle och undertecknad 

3. Aria ur op. Svarta Dominon * " Auber 
utföres af fröken Anna Byström 
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4. a) Elegi 
b) Walesisk Marsch frän medeltiden 

förHarpa 

" Oberthiir 

5. Scherzo (Ess dur*) " v. Beethoven 
6. a) "Moment musical" 

b) "II paphagallo", Neapolitansk " Parish-Alvars 
folkvisa 

c) Impromptu 
förHarpa 

7. Sänger för Sopran med ackompagnement 
af Harpa: 
a) På fjällen " v. Heland 
b) Saimen " Dannström 

8. Fantasi för Harpa öfver norska 
folkvisor " Pratte 

* Musikaliska sällskapets orkester 
Konserten börjas klo 1/2 8 och slutas omkring klo 10 e.m. Biljetter till 2 
mark 50 penni för äldre personer samt l mark för skolungdom och barn 
säljas i Frenckellska Bokhandel till klo 1/27 e.m. och sedan vid ingäng
en. Adolf Sjöden." (AV 30.4.75; av programuppställningen framgår inte 
entydigt, vilken eiler vilka kompositioner i nr 6, som är skrivna av 
Parish-Alvars) 

2 maj "Konsert. Med benäget biträde gifver undertecknad i morgon söndag den 
2 Maj i Solennitetssalen Konsert, hvarom närmare genom program. Bil
jetter ... etc. Adolf Sjöden." (Ap 1.5.75) 

4 maj "Med benäget biträde af Herr A. Sjöden, Direktör C. G. Wasenius, Frö
ken Anna Byström och Musikvänner samt Musikaliska Sällskapets Ka
pell gifver undertecknad, i SolennietssaIen, i dag Tisdag den 4 Maj 1875 
Vokal- och Instrumental-Konsert enligt följande Program. 

1. Ouvertyr till Egmont * 
2. Aria ur op. "Lucrezia Borghia" 

sjunges af Fröken Anna Byström 
3. a) Romance aux Dames 

b) "Danse des Sylphes" 
för Harpa, utföres af Herr A. Sjöden 

4. Konsert för Piano-Forte med 
ackompagn. af Orkester * 
under anförande af Direktör Wasenius, 
utföres af undertecknad 

5. Terzett ur op. "Wilhelm Tell" 
sjunges af Musikvänner och 
Fröken Anna Byström 

6. Fantasi för Harpa öfver 
Svenska folkvisor 

7. Sänger för Sopran med Harpackompagne-
ment af Herr A. Sjöden 

a) Rose Marie 
b) Finsk Folkvisa 
c) Svensk Folkvisa 

utföras af Fröken Anna Byström 

af v. Beethoven 
" Donizetti 

" Sjöden 
" Godefroid 

" Mozart 

" Rossini 

" Sjöden 

" Collan 



6 maj 

9 maj 

110 

8. Pianostycken: 
a) Allegretto 
b) Etyd 
c) Tremolo 
utföras af undertecknad 

* Musikaliska Sällskapets kapell 

" v. Beethoven 
" Chopin 
" Mayer 

Konserten börjas klo 1/28 och slutas omkring klo 10 e.m. Biljetter tilI 2 
mark för äldre personer och 1 mark för skolungdom och barn säljas från 
klo 2-7 e.m. i FrenckelIska Bokhandeln samt derefter vid ingången. o. 
Byström." (Programblad; satserna tilI Mozart-konserten uteslutna. Av 
dessa bör dock kunna utläsas, att den aktuella konserten var den i d
molI, K. 466) 

"Konsert. Med benäget biträde afhr A. Sjöoon och herrar amatörer gifver 
undertecknad i morgon torsdag den 6 maj i solennitetssalen en Vokal
och Instrumental-Konsert enligt följande Program: 

1. Serenad, Violinquartett 
2. Se, hist ved Ostresaltets Vove * 
3. Öfver alla trötta hjertan * 
4. Jregerkor * 
5. Transkription af en Irländsk 

ballad för harpa 
utföres afhr Sjöden 

6. Andante cantabile, Violin-
qvartett 

7. Bergsrövaren * 
8. Kristalien den fma * 
9. Neckens polska * 
10. a) Bourre 

b) La danse des Fees 
utföres af hr Sjöden 

11. Kultani * 
12. Turvaton * 
13. Mariani * 
* Sånger för mansröster 

arr 
arr 
arr 

arr 
arr 

af Haydn 
" Reissiger 

Mozart 
Dahl 

Sjöden 

Beethoven 
Cronhamn 
Tullberg 
M.Wegelius 
1. S. Bach 
Parish-Alvars 

Pacius 
Moring 
Hamma 

Biljetter a 2 m.för äldre personer och 1 m. för skolungdom försälja ifrån 
och med i dag i Frenckellska bokhandeln och i hr Harbergs apotek samt 
sedan vid ingången till konserten, som börjas klo 1/2 8 e.m. C. G. Wase
nius." (AU 5.5.75) 

"Theatems foyer. Tolfte abonnerade Soiren (musik) gifves i morgon 
söndag den 9 dennes enligt följande Program: 

1. Friihlings-Marsch 
2. Myrten-Vals 
3. Ur Nordstjeman 

4. Ouvertyr till op. Oberon 
5. Andante 
6. Scherzo 
7. Allegro Finale 

8. Ouvertyr tili op. Den Stumma 
9. Engelbreckts-Marschen 

af Parlow 
Strauss 
Meyerbeer 

Weber 
Haydn 
v. Beethoven 
Mozart 

Auber 
Blanche 



17 maj 

18 maj 
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10. Tyrolienne Kreutzer 
11. Tritonen-Galopp Labitzky 

Soiren börjas klo 1/2 8 och slutas omlcring klo 10 e.m. Biljetter till 1 mark 
för äldre personer och 50 penni för skolungdom och barn finnas vid in
gången. O. Byström." (AU 0 Ap 8.5.75) 

"Musikaliska Sällskapets Konsert gifves i Brunnssalongen å Kuppis, 
annan dag pingst, måndagen den 17 maj 1875, med biträde af musik
vänner, enligt följande Program: 

1. Ouvertyr till skådespelet 
"Sommarnattsdrömmen" 

2. Concert pour violon 
utföres af hr O. Bouteselle 

3. Symfoni (N:o 8) 

4. Ouverture till op. "Den Stumma 
från Portici" 

5. "Le Soldat" 
solo för Basun, utföres af hr Bouteselle 

af Mendelssohn 
" de Beriot 

v. Beethoven 

Auber 
Sandberg 

6. Ulfåsa-Marschen " Söderman 
Musikaliska sällskapets medlemmar ega, vid uppvisandet af aktiebrefven, 
fritt tillträde till konserten för lika antal personer, som innehafvande ak
tier. Biljetter a 2 mark för herrar, 1 mark 50 penni för fruntimmer och 1 
mark för skolungdom fmnas att tillgå å hr apotekaren Harbergs apotek tili 
konsertdagen klo 5 e.m. äfvensom vid ingången. Konserten börjas klo 7 
och slutas omkring klo 9 e.m." (AU 17.5.75; satserna på Beethoven
symfonin uteslutna) 

"Svenska Septetten gifver Första Konserten å Kuppis i dag tisdag den 18 
maj 1875. Program: 

1. Festmarsch 
2. Ouvertur till "Le Siege de 

Rosehelle " (sic) 
3. Aria ur "Puritanerna" 

(So10 för Ess Cornett) 
4. Svenska Folkvisor och 

Folkdanser 

5. Cornett Preludium ur 
"Giuramento" 

6. "Minne från Wiesbaden" Vals 

7. Fantasie öfver Ryska Folk
melodier (obligat tenorbasun 
och Ess Cornett) 

af Foroni 

Balfe 
Bellini 

A. Söderman 

Mercadante 
Parlow 

8. Aria ur "Barberaren" Rossini 
(Solo för Ess Cornett) 

9. "Fata Morgana" Mazurka J. Strauss 
10. Finska visor 

Biljetter a 1 mark finnas att tillgå vid ingången. Konserten börjas klo 6 
och slutas omkring kJ. 9 e.m." (AU 18.5.75) 



19 maj 

20 maj 

21 maj 

22 maj 

23 maj 

25 maj 
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"Konsert af Svenska Sept~tten från klo 7-10 e.m. på Kuppis. Entree 
jämte program 1 mark." (AU 19.5.75) 

"Konsert af Svenska Sept~tten från klo 7-10 e.m. på Kuppis. Entree 
jämte program 1 mark." (AU 20.5.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag fredag den 21 maj klo 7-10 e.m. Konsert . 
å Kuppis enligt följande Program: 

1. Bröllopsmarsch UT "Mid
sommamattsdrömmen" 

2. Potp. ur "Wilhelm Tell" 
3. Bilse-Polka 
4. Aria ur "Stabat Mater" 

5. Variationer öfver ett schwei
ziskt Thema för Ess Comett 

6. Vals och Choeur ur "Faust" 
7. Concert för Tenorbasun 

af Felix Mendelssohn
Bartholdy 

af Rossini 
Parlow 
Rossini 

A.Randel 
Gounod 
Rex 

8. Potp. ur "Hvita Frun" Boieldieu 
9. Aria UT "La Traviata" G. Verdi 
10. Quadrille ur "Frihetsbrödema" " Offenbach 

Biljettemajemte program försäljas vid ingången å 1 mark." (AU 
21.5.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag lördag den 22 och i morgon söndag den 
23 maj klo 7-10 e.m. Kons~rt å Kuppis. Biljetter jemte program försäljas 
vid ingången å 1 mark." (A U 22.5.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 22/5 (AU 22.5.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag tisdag den 25 maj kl. 7-10 e.m. Konsert 
å Kuppis. Program. 

1. Marsch ur op. "Oberon" 
2. Coro et Präludium UT op. "Eden" 
3. Kiinstler Leben Vals 
4. Entre-act UT "Nordstjeman" 

5. Concert Polonaise för Tenorbasun 
6 .. Duett ur op. "Lucia" 
7. Au revoir! Mazurka 

8. Aria ur op. "Barberaren" 
(Solo för Ess Comett) 

9. Potp. ur op. "Den stumma" 
10. Bilse Poika 
11. Fantasie öfver Ryska Folk

melodier (obligat Tenor-
basun och Ess Comett) 

af C. M. v. Weber 
Mercadante 
Joh. Strauss 
Meyerbeer 

Sandberg 
Donizetti 
G. Lumbye 

Rossini 

Auber 
Parlow 

12. Vorwärtz Marsch Menzel 
Entreen frivillig. Programmer å 5 penni." (AU 25.5.75) 



26 maj 

27 maj 

28 maj 
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Abo Teater: Novanders sällskap ger Offenbachs operett "Les Bavards" 
(AU 26.5.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag onsdag den 26 maj klo 7-10 e.m. Konsert 
å Kuppis. Program: 

1. Lyra-Marsch 
2. Fantasie öfver motiver ur op. "Faust" 
3. Juliette Vals 
4. Souvenir de Svedoise 

5. Potp. ur op. "Lucretia Borgia" 
6. Kirmess Poika 
7. Aria ur "Drottning Christina" 
8. Serenad 

9. Chör Miserere och Final ur "Truba-

af Mieaetis 
" Gounod 

Stutz 
Leonard 

Donizetti 

Foroni 
F. Lachner 

duren" Werdi (sic) 
10. Variationer öfver motiver UI" 

"Friskytten" för tenorbasun George 
II. "Fata Morgana" Mazurka J. Strauss 
12. Qvadrille ur "Frihetsbrödema" " Offenbach 

Entreen frivillig. Programmer a 5 penni." (AU 26.5.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag torsdag den 27 maj klo 7-10 e.m. Kon
sert å Kuppis. Program: 

1. KriegsMarsch ur Athalia 
2. Potp. ur op. "Robert" 
3. Zephyr Liifte Vals 
4. Aria ur op. "Puritanema" 

(solo för Ess Comett) 

5. Terzett ur op. "Rivaleme" 
6. Aria ur op. "Oberon" (sol0 

för Tenorbaslin) 
7. Rosen fest-Polka 
8. Cavatina ur "Nebucadnezar" 

9. Variationer öfver ett schweiziskt Thema 
(solo för Ess Comett) 

10. Fiskarflickan, Romance 
11. Velociped-Galopp 
12. Kung Carl XV:es Marsch 

Entreen frivillig." (AU 27.5.75) 

af F. M. Bartholdy 
" Meyerbeer 

H. C. Lumbye 
Bellini 

Mercadante 

C. M. v. Weber 
Gungl 
Werdi 

A. RandeI 
Meijerbeer 
E. Strauss 
ZabeI 

Konsert af Svenska Septetten å Kuppis enligt "Dagsiista" (AU 28.5.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag lördag den 29 maj klo 7-10 e.m. Konsert 
å Kuppis. Entreen friviIlig." (AU 29.5.75) 

"Musik utföres å AIlmänna Promenaden i dag lördag från klo 7 tili 10 på 
aftonen af professor Byströms orkester. Carl Kindstedt." (Ap 29.5.75) 

"Lotteri. Med högvederbörligt tilIstånd anställes söndagen den 30 inne
varande maj klo 5 e.m. å Kuppis ett allegrilotteri tilI förmon f6r Folkupp-



31 maj 

1 juni 

2juni 

3 juni 

4 juni 

5 juni 

9 juni 

10 juni 

11 juni 

12 juni 

13 juni 

14 juni 

15 juni 
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lysningssällskapet. Entree 50 penni; för barn och tjenstefolk 25 penni. 
Priset för hvarje lott 25 penni. Musik vid tillfållet af svenska hornsep
tetten äfvensom sång af en manskvartett under ledning af direktör Wa
senius." (AU 29.5.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis enligt "Dagsiista" (AU 31.5.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag tisdag den 1 juni kl. 7-10 e.m. Konsert å 
Kuppis. Entreen frivillig." (AU 1.6.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 1/6 (AU 2.6.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 1/6 (AU 3.6.75; annonsen 
anger dock onsdagen den 2 juni!) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 1/6 (AU 4.6.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag lördag den 5 juni kl. 7-10 e.m. Konsert å 
Kuppis. Program. 

1. Marsch 0 Chör ur "Tannhäuser" 
2. Fantasi öfver motiver ur op. "Faust" 
3. Le Trompette des Cent Gardes PoIka 
4. Legende 

5. Chör, Miserere (sic) och Final 
ur op. "Trubaduren" 

6. Souvenir de Svedoise 
7. Minne från Wiesbaden, Vals 
8. Concert Polonaise, Solo för 

Tenorbasun 

af R. Wagner 
" Gounod 

Bousque 
Wieniawski 

G. Werdi 
Leonard 
Parlow 

Sandberg 

9. Coro et Präludium ur "Eden" Mercadante 
10. Aria ur op. "Barberaren" Rossini 

Solo för Ess Comett 
11. Au Revoir! Mazurka G. Lumbye 
12. Tapto 

Entreen frivillig. Obs.! Söndagen den 6, måndagen den 7 och tisdagen 
den 8 gifves icke konsert å Kuppis." (ÅU 5.6.75) 

"Svenska Septetten gifver i dag onsdag den 9 juni kl. 7-10 e.m. Konsert 
å Kuppis. Enteen frivillig." (AU 9.6.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 9/6 (AU 10.6.75) 

Konsert av Svenskla Septetten å Kuppis; jfr 9/6 (AU 11.6.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 9/6 (AU 12.6.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 9/6 (AU 12.6.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 9/6 (AU 14.6.75) 

Konsert av Svenska Septetten å Kuppis; jfr 9/6 (AU 15.6.75) 
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20juni 
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24 juni 

27 juni 

1 juli 

4juli 
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"Svenska Septetten gifver i dag onsdag klo 7-10 e.m. sista Konserten å 
Kuppis. Program: 

1. Fest-Marsch 
2. Cavatina ur op. "Nabucco" 
3. La Trompette des Cent Gardes Poika 
4. Serenade 

5. Konsert för Tenorbasun 
6. Minne från Wiesbaden, Vals 
7. Souvenir de Suedoise 
8. Potp. öfver Finska sånger 

9. Aria ur op. "Drottning Christina" 
Solo för Ess-Comett 

10. Fantasi öfver Ryska Folkmelodier 
11. Au revoir! Mazurka 
12. Souvenir de Abo. Marsch 

Entreen frivillig." (AU 16.6.75) 

af J. Foroni 
G. Verdi 
Bousquet 
Lachner 

Atterman 
Parlow 
Leonard 
A. E ...... n 

J. Foroni 

G. Lumbye 
G. Madsen 

"Musik utföres söndagen den 20 juni klo 6 e.m. af musikaliska sällska
pets orkester å Virvotus." (AU 18.6.0 19.6.75) 

"Musik utföres Midsommarafton den 23 juni klo 6 e.m. å Lilla Bock
holmen." (AU 22.6.023.6.75) 

"Musik utföres å AlImänna Promenaden Midsommardagen från klo 7 tili 
10 e.m. af Professor Byströms orkester. C. A. Kindstedt." (AU 23.6. 
75) 

"Musik utföres å Sampalinna i morgon afton från klo 1/2 8 af Musikaliska 
sällskapets orkester." (ÅP 26.6.75) 

Musik å AlImänna Promenaden på Runsala av "professor Byströms or
kester" 7-10 em (AU 29.6, 30.6. 01.7.75) 

"Musik utföres å Sampalinna i morgon afton från klo 1/2 8 af musikaliska 
sä1lskapets orkester. Obs.! För att möjligen bereda en qvickare servering 
blifver buffet arrangerad i trädgården. Julius Lindgren." (Ap 0 Au 3.7. 
75) 

"Söndagen den 4 juli klo 1/2 8 e.m. gifva De Swenska Qvartettsångame 
Lutteman, Bröderman, Hjortberg, Lundgren och Rydberg i Solennitets
salen en konsert. Program: 

1. Mitt Schweizerland: Här är 
sköntetc 

2. Svensk folkvisa: Som Stjeman etc arr 
3. Ur "Fredmans Epistlar" 
4. Aftonen: Dagens drott i blåa vågor etc 

5. Sommaren: 1 skog på fålt små 
blommoretc 

6. Ridderens frieri (Dansk Folkvisa) arr 
7. Ur "Fredmans Epistlar" 
8. Källan (med Baryton-solo) 

af F. Abt 
A. Edgren 
C. M. Bellman 
A. Billeter 

F. Mendelssohn 
N. Salomon 
C. M. Bellman 
V. Lagercrantz 



6juli 

7 juli 

8juli 

11 juli 

12 juli 
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9. Barcarole: Roddare låt åran etc 
10. Serenad: Ljufva flicka etc 
11. "Dans ropte Felen" 
12. Wor' jag en dröm (med 

F. Otto 
F. Abt 
P. Heyse 

Baryton-solo) Westmeyer 
Biljetter a 2 m. för äldre (hälften för barn) tillhandahålles vid ingången." 
(Programblad) 

Brunnsbal i Nådendal kl. 1/27 emo (AU 1.7.,2.7.03.7.75) 

"Musikalisk Soiree gifves af undertecknad, med benäget biträde, tisdagen 
den 6 juli uti Nådendals nya brunnssal kl. 6 e.m. Biljetter a 1 mark 50 
penni för herrar, 1 mark för fruntimmer och 75 penni för barn säljas vid 
ingången. A. E. Westerlind." (Ap 3.7.75) 

Brunnsbal i Nådendal. (AU 6.7.75) 

tv!usik å Samppalinna av musikaliska sällskapets orkester från kl. 1/2 8. 
(AU 7.7.75) 

"Musik utföres å Allmänna Promenaden Söndagen den 11 juli från 7 tilI 
10 e.m. af Professor Byströms orkester. C. Kindstedt." (AU 10.7.75) 

Brunnsbal i Nådendal. (AU 6.7.75) 

"Konsert gifves af undertecknade i Solennitetssalen måndagen den 12 juli 
1875 enligt nedanstående Program. 

1. Aria ur op. "Trollflöjten" 
(sjunges af Anders Willman) 

2. Aria ur op. "Faust" 
(sjunges af Hedvig Willman) 

3. Lifdrabanten och Kung Erik 
4. Konsert (Finale) för Piano 

(spelas af fröken Anna Willman) 
5. Aria ur op. "Figaros bröllop" 

(sjunges af Anders Willman) 

Mozart 

Gounod 

O. Lindblad 
Weber 

Mozart 

6. Duett ur op. "Kärleksdrycken" Donizetti 
(sjunges af Hedvig och 
Anders Willman) 

7. Cavatina ur op. "Ernani" Verdi 
(sjunges af Anders Willman) 

8. Aria ur op. "La Traviata" Verdi 
(sjunges af Hedvig Willman) 

9. a) Jätten Wennerberg 
b) Pehr Svinaherde, folkvisa 

(sjunges af Anders Willman) 
10.a) Ballad ur "Kung Carlsjakt" Pacius 

b) Skogssång Norman 
Biljetter a 3 mark säljas vid ingången. Början sker kl. 1/2 8 e.m. Hedvig 
Willman. Anders Willman." (AU 8.7.75. Konserten ursprungligen an
nonserad till9n, och avd. 10 omfattade då även "Paa Fjeldet" av Kjerulf) 
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"Konsert. Underteckande gifva i Nådendals brunnssa10ng i dag tisdag 
den 13 juli Konsert. Vidare genom program. Hedvig Willman. Anders 
Willman." (AU 13.7.75) 

"Konsert i Nådendal. Onsdagen den 14 ju1i, kl. 5 1/2 e.m. gifver Nya 
Svenska Damkvartetten Konsert i Nådendals Brunnssalong. Bi1jetter a 1 
mark 50 penni och 1 mark för bam ti1lhandahållas vid ingången. Amanda 
Carlsson. Ingeborg Löfgren. Inga Ekström. Bertha Erixon." (AU 14.7. 
75) 

Brunnsbal iNådendal. (AU 13.7.75) 

"Teater. Torsdagen den 15 ju1i 1875 kl. 1/28 e.m. gifver Operasällskapet 
från "Theatre Italien" i Paris sin fÖIsta konsert i härwarande Teater enligt 
f01jande program: 

1. Andante och Final, Trio för Piano, Vio1 och Vio10ncell, af Mende1s
sohn, spe1as af mr Hollander och mr Hollman (sic) 

2. Aria ur op. "Barberaren i Sevilla" af Rossini, sjunges af rnr 
Upers 

3. Aria ur op. "Semiramis" af Rossini, sjunges af signora Montoya 
4. "Le Desir". Solo för Violoncell af Servais, spelas af mr Hollman 
5. Cavatina ur op. "Barberaren i Sevilla" af Rossini, sjunges af signo

ra Donadio 
6. Duett ur op. "Aida" af Verdi, sjunges af signora Montoya och rnr 

Devilliers . 
Andra afdelningen: 
7. a) Dans 1e doux asile. b) Les moutons, för Violin och Vio10ncell, 

spelas af rnr Hollander och rnr Hollman 
8. Braga Romance (Med obligat Violoncell). Sjunges af signora Mon

toya, obligat cello af rnr Hollman 
9. "Morceau de Salon", för Violin afVieuxtemps, spelas af mr 

Hollander 
10. Duett ur op. "Mignon" af Thomas, sjunges af signora Donadio och 

mr Upers 
11. Thema och Variationer af Proch, sjunges af signora Donadio 
12. Tersett ur op. "La Traviata" af Verdi, sjunges af signora Montoya, 

mr Upers och mr Devilliers. 
Priserna äro fö1jande: [Lång lista med 9 olika prislägen från 4 mark till 1 
m 50 p]" (Programblad. Sällskapets konserter annonserades i förväg, ÅP 
10.7.75, varvid nämnes att det är fråga om hr Strakoschs "italienska 
opera- och konsert-sä11skap" från Theatre ltalien i Paris, som består av 
följande medlemmar: "Signora Bianca Donadio, primadonna, sopran, 
Signora Sylvia de Montoya, mezzosopran, Mr Devilliers, tenorsolist, Mr 
Upers, barytonso1ist, Mr Hollander, violinist hos H. M:t Konungen af 
Holland, Mr Hollman, violoncellist hos H.M:t Konungen af Holland"; 
någon pianist nämns al1tså ej) 

"Teater. Fredagen den 16 juli kl. 1/2 8 e.m. uppträder Operasällskapet 
från "Theatre ltalien" i Paris för andra och sista gången i härwarande Tea
ter. Program: 

Första afdelningen 
Andra akten af Operan Rigoletto af Verdi. 
Personer: Gilda M:lle Donadio, Hertigen af Mantua Mr Devilliers, 
Rigoletto Mr Upers. 



17 juIi 

18juIi 

21 juIi 

22juIi 
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Fjerde Akten, första Tablån ur Operan 11 Trovatore af Verdi. 
Personer: Leonora M:lle Montoya, Grefve Luna Mr Upers, 
Manrico Mr Devilliers. 
Konsert -Afdelningen. 
a) Ave Maria b) Romanza af Schubert. Solo f6r Violoncell af Mr 
Hollman 
Scen ur Operan 11 Barbiere di Siviglia. 
Personer: Rosina M:lle Donadio, Figaro Mr Upers. 
Prislista etc" (Programblad; jfr ovan 1517) 

"Musik utföres å Lilla Bockholmen 1ördagen den 17 dennes ifrån klo 7 
e.m. af Professor Byströms orkester." (AU 16.7. 0 17.7.75) 

"Musik utföres i morgon aftol!, å SampaIinna från klo 1/2 8 af Musikaliska 
sällskapets orkester." (AV 0 AP 17.7.75) 

"Musikalisk-Dramatisk Soire gifves af undertecknade i härvarande Teater 
Söndagen d. 18 juli klo 7 1/2 e.m. enligt nedanstående program: 

l:staAfdelningen 
1. Op. "Sömngångerskan" 

(sjunges af Anders Willman) 
2. Ur op. "Figaros bröllop" 

(sjunges af Hedvig Willman) 
3. "Die beiden Grenadiere" 

(sjunges af Anders Willman) 
4. a) "Stilla mitt hjerta" 

b) "Ingrids visa" 
(sjungas af Hedvig Willman) 

5. a) Kämpen Grimborg ISvenska folkvisor 
b) Pehr Svinaherde I 
c) Ola Glumstulen 

(sjungas af Anders Willman) 
2:dra Afdelningen 
Stor scen och Aria (Juvelaria) 

ur op. "Faust" 
(utföres i kostym af 
Hedvig Willman) 

Scen ur op. "Kärleksdrycken" 
(Dulcamara spelas af Anders Willman, 
Adina af Hedvig Willman) 

3:dje Afdelningen 
Stor scen ur op. "Regementets dotter" 

(Marie, marketenterska, 
spelas af Hedvig Willman, 
sergeanten af Anders Willman) 

Bellini 

Mozart 

Reissiger 

Emanuel 
Kjerulf 

Norsk folkvisa 

Gounod 

Donizetti 

Donizetti 

Anteckningslista är utlagd i Frenckellska bokhandeln. Biljettprisema äro 
de vanliga. Hedvig Willman. Anders Willman." (AU 14.7.75) 

Brunnsbal i Nådendal. (AU 17.7.75) 

Brunnsbal i Nådendal. (AU 20.7.75) 

"Musik utföres å SampaIinna i afton från klo 1/2 8 af Musikaliska sällska
pets orkester." (Ap 22.7.75) 
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"Musik utföres å Allmänna Promenaden söndagen den 25 juli ifrån 7 tili 
10 e.m. af Professor Byströms orkester. C. Kindstedt." (AU 24.7.75) 

Brunnsbal i Nådendal. (ÅU 24.7.75) 

"Vid den fest, som i dag anställes å Allmänna Promenaden afbadgäster 
frän Nådendal, utföres musik af Musikaliska sällskapets orkester frän klo 
6-10 e.m. C. A. Kindstedt." 

"Sommarfesten i Nådendals nya brunnssal anställes onsdagen den 28 
juli, klo 1/27 e.m. 

Marsch aus Balfes Oper Der Mulatte af J. Gungl 
Andante " Abt 
Ouverture zur Oper Der Maurer 

und Schlösser von ~uber (sic) 
Utföres af Musikaliska Sällskapets Orkester." (Å U 27.7.75) 

Musik å Samppalinna av musikaliska sällskapets orkester frän klo 1/2 8. 
(ÅU 29.7.75) 

"Musikalisk Soire gifves af undertecknad med benäget biträde, lördagen 
den 31 juli uti Nådendals nya brunnssal klo 7 e.m. enligt nedanstående 
Program: 

1. Aria ur op. Profeten 
2. Piano-nummer 
3. Barcarole, duo 
4. Elfkungen 

5. Kyrko-Aria 
6. Chör-Säng , 
7. Farväl tili Hilma 
8. Visa 

Mathilda Lagermarck." (ÅU 31.7.75) 

Meyerbeer 

Kiicken 
Schubert 

Stenhammar 

Dannström 
Hallström 

"Folkfest med lotteri anställes å Lillheikki1ä kungsgårds natursköna park 
söndagen den 1 augusti klo 5 e.m. hvarvid utom festtal musik utföres af 
professor Byströms hela orkester samt fyrverkeripjeser afbrännas af kap
ten C. O. Trygg. Inkomsten aflotteriet är anslagen till anskaffande af 
orgelverk till S:t Karins kyrka. Inträdesbiljetter säljas vid ingängen a 25 
penni för person samt 10 penni för barn. Bestyrelsen." (ÅU 31.7.75) 

"Söndagen dn 1 augusti klo 1/2 8 e.m. gifva De Svenska Qvartettsänga
rena H. Lutteman, E. Lindqvist, F. Lagerholtz, T. Lundgren och E. 
Diiring i Solennitetssalen en konsert. Program: 

1. Mitt Schweizerland 
2. Svensk folkvisa: Som stjeman etc arr 
3. Barcarole 
4. Nökken (med Tenor-solo) 

af F. Abt 
" A. Edgren 

1. Otto 
H. Kjerulf 
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4aug 
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8aug 
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5. Naturen och hjertat 
6. Sommaren 
7. Herr von Rococo 
8. Vorejag en dröm (med Barytonsolo) 

O. Lindblad 
F. Mendelssohn 
L. Lenz 

9. Morgonandakt (med Tenorsolo) F. Abt 
10. Svensk folkvisa arr O. Lindblad 
II. Dans ropte felen P. Heise 
12. Sofi ro (med Barytonsolo) F. Möhring 

Biljetter etc." (Programblad. När "Vore jag en dröm" annonserades vid 
konserten 4/7, angavs tonsättaren vara Westmeyer) 

Brunnsbal i Nådendal. (ÅU 31.7.75) 

"Måndagen den 2 augusti kl. 7 e.m. gifva De Svenska Qvartettsångarena 
H. Lutteman, E. Lindqvist, F. Lagerholtz, T. Lundgren och E. Diiring 
Konsert i Nådendal." (ÅU 31.7.75) 

"En sista konsert gifves af De Swenska Qvartettsångarena Tisdagen den 
3 Aug. kl. 1/2 8 e.m. i Solennitetssalen. Program. 

1. Fredrelandssang 
2. Serenad 
3. Ur "Fredmans Epistlar" 
4. Tåren (med Baryton-solo) 

5. Naturen och hjertat 
6. Serenad Ljufva flicka etc 
7. Ur "Fredmans Epistlar" 
8. Nökken (med Tenor-solo) 

9. Barcarole 
10. Neckens Polska arr 
11. Dans ropte felen 
12. Sofi rol (med Baryton-solo) 

Biljetter etc." (Programblad) 

Brunnsbal i Nådendal. (ÅU 3.8.75) 

af R. Nordraak 
" J. A. Josephson 

c. M. Bellman 
J. Witt 

O.Lindblad 
F. Abt 
C. M. Bellman 
H. Kjerulf 

J. Otto 
O. Lindblad 
P. Heise 
F. Möhring 

"Musik utföres på Allmänna Promenaden torsdagen den 5 augusti från 
I}l. 7-10 e.m. af Musikaliska sällskapets orkester. C. Kindstedt." (ÅU 0 
AP 4.8. 0 5.8.75) 

Musik på Allmänna Promenaden av Musikaliska sällskapets orkester; jfr 
5/8. (ÄU 6.8., 7.8.750 ÅP 7.8.75) 

Brunnsbal i Nådendal. (ÅU 7.8.75) 

"Stor Instrumentalkonsert i Kuppis park gifves Tisdagen den JO och 
Onsdagen den II innevarande augusti kl. 7 e.ffi. af ett K. K. Osterrikiskt 
kapell, bestående af 40 man, bland dem stÖITe delen framstående solister. 
Program till dagens konsert. 

Första afdelningen: 
1. Entre-Act ur op. Lohengrin af Rich. Wagner 
2. Ouverture till op. Oberon af C. M. von Weber 
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3. "Dachstein", variationer för Sopran och Fliigelhorn 
af Strebinger, utföres af herr Panik 

4. Ceske Zwuky, stor potpourri af Komzak 
Andra afdelningen: 
5. Original-Concert-Cavatine för Euphonium af 

Kutscher, utföres af herr Pitroff 
6. Annen-Concert-Polka., solo för Fliigelhorn af 

Legender, utföres af herr Panik 
7. "Klangfiguren", vals af Strauss 
8. Divertissement ur op. II Trovatore af Verdi, arr af Asboth 
Tredje afdelningen: 
9. Ouverture till op. Ilka af Doppler, arr af Hauser 
10. Cavatina ur op. II Duco delI Alba, solo för 

klarinett, utföres af herr Beran 
11. Ballabile ur baletten "Fausta" af Ganizza 
12. Potpourri ur Lecocqs operette "Mademoiselle 

Angot, die Tochter der Halle" af Pawlis 
Bröderne Matouschek." (AU 10.8.75. Konserterna var ursprungligen 
[Ap 7.8.75] annonserade till 11 0 12/8, och i denna förannons anges 
även, att kapelIet var "på genomresa från S:t Petersburg tilI London" och 
att det stod "under anförande af herr kapelImästare Johann Mrazek") 

"Stor Instrumentalkonsert i ~uppi park gifves i dag Onsdag den 11 au
gusti klo 7 e.m. af ett K. K. Osterrikiskt kapelI, bestående af 40 man, 
bland dem större delen framstående solister. Program: 

1. Einzugs Marsch ur op. Rienzi af R. Wagner 
2. Ouverture ur "Fisch-Adler und der Bär" af Rossini 
3. Original-Cavatina för Euphonium af Resznicek, 

fÖTedrages af hr Pitroff 
4. Opernschau grosses Potpourri af Faulwetter 

5. Carnevals från Venedig, sola för Fliigelhorn af 
Ernst, föredrages af hr Cerny 

6. Sextetto et Finale ur op. "Macbeth" af Verdi 
7. Der Vahlstimmen Valzer af Strauss 
8. Potpourri ur op. "Maritana" af Vallace 

9. Ouverture ur op. Wilhelm Tell af Rossini 
10. Thalia-Qvadrille af Mrazek 
II. Koncert Aria ur op. "Louise de Montfort" för 

Clarinette af Bergsohn, föredrages af herr Beran 
12. Grosses Oesterreichische Retraite af Leonhart 

Bröderne Matouschek." (AU 11.8.75; jfr ovan) 

Brunnsbal i Nådendal. (AU 7.8.75) 

"Musik utföres i afton å Sampalinna från klo 1/2 8 af Musikaliska sällska
pets orkester." (AU 12.8.75) 

"Stort briljant fyrverkeri med musik af prof. Byströms kapell på AlImän
na Promenaden i dag lördag den 14 Aug. 1875. Fyrverkeriet atbrännes 
klo 9 om aftonen. C. O. Trygg, kapten." (Ap 14.8.75) 
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"F. B. K. anställer Dans-soire i Kuppis Brunnssalong söndagen den 15 
augusti kl. 8 e.m. Biljetter a 1 mark säljas vid ingången till Soiren. Be
styrelsen." (AV 14.8.75) 

Brunnsbal i Nådendal. (AV 14.8.75) 

Musik å. Samppalinna av Musikaliska sällskapets orkester från klo 1/2 8. 
(AV 0 AP 19.8.75) 

In1eder Novanders sällskap en sejour på Abo teater (26 förest t slutet av 
sept), varunder spelas bl a "Preciosa", "Wermlendingarne" och "Ner
kingarne" (AV) 

lI4usik å Samppalipna av Musikaliska sällskapets orkester från klo 1/2 8. 
(AV 26.8.75; av AP:s annons 25.8.75 kan förefalla, som om musik 
utfördes denna dag) 

"Fabriksarbetargillets Årsfest anställes Söndagen den 29 augusti i gillets 
trädgård .... Lokalen öppnas klo 4 e.m. Musik af Musikaliska sällskapets 
hela orkester, föredrag, sång, eklärering a la Tivoli, klättqng på såpad 
stång, hvarvid olika priser erhålles m.m. Bestyrelsen." (AV 28.8.75. 
Arsfesten ursprungligen annonserad till 22/8 men uppskjuten "af före
kommen anledning" (Ap 19.8.75). 1 referat från festen AV 30.8.75 
anges, att gillets sångkör under C. G. Wasenius ledning sjöng flera 
sånger) 

Musik ~ Samppalinna av Musikaliska sällskapets orkester från klo 1/2 8. 
(AV 0 AP 2.9.75) 

"Musik pch Eklärering å Virvotus lördagen den 4 dennes ifrån klo 6 
e.m." (AV 2.9.75) 

"Med benäget biträde af fru Ritou och en mansqvartett, under anförande 
af direktör Wasenius, gifver undertecknad i dag lördag d. 4 sept. en 
konsert i härvarande Solennitetssal. Program: 

1. Aria ur Profeten 
2. * I Se hist ved Östersaltets vove 

I Kristalien den tina arr 
3. IGliickes genug 

ILour 
4. IFinsk folkvisa 

ISaga vid spiseln 

5. Aria ur La Favorita 
6. * I Mariani 

I Turvaton Finsk folkvisa 
7. Kyrkoaria 
8. IChant polonais 

9. 
IHummoreske (sic) 
IFarväl till Hilma 
IVisa 

*Qvartetter för mansröster 

af Meyerbeer 
Reissiger 
Tullberg 
R. Schumann 
S. Bach 

M. Wegelius 

Donizetti 
B. Hamma 

Stenhammar 
Chopin 
Grieg 
Dannström 
Hallström 

Början sker klo 1/28 e.m. Biljetter etc. Flygeln från Bliithners fabrik. 
Mathilda Lagermarck." (Programblad) 
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7 sept "Musikpch Eklärering å Virvotus i dag tisdag den 7 dennes ifrån klo 6 
e.m." (AU 7.9.75) 

9 sept "Porthansdagen, årsdagen af Porthans statyns aftäckning är i dag och 
kommer, enligt hwad wi hört, att i afton frras på sedwanligt sätt medelst 
afsjungande af fosterländska sånger inwid minnesstoden." (ÅP 9.9.75) 

11 sept 

12 sept 

14 sept 

18 sept 

19 sept 

23 sept 

Musik å Pinellan av Musikaliska sällskapets orkester. (ÅU 8.9. 0 9.9.75. 
ÅP 9.9.75 ger följande kommentar på notisplats: "Musik utföres i afton 
på PinelIan af musikaliska sällskapets hela orkester, d.w.s. åtminstone 
så heI, som sällskapet på flera månader bestått sig!! Stats- och stadsbidra
gen torde dock förblifwa hela .. ") 

"Musik och Eklärering alaTivoli i afton å Sampalinna. Musiken böIjar 
klo 7 " (ÅU 11.9.75) 

"Konsert. Med benäget biträde af fröken M. Lagermarck, samt en mans
kör under anförande af direktör Wasenius gifver undertecknad Söndagen 
den 12 september en Andlig Konsert i Domkyrkan. Program: 

1. Toccata och fuga (d-molI) för Orgel 
2. Andliga melodier för violin och orgel 
3. Konsert-Adagio för Orgel 
4. Kyrko Aria för Sopran 
5. Andante religioso för Orgel 
6. Sånger för manskör 

J. Seb. Bach 
Ritter 
Merkel 
Mendelssohn 
Berens 

a) KapelIetb) Hymn Kreutzer 
7. Fantasi och Fuga för Orgel Richter 

Början sker klo 6 e.m. Biljetter etc. Richard Faltin." (ÅU 11.9.75) 

"Musik och Eklärering ala Tivoli å Sampalinna i afton. Musiken böIjar 
klo 7." (ÅU 14.9.75) 

"Musik och Eklärering på Allmänna Promenaden lördagen den 18 sep
tember." (ÅU 17.9.75) 

"Med benäget biträde gifver undertecknad Söndagen den 19 september 
1875 en Kyrkokonsert i härvarande domkyrka. Program: 

1. Marche triomphale Lemmens 
so10 för orgel, utföres af fru Ritou 

2. Konsert på harpa, komponerad 
på 1740-talet Händel 

3. Sång 
4. a) Largo Barth 

b) Andante religioso Schumann 
förharpa 

5. EIegi för harpa Oberthiir 
6. Sång 
7. "AveMaria" från 1500-talet, för harpa 
8. Finska melodier, för harpa Liszt 

Konserten böIjar klo 6 e.m.Biljetter etc. Adolf Sjöden." (Programblad. 
Konserten ursprungligen annonserad tili 5/9) 

"Musik och Eklärering alaTivoli å Sampalinna i dag afton för sista gång
en denna sommar. Obs. Musiken börjar klockan 7 e.m." (ÅU 23.9.75) 
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"Med vederbörligt tillstånd och med benäget biträde gifva underteek
nade i dag tisdag den 5 oktober härstädes en Konsert i Solennitets
sai en. Program: 

1. Ree. och Aria ur op. "Un ballo in 
Maschera" 

2. Aria ur op. "Dinorah" 
3. Die beiden Grenadiere 
4. a) Au Printemps 

b) Saga vid spiseln 

5. Gesu Nazareno 
6. Cavatina ur op. Robert le Diable 
7. a) Der Neugierige 

b) ltaliensk folkvisa 
8. Folkvisor 

Verdi 
Meyerbeer 
Schumann 
Gounod 
M.Wegelius 

Gounod 
Meyerbeer 
Schubert 

Konserten börjar klo 1/28 e.m. Naemi Ingman. Elis Duncker." 
(Programblad. Enl. reeension Au 6.10.75 sjöng Ingman även en 
Aria ur "Semiramis" av Rossini) 

De Swenska Quartettsängarena hade till denna dag annonserat en kon
sert IAu 6.10.751 som av allt att dömaej genomf6rdes. 

"Med högvederbörligt tillstånd gifver undertecknad å härvarande thea
ter söndagen den 17 Oktober klo 1/2 e.m. Konsert enligt följande 
Program: 

1. Aria ur op. "1 Masnadieri" 
2. a) Fridsböner i aftonens lugn 

b) Violblomman 
3. Ouverture till op. "Enleveringen" 
4. Näktergalsaria 
5. a) Som i ungdomens vår 

b) Svensk folkvisa 
6. Aria ur op. "Trollflöjten" 
7. Ouverture till op. "Nya egensomsherrn" 
8. a) Widmung 

b) Haidenroslein (sic) 
c) Finsk folkvisa 

af Verdi 
" Pacius 

Mozart 
Mozart 
Masse 
Durand 

Mozart 
Boieldieu 
Schumann 
Schubert 

9. Aria ur op. "Sömngångerskan" " Bellini 
Biljetter till vanliga teaterpriser etc. Ida Basilier." (ÄP 16.10.75. För 
orkestemumren svarade "Byströms orkester samt amatörer" enl ree 
Au 18.10.75) 

"Med benäget biträde af Fröken Anna Byström, Herr P. Lindblad 
m.fl. gifver underteeknad Söndagen den 31 Oktober 1875 i här
varande teater En Soire enligt följande Program: 

1. Ouverture 
2. Molnets broder af J. L. Runeberg, framsäges af underteeknad 
3. Aria ur operan Figaros Bröllop af Mozart, sjunges af fröken 

Anna Byström 
4. Balskoma. Komedi i en akt af Octave Gastineau. 

Personema: Suzanne de Mareilly, spelas af - - - -, Marguerite 
de Chatenay underteeknad. 
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5.0uverture 
6. a) Vintergatan af Z. Topelius 

b) Koskenlaskian morsiamet af A. Oksanen, framsägas af 
undertecknad 

7. a) Romance ur op. Mignon af A. Thomas 
b) "Donne-moi cette fleure!" af Gounod 

sjungas af fröken Anna Byström 
8. Nachtgesang, ord af Goethe, musik af M. Hauptman, 

sjunges af herr P. Lindblad 
9. Andra aktens första tablå ur sorgespelet Daniel Hjort af J. J. 

Wecksell 
Personerna: Katri spelas af undertecknad, 
Daniel Hjort - - - -

Representationen börjas klo 7 e.m. Hedvig WinterHjelm." 
(Programblad, som även innehåller utförlig prislista etc. Rec ÅU 
1.11.75 förmäler, att det var "prof. Byströms orkester" som fram
förde de två uvertyrerna, och det är troligt, att Anna Byström ackom
panjerades av sin far) 

Finska operan på Åbo teater: Lucrezia Borgia (ÅU 6.11.75) 

Finska operan på Åbo teater: Lucrezia Borgia (ÅU 9.11.75) 

Finska operan på Åbo teater: Lucrezia Borgia (ÅU 10.11.75) 

"Soire med 10tteri. Med högvederbörligt tilIstånd och benäget biträde 
af medlemmar från finska operan samt af amatörer anställes i dag 
torsdag i societetshusets stora salong Litterär-musikalisk Soire med 
lotteri, tilI förmån för fmska teaterns stipendiefond. Program: 

1. Manskör 
2. Föredrag 
3. Lotteri 
4. Manskör 
5. "Les Adieux de Maria Stuart", romans af L. Niedermeyer, 

sjunges af fröken Fanny Tallgren 
6. Romans ur operan "Fra Diavolo" af Auber, sjunges af herr 

Ericsson 
7. Andante ur pianoqvartett af Mozart 
8. Aria ur "Alphyddan" af Adam, sjunges af herr Bergholm 
9. Böhmisk sång af Bendl, sjunges af herr Navratii 
10. Quintett med solo af Storck. Solo utföres afherr Navratii 

Början sker klo 7 e.m. Biljetter etc." (ÅU 11.11.75. Enl referat ÅU 
12.11.75 leddes manskören av C. G. Wasenius, och professor 
Byströms orkester utförde några musikstycken under lottförsälj
ningen) 

Finska operan på Åbo teater: Lucia (ÅU 13.11.75) 

"Det praktfulla Fyrverkeri, som till följe af ogynnsam väderlek blef 
inhiberad [sic], afbrännes å Tivolibacken söndagen den 14 Nov. klo 
1/26 e.m. efterförut angivet program. C. o. Trygg." (ÅP 13.11.75. 
Fyrverkeriet ursprungligen annonserat till 7111 enl annons ÅP 6.11. 
75: "Ett praktfullt Fyrverkeri söndagen den 7 November klo 6 e.m. 
med musik å Tivolibacken invid Tavasttull. Obs.! Detta är det sista 
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fyrverkeriet i år. C. O. Trygg, kapten." Annonser om tidigare fyrver
kerier saknar i regel uppgift om "musik") 

Finska operan på Åbo Teater: Lucia (ÅU 16.11.75) 

Finska operan på Åbo Teater: StradelIa (ÅU 20.11.75) 

"Musikalisk aftonunderhållning å Sampalinna hvarje afton kl. 7 af hr 
Rieck med säl1skap" (ÅU 22.11.75; annonseras tom 7.12.75: "i 
afton sista gången" men även 8.12.75) 

Finska operan på Åbo Teater: StradelIa (ÅU 23.11.75) 

Finska operan på Åbo Teater: StradelIa (ÅU 25.11.75) 

"Konsert. Med benäget biträde af fru A. Ritou, herr professor O. By
ström samt herrar artister från finska operan gifver underteckand i dag 
fredag den 26 november hårstädes en Konsert i Solennitetssalen. 
Program: 

1. Ouverture tilI operan "Don Juan" 
2. Aria och Cavatina ur operan "Faust" 
3. Scherzo B-moll 
4. Andante ur op. "Trubaduren" 

5. Ouverture till operan 
"Barberaren från Sevilla" 

6. Recitativ och aria ur operan "Friskytten" 
7. Brudef01get drager forbi 
8. a) Finsk folkvisa 

b) "Betulinka", böhmisk sång 
c) Fåfång önskan 
d) "Gute Nacht mein 

Mozart 
Gounod 
Chopin 
Verdi 

Rossini 
Weber 
Grieg 

Nesvadba 
K. Collan 

herziges Kind Abt 
9. Qvintett Storch 

Konserten börjas kl. 1/2 8 e.m. Biljetter a 2 mark samt för bam och 
skolungdom a 1 mark säljas i Frenckellska bokhandeln och vid in
gången. Josef Navratil." (ÅU 26.11.75. Av ree ÅU 27.11.75 fram
går, att pianokompositionerna av Chopin och Grieg spelades av fru 
Ritou och uvertyrerna utfördes av "prof. Byströms orkester". Kon
serten var ursprungligen annonserad till 21/11.) 

"Fruntimmersföreningen i Åbo anställer den 4 instundande Decell}ber klo 
7 e.m. ett allegrilotteri med dans uti societetshuset härstädes ... " (AP 
2.12.75) 

"Musikaliska sällskapets årsfest anstäl1es fredagen den 17 innevaran
de December kl. 1/2 8 eftermiddagen i societetshusets stora salong, 
och ega sällskapets ledamöter, vid uppvisande af aktiebrefven, fritt 
tillträde till festen för lika många fami1jemedlemmar, som innehaf
vande aktier. Program: 

1. Ouverture till skådespe1et 
"Midsommamattsdrömmen" 

2. Sång 
3. Allegro ur Symfoni n:o 8 

af Mendelssohn 

v. Beethoven 
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4. Duo för 2 klarinetter ur op. 
"Semiramis" Rossini 

5. Sång 
6. Ouverture till op. "Friskytten" Weber 
Dans 

Festen börjas klo 1/2 8 eft. m. och slutas kI. 12 på natten. Inträdes
kort a 2 mark fOr herrar, 1 mark 50 penni för fruntimmer och 1 mark 
för skolungdom finnas att tillgå i Frenckellska bokhandeln samt vid 
ingången." (Ap 16.12.75) 

"Mark-Soire gifves i morgon söndag den 19 dennes uti teatems foyer 
af Musikaliska Sällskapets orkester enl. följande Program: 

1. Abo läns marsch 
2. Die Berggeister Vals 
3. Sylfid-Polka 

4. Les Abencerrages Ouvertyr 
5. Duo för 2 klarinetter ur op. Semiramis 

(Hrr Tenlen och Grönlund) 
6. Andante 
7. Mandolinata, solo för Trumpet 

(Hr Scholler) 

af Strauss 
" Bilse 

" Cherubini 
" Rossini 

" Haydn 
" Paladhille 

8. Ouvertyr tili op. Martha " v. F1otow 
9. Victoria Vals " Lanner 
10. illfåsa-Marschen " Söderman 
11. Liebesbriefe-Galopp " Labitzky 

Soiren börjas kI. 7 och slutas omkring kI. 10 e.m. Biljetter till 1 mark, 
hälften för skolungdom och barn, finnas vid ingången. O. By-
ström." (AU 0 Ap 18.12.75. Soaren ursprungligen annonserad tili 
15/12 men uppskjuten "tili följd af mellankommet hinder" Au 15.12. 
75) 

"Soire. Tili förmån för ett välgörande ändamål anställes Andra dag juI 
den 26 december kI. 1/2 8 i Societetshusets stora salong En dans
soire. Entrebiljetter a 2 mk för herrar, 1 mk 50 p för frunt. och 1 mk 
för skolungdom erhålIas vid ingången." (AU 22.12., 23.12.0 
24.12.75) 

"Dans-Soire anställes på Virvotus söndagen den 2 januari 1876 kI. 6 
e.m. Entrebiljetter a 1 mark 50 penni fOr herrar, 1 mark för fruntim
mer och 50 penni förbarn erhålIas vid ingången." (AU 30.12. 0 
31.12.75) 

En tili denna dag annonserad "Stor alImän Maskeradbal" (AU 5.1.76) 
i Societetshuset instälId. 

"Musikalisk Soire för ett välgörande ändamål (tilI förmån för enka 
och barn efter flöjtisten Lindroos) gifverMusikaliska SälIskapets ka
peli under professor Byströms anförande i dag tisdag den 11 dennes i 
SoIennitetssalen enl. föIjande Program: 
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1. Ouvertyr till skådespelet Egmont 
2. Der Wanderer, solo för 

Tenorhorn (Hr Sundberg) 
3. Menuetto ur Ess-durs Symfonien 
4. larghetto ur D-durs Symfonien 

5. Ouvertyr till op. Martha 
6. Romans för violin 

(Herr Forssell) 

af v. Beethoven 

Schubert 
Mozart 
v. Beethoven 

Flotow 
J. Meyer 

7. Duo för 2 c1arinetter ur operan Semiramis" Rossini 
(Hrr Tenlen och Grönlund) 

8. Duo för 2 trumpeter (Die Seelente) 
(Hrr Schollberg och Sandberg) 

Wilboa 

9. Allegro ur Symfoni Haydn 
Soiren börjas k1. 1/2 8. Biljetter tilli mark 50 penni för herrar, 1 
mark för fruntimmer samt hälften för skolungd0I!l och bam säljas i 
Frenckellska Bokhandeln samt vid ingången." (AP 11.1.76; soiren 
ursprungligen annonserad tillI2/1) 

"Skridskoklubben håller sin andra danssoire i morgon, fredagen den 
14 dennes, i teaterns foyer." (Ap 13.1.76; någon första soire ej an
nonserad) 

"Maskeradbal anställes i societetshuset, till förmån för F. B. K. 
söndagen den 16 Januari k1. 7 e.m. Demaskering kommer att ega rum 
k1. II. Biljetter a 3 mark för herrar och 2 mark för damer fprsäljas 
från och med thorsdagsmorgonen, den 13 Jan. i hr J. Th. Akermans 
bokhandel och hr apothekaren B. M. Harbergs apothek samt maske
radaftonen vid ingången. Bestyrelsen." (Ap 11.1.76) 

"Mark-Soire gifves i dag torsdag den 20 dennes uti teaterfoyern enligt 
följande Program: 

1. Turnerfest-marsch 
2. Juristen Bali Tänze 
3. Wildfeuer-Galopp 

4. Allegro ur G-moll-symfonien 
5. Solo för Altviol 

(Herr Nyberg) 
6. Gretchen am Spinnrade 

(Herrar Rieck och Grönlund) 
7. Scherzo ur Ess-dur (Eroica) 

symfonien 

af Diethe 
" Strauss 

Herrrnan 

Mozart 
Bliesener 

Schubert 

v. Beethoven 

8. Ouvertyr till op. Oberon C. M. v. Weber 
9. Die Post, solo för trumpet Schöffer 
10. Polonaise Leuthner 
II. Griandole-Galopp Herrman 

Soiren börjas k1. 7. Biljetter tili 1 mk för äldre personer och hälften 
för skolungdom och barn finnas vid ingången. O. Byström." (AU 
20.1.76) 

"Dans-soire anställes å Wirvotus söndagen den 23 januari k1. 7 eft. 
m." (AU 20.1.76) 
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27 jan "Med benäget biträde af Musikaliska Sällskapets Orkester, under 
anförande af hr Professor Byström, samt af andra för F. B. K. 
intresserade anställer F. B. K. i Teaterfoyem Torsdagen den 27 Januari 
1876 En Litterär-Musikalisk Soire enligt föIjande Program: 

30 jan 

2 febr 

4 febr 

5 febr 

6 febr 

8 febr 

11 febr 

13 febr 

15 febr 

1. Ouverture tili "Den Stumma" af Auber 
2. Deklamation 
3. Sång 
4. Larghetto Beethoven 
5. Sång 
6. Ouverture tilI "Friskytten" Weber 
7. Sång 
8. Föredrag på finska 
9. Sång 
10. Marsch 

Soiren börjas kl. 7 e.m. Biljetter a 1 m. 50 p. för Herrar och 1 m. för 
Fruntimmer säljas vid ingången. Obs.! Medlemmar afF. B. K. ega 
fritt tillträde mot uppvisande af sina nummerbrickor. Bestyrelsen." 
(Programblad) 

Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: Hvita Frun (ÅU 29.1.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: Zar und Zimmerman (ÅU 
2.2.76) 

Fichtelbergers operasäIlskap på Åho Teater: Friskytten (ÅU 4.2.76) 

"Soire. Till frrande af Johan Ludvig Runebergs födelsedag anställer 
frivilliga brandkåren i teatems foyer i dag lördag den 5 febr. med 
benäget biträde en soire enligt följande Program: 

1. Ouverture tili operan Egmont 
2. Föredrag 
3. Sång: Vårt land. Suomis sång. Mun muistuu mieleheni. 
4. Musik: Sjömanssång från Pemå. Kultaselle. Kaipaus. 
5. Deklamation 
6. Björneborgames marsch. 
7. Finska sånger harmoniserade och satta fer orkester af O. 

Byström 
Dan s. 

Biljetter a 2 mark för herrar och 1 mark för damer säIjas vid ingången 
tilI soiren, som börjas kl. 1/28 eftermiddagen. F. B. K.:s Bestyrelse." 
(ÅU 5.2.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: Hvita Frun (ÅU 5.2.76) 

Fichtelbergers operasäIlskap på Åbo Teater: Trubaduren (ÅU 8.2.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: Muntra fruama (ÅU 
11.2.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: Barberaren i Sevilla och 
Den sköna GaIathea (ÅU 12.2.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: Don Juan (ÅU 15.2.76) 
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Fichtelbergers operasäl1skap på Åbo Teater: Joseph och hans bröder 
(ÅU 17.2.76) 

Fichte1bergers operasä11skap på Åbo Teater: Martha (ÅU 19.2.76) 

"Musikalisk Soire gifves af Fabriksarbetargillet i Åbo i dess lokal, 
Slottsgatan No 59, till förmån för en siuk- och begrafningskassa, 
söndagen den 20 dennes kl. 6 e.m." (AU 19.2.76. Av ref. ÅU 
21.2.76 framgår, att programmet upptog musik för homsextett, 
kvartetter för mansröster, en vio1inkvartett samt sånger för bl. kör 
(b1 a kör ur "Wilhelm Tell") och 1eddes av C. G. Wasenius) 

Fichte1bergers operasä11skap på Åbo Teater: Fidelio (ÅU 22.2.76) 

En till denna dag annonserad "vokal- och instrumentalkonsert" av 
Th. Sörensen, "med benäget biträde af amatörer, herr professor Oscar 
Byström, med1emmar af Tyska operasäl1skapet (Fichte1berger) jemte 
musika1iska säl1skapets orkester" [ÅU 15.2.76] inställdes "på grund 
af de tyska operasujettemas stränga 1jenstgöring" [ÅU 23.2.76]. Den 
dansk-finske tonsättaren Theodor Sörensen (1844-1914) var vid denna 
tid organist i Bjömeborg (jfr 5/6 1873). 

"Till förmån för ett eget hus för F. B. K. i Åbo anställes i dag torsdag 
den 24 febr. kl. 1/2 8 e.m. i sodetetshusets stora salong En Maske
radbal." (ÅU 24.2.76) 

Fichte1bergers operasäl1skap på Åbo teater: Sköna Helena (ÅU 25.2.76) 

Fichte1bergers operasällskap på Åbo Teater: Trollflöjten (ÅU 26.2.76) 

"Musikalisk Soire gifves af Fabriksarbetargillet i Åbo i dess lokal, 
Slottsgatan No 59, till förmån för en sjuk- och begrafningskassa, 
söndagen den 27 dennes kl. 5 e.m." (AU 24.2.76; jfr ovan 20/2) 

Fichte1bergers operasällskap på Åbo Teater: Josef och hans bröder 
(ÅP 29.2.76) 

"Middag med Musik utförd af prof. Byströms hela orkester serveras 
onsdagen den 1 mars kl. 3 e.m. efter täflingskömingens slut i Teater
foyem. (ÅU 28.2.76. Ovanför denna annons står att läsa en annan 
med följande in1edning: "Täflingskörning med trafvare eger rum ons
dagen den 1 mars från kl. 11 f.m. på isen nOIT om Runsala bro." 
Kombinationen av tävlingsköming och efterfoljande middag med 
musik kan ha förekommit även andra vinterdagar 1876, av 1ösryckta 
tidningsnotiser att döma, b1 a tro1igen 30/1) 

"Dans-Soire anställer F. B. K. i sodetetshusets stora salong i dag 
torsdag d. 2 mars kl. 1/28 e.m." (ÅU 2.3.76) 

Fichte1bergers operasällskap på Åbo Teater: Figaros bröllop (ÅU 
3.3.76) 

Fichte1bergers operasällskap på Åbo Teater: De fyra Haymonsbarnen 
av Balfe (AU 4.3.76) 
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Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: Alessandro Stradella (AU 
7.3.76) 

"Soire gifver F. B. K. i dag torsdag den 9 mars klo 1/2 9 - II e.m. i 
teaterfoyem, hvarvid hålles föredrag samt utföres sång och musik. 
Endast kårens medlemmar ega inträde. Komiterade." (AU 9.3.76) 

"Andlig konsert gifves i morgon fredag den 10 mars klo 7 e.m. i 
domkyrkan enligt medföljande program. Biljetter etc. L. Fichtelber
ger" (AU 9.3.76) "Tili förmån för småbamsskolan gifver underteck
nad i dag klo 7 e.m. i domkyrkan en konsert efter följande Program: 

1. Preludium 
Konsertsonat 

2. Aria för sopran ur "Messias" 
föredrages af fru Fichtelberger 

Aria för bas ur "Skapelsen" 
föredrages af hr Bartsch 

3. Variationer över en eng. folk
sång för orgel 

4. Kyrkoaria för alt 
föredrages af fröken Winter 

Aria ur Stabat Mater 
solo för trumpet af hr Scholler 

5. a) Andante för orgel 
b) Flöjtkonsert för orgel 

6. a) Aria för tenor ur "Skapelsen" 
föredrages af hr Sonn 

b) Meditation 
A ve Maria för sopran, violin 
ochorgel 
föredrages af fröken 
Herzberg och hr Rieck 

7. Slutspel för orgel 
Ludwig Fichtelberger." (Prograrnblad) 

af J. S. Bach 
Merkel 
Händel 

Haydn 

Rink 
Methfessel 

Rossini 

Beethoven 
Rink 
Haydn 

Seb. Bach 

Gounod 

Hesse 

Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: Maurer und Schlosser 
(AU 11.3.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: Hvita frun (AU 15.3.76) 

"En Musikalisk-Deklarnatorisk Soire gifver undertecknad med 
gunstbenäget biträde af herrar Otto, Sonn och Lemberg samt hrr 
amatörer,j solennitetssalen i dag torsdag den 16 mars klo 1/28 e.m. 
Theodor Osterberg, skådespelare." (AU 16.3.76; enl notis samma 
dag medverkade ej hr Otto men i stället fru von Pöllnitz, och på 
programmet stod bl a "Der Asra" av Rubinstein, "&lkönig" av 
Schubert och "Der Friihling" av Gounod) 

Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: Norma (AU 17.3.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: Orfeus i underjorden 
(AU 18.3.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: Martha (AU 22.3.76) 
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Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: Zigenaren och Kapell
mästaren från Venedig, båda av Milller, samt konsertavdelning (ÅU 
24.3.76) 

En till denna dag (Marie bebådelsedag) annonserad Maskeradbal å 
Allmänna Promenaden å Runsala inhiberad (ÅU 0 ÅP annonser från 
17.3.76, inst 22.3.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: Regementets dotter (ÅU 
24.3.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Åbo Teater: 10 flickor och ingen man 
(av Suppe) och Orfeus i underjorden (ÅU 28.3.76) 

"Med ben~Eet biträde af musikvänner, tyska operans artister, herrar 
Bähr och Osterberg samt musikaliska sällskapets orkester, gifver 
undertecknad, onsdagen den 29 mars, i theatern Vokal- och Instru
mental-Konsert i 4 afdelningar. Program: 

1. Ouverture till op. "Les Abencerrages" af Cherubini 
2. Terzett ur op. "Fidelio" v. Beethoven 

(Fru v. Pöllnitz, hrr Sonn och Bartsch) 
3. Qvartett N:o 3 (H-moll) för 

Violin, Alt, Cello och Piano Mendelssohn 
(Herrar Rieck, Nyberg, Hausen 
o. O. Byström) 

4. Aria ur op. "Kärleksdrycken" Donizetti 
(hr lamborg) 

5. Pianostycken 
a) Sarabande S. A. Bach [sic] 
b) Passacaille Händel 

(0. Byström) 

6. Symfoni för orkester O. Byström 
a) Allegro b) Andante 
c) Allegro molto e finale 

7. Aria ur op. "Afrikanskan" Meyerbeer 
(Fru v. Pöllnitz) 

8. Elden, pri~!Jelönt dikt C.R.Malmström 
(Herr Osterberg) 

9. Sånger vid piano 
a) Am Meer Schubert 
b) Wanderlied Schumann 

(Herr Sonn) 
10. Pianostycken 

a) Andante Sig. ThaIberg 
b) Vals Chop'!n 

Konserten börjas klo 1/2 80ch slutas omkring klo 10 e.m. Ofverblifne 
biljetter säljas i morgon onsdag klo 9 f.m. i theaterns biljettlucka, der 
de antecknade behagade uttagas. Biljettprisen äro de vanliga. o. By
ström." (ÅP 28.3.76. Tidigare annonser anger som programmets nr 4 
"Terzett ur op. Herrman Wimpel" av Byström med Fröken Herzberg, 
hrr Sonn och lamborg och att "Anteckningslista till platser finnes i 
Frenckellska bokhandeln." Om programändringen AU 28.3.76: "1 



2 april 

4 april 

6 april 

17 april 

18 april 

133 

anseende till de biträdande tyska opera-artisternas stränga tjänstgöring 
och bristande tid till inöfning kommer terzetten ur operetten Herman 
Wimpel att utgå, men i dess stä1le sjunger hr Lamborg Dulcamaras 
aria ur op. Kärleksdrycken." Enl ree AU 30.3.76 sjöng dock hr Lam
borg en aria av Lortzing!) 

Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: Undine av Lortzing (AU 
1.4.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: Hugenotterna (AU 
4.4.76) 

Fichtelbergers operasällskap på Abo Teater: De fyra Haymonsbarnen 
samt Scen och duett ur Hugenotterna; sällskapets sista representation 
(AU 6.4.76) 

"Med benäget biträde af fru A. Ritou gifve Vestfinska afdelningens 
sångare till förmon för ett blifvande finskt etnografiskt museum en 
Konsert i solennitetssalen måndagen den 17 april1876. Program: 

1. För piano: , 
a) Träumerei 
b) Chant polonais 

utföres af fru A. Ritou 
2. a) 1 skogen 

b) Wandrers Nachtlied 
c) Solvirkning 

3. Solo för en röst med pianoaccomp. 
a) Die beiden Grenadiere 
b) Finsk folkvisa 

4. a) Bröllopsmarsch 
b) "Ren Calad" 
c) "Liksom en herdinna" 
d)Aftensang 

5. För piano: 
a) Brudef0lget drager forbi 
b) Les Courriers 

arr 

6. a) "Ah mun rakas", finsk folkvisa 

af R. Schumann 
" Fr. Chopin 

Mangold 
Linsen 
Kjerulf 

Schumann 

Söderman 
Collan 
Schantz 
Kjerulf 

Edvard Grieg 
Th. Ritter 

b) Den ensamma rosen i dalen Hermes 
c) Sång för fosterlandet Lindblad 

Början sker klo 8 e.m. Biljetter a 2 mark, för skolungdom a 1 mark 
säljas å Harbergs aPoothek samt konsertdagen vid ingången~ Text till 
sångema a 25 p." (AP 15.4.76. Dirigent var enl ree Au 19.4.76 Martin 
Wegelius) 

"En danssoire kommer att af fruntimmer från wår societet föranstaltas 
annan dag påsk, d. 17 april. Behållningen av denna, under wår på 
dansnöjen synnerligen fattiga winter säkert med glädje emotsedda 
tillställning är afsedd för ett wälgörande ändamål." (AP 6.4.76; denna 
soare dock ej senare annonserad) 

"Litterär Soire. Till förmån för ett blifvande finskt Ethnografiskt 
Museum anställer Vestfinska studentafdelningen en Litterär Soire med 
dans i societetshusets stora Salong tisdagen den 18 April klo 7 1/2 
e.m. Biljetter a 2 mark för herrar och 1m. 50 p. för fruntimmer säljas 



19 april 

20 april 

23 april 
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soiredagen från 11-1 å societetshuset samt från 1/27-9 vid ingång
en." (ÅP 15.4.76. Enl notis ÅP 18.4.76 skulle föredrag hållas av 
lieentiaten G. M. Sehybergsson, "hvarjemte åtskilliga sånger skola 
utföras") 

"Andlig konsert. Med benäget biträde af musikvänner, Vestfinska 
studentafde1ningens sångare, samt herrar Hausen, Rieck oeh Seholler 
gifver underteeknad ons-dagen den 19 dennes, tilI förmån för afl. 
komponisten Södermans enka oeh barn, and1ig konsert i domkyrkan. 
Program: 

1. Allegro, so10 för orge1 
2. Duo för vio1in och orgel 

(Herr Rieek) 
3. Terzett för fruntimmersröster 

ur Oratoriet Elias 
(6 musikvänner) 

4. Improvisation 
5. So10 för vio10neell 

(Herr Hausen) 
6. a) Aftensang 

b) Stilla 0 stilla 
(Vestfinska Student
afdelningens sångare) 

7. Andante för orgel 
8. Solo för trumpet 

(Herr Seholler) 

af O. Byström 
" v. Beethoven 

Mende1ssohn 

O. Byström 
Methfesse1 

Kjeru1f 
Geijer 

Seb. Bach 
Meissner 

9. Bön för orgel Lemmens 
Konserten börjas klo 12 på dagen oeh slutas omring klo 1/2 2 e.m. 
Biljetter till 1 mark 50 penni för herrar, 1 mark för fruntimmer samt 
50 penni för skolungdom, barn oeh tjenstefolk säljas konsertdagen på 
h~rr Harbergs apotek vid kyrkotorget från klo 9 f.m. o. Byström." 
(AP 18.4.76 samt programblad - annonsen anger ej sångnurnren. 1 
kort ree ÅP 20.4.76 anges, att "Professor Byström föredrog på orgel 
en af honom komponerad improvisation öfwer motiver från A. Sö
dermans "Ulfåsamarsch" samt "Den hwide röde Rose", hwilken 
anslående improvisation afslutades med fragmenter ur psalmen: "Wår 
Gud är oss en wäldig borg. ") 

"Musikalisk underhållning å Kuppis ifrån och med i dag och följande 
dagar från klo 8 e.m. affamiljen v. Hausen. Entreen frivillig." (AU 
20.4.76; underhållningen annonseras för varje dag tom 30/4, AU 
29.4.76 anger "för sista gången i morgon söndag") 

"Konsert. Söndagen den 23 April gifva underteeknade i härvarande 
teater en Konsert. Program: 

1. Suite för piano och violin 
a) Andante sostenuto 
b) Presto 

2. Konsert för violin 
(första satsen) 

3. a) Menuette 
b) Impromptu 
e) Polonaise 

förpiano 

af Goldmark 

Mendelssohn 
Mozart 
Schubert 
Chopin 



28 april 

1 maj 

7 maj 

4. 

5. 

a) Romance 
b) Scherzo 
c) Danse hongroise 

för violin 
a) Gavotte 
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b) PoIka de 1a Reine 
6. Grande Fantasie öfver motifver ur op. 

WilheImij 
Hauser 
Brahms-Joachim 

R. Niemann 
Raff 

.. Oberon för piano och vioIin Wolff et Vieuxtemps 
OfverbIifna biljetter tili vanliga theaterpriser. Konserten börjas klo haIf 
8 e.m. AIie Lindberg. G. Niemann." (AP 22.4.76. Av de två artister-
na var Niemann vioIinisten och Lindberg pianisten) 

"Med benäget biträde af professor O. Byström och Musikaliska säll
skapets orkester gifver undertecknad fredagen den 28 dennes, i thea
tern Vokal- och 1nstrumentalkonsert. Program: 

1. Ouvertyr tilI op. "Heirnkehr 
aus der Fremde" 

2. Aria "Figlia mia" etc 
3. Scherzo ur Sinfonia Eroica 
4. a) Romans ur op. "LaIla Rookh" 

b) Spanisches Lied 
(Spansk sång) 

5. Ouvertyr tilI op. "Oberon" 
6. Vals 
7. a) Rondo 

b) Andantino 
c) Allegro moderato för piano 

8. a) Sånger ur skådespelet 
Egmont 

af MendeIssohn 
" Händel 

v. Beethoven 
Felicien David 

Dessauer 

v. Weber 
Vemzano 
Ph. Em. Bach 
Schubert 
Schubert 

v. Beethoven 
b) Svensk folkvisa 

Konserten börjas klo 1/2 8 och sIutas klo 1/2 10 e.m. ÖfverbIifna bil
jetter, tili vanliga theater-priser, säljas i theaterns biljettkontor konsert
dagen klo 9-1 f.m. ochfr. klo 3 e.m. tilI konsertens slut. På nämnda 
tider och stälIe utlämnas de abonnerade biljetterna Alma Fohström." 
(ÄP 27.4.76) 

"1 maj serveras å Virvotus mjöd, kaffe m.m. med musik af herr pro
fessor Byströms orkester från klo 9 förmiddagen." (ÄU 28.4.76) 

"Musikalisk aftonunderhållning å Sampalinna under denna vecka från 
och med i dag klo 8 eftermiddagen af familjen v. Hausen. Obs.! En
dast denna vecka." (ÄU 1.5.76; underhållningen annonseras dagligen 
även 2-615 och ÄU 6.5.76 anger "i morgon söndag sista gången", 
dvs 715) 

"1 morgon den 7 Maj gifver undertecknad med benäget biträde af ope
raartister i härvarande teater En Konsert enligt program, som i dag 
kommer att utdelas. BiIjetter etc. Konserten börjas klo 8 e.m. H. C. 
Otto." (ÄP 6.5.76; konserten ursprungIigen annonserad tili 515. Det 
ifrågavarande programmet har ej påträffats; i notiser och ornnämnan
det nämnes, att operasångarna SonnIeiter (tenor) och Kominsky 
(baryton) samt fröken Grotjan medverkade) 



14 maj 

16 maj 

19 maj 

31 maj 
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"Med benäget biträde af Musika1iska sällskapets orkester under pro
fessor O. Byströms anförande gifve undertecknade, nästa söndag den 
14 dennes, i solennitetssalen Vokal- och Instrumental-Konsert. 
Program: 

1. Ouvertyr till skådespelet Prometeus 
2. Duo ur op. "Den Stumma" 

(Sonn och Lamborg) 
3. Aria ur ''Faust'' 

(Sonn) 
4. Aria ur op. Kär1eksdrycken 

(Dulcamara) 
(Lamborg) 

5. Ouvertyr till op. "Den Stumma" 
6. Choristens lidande med 

ackompagnement af orkester 
(Lamborg) 

7. a) Wanderlied 
b) Adelaide 

sånger v. piano 

af v. Beethoven 
" Auber 

Gounod 

Donizetti 

Auber 

Hehnerding 

Schumann 
Beethoven 

8. Duo Kiicken 
(Sonn och Lamborg) 

Otto Sonn, Otto Lamborg, operasångare." (ÅP 11.5.76) 

"Musikalisk-Deklamatorisk Soire gifver undertecknad med benäget 
biträde af herrar artister och amatörer, tisdagen den 16 maj klo 8 e.m. 
i teaterns foyer enligt Program. 

1. Allegro ur Sonat af af V. Beethoven för Violin och Piano 
2. Bröderna af J. L. Runeberg, framsäges af undertecknad 
3. Sång 
4. Vid Svenska Akademiens 50-åriga minneshögtid, af Esaias 

Tegner, framsäges af en amatör 

5. Duett för 2:ne violiner af Gleincke 
6. Föreläsning öfver C. M. Bellman (slutet), omfattande skaldens 

humor, musiken samt hufvudfigurerna i ''Fredmans Epistlar" 
och "Sånger" 

7. Trio för 2:ne violiner och piano, af Winter 
8. Vid Franz Michael Franzens seknlarfest i Åbo, af C. R. Malm-

ström, framsäges af en amatör. 
Theodor Österberg." (AU 15.5.76) 

"Musikalisk aftonunderhållning i Stadskällaren anställes af ett Berli
ner sångsällskap hvarje afton från och med i dag fredag d. 19 maj klo 
8 e.m. Emil Henneberg, Komiker." (ÅU 19.5.76; underhållningen 
annonseras för varje dag tom 31/5) 

"Konsert. Med benäget biträde af Musikvänner och M usikaliska Sä11-
skapets Orkester gifver undertecknad, onsdagen den 31 dennes i tea
tern sin Afskeds-Vokal- och Instrumental-Konsert i 3 afdelningar. 
Program: 

1. Ouvertyr till op. "Herman Wimpel" 
2. Aria för basbaryton ur op. 

"Iphigenia in Aulis" 

af O. Byström 

Gluck 
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3. Chör för blandade röster ur 
op. "Herman Wimpel" 

4. Konsert för Piano med Orkester 
a) Allegro con brio b) Largo 
c) Allegro e Presto 

(0. Byström) 

5. "Lied", chör för blandade röster 
6. Pianostycken: 

a) Preludium 
b) Nocturne 
c) Volkslied I Lieder 
d) Trio I ohne Worte 
(0. Byström) 

7. Sånger för basbaryton vid Piano: 

o. Byström 

v. Beethoven 

Seb. Bach 
Chopin 
Mendelssohn 

a) 1 skogen Josephson 
b) Tenoroch Bas Schulz 

8. Andantino för orkester o. Byström 
Anteckningslista till platser fmnas från i dag uti Frenckellska Bokhan
deln. Biljettprisen äro de vanliga. o. Byström." (AU 0 Ap 23.5.76. 
Beethoven-konserten, som bör ha varit nr 3, c-moll, dirigerades av 
C. G. Wasenius) 





Bilaga 1. Musikaliska Sällskapets årsberättelser 1872-1876. 
samtliga utskrivna av sekreteraren Fredric Rettig. 

Berättelse 
för tiden från den 1. Juni 1872 till samma dag 1873, afgifven vid Musikaliska 

Sällskapets årsfest, den 20. November sistnämnda år. 

Med det år, denna berättelse omfattar, har Musikaliska Sällskapet börjat femte året 
af dess tillvaro. Under detta år hafva elfva ledarnöter med tillsammans aderton aktier 
tillkommit, men genom dödsfall, afflyttning eIler annan orsak fjorton medlemmar 
med 22 aktier ifrån sällskapet afgått, så att antalet aktier vid årets utgång utgjort 476 
och ledamöter 279, hvilka alla genom fullständig inbetalning fullgjort deras vid säll
skapets fömyade stiftelse åtagna förbindelse. 

Sällskapets årsfest begicks på i stadgama föreskrifvet sått uti societetshuset här
städes den 30. Oktober 1872. Vid derförinnan hållet allmänt sammanträde med de 
bland sällskapets ledarnöter, hvilka på kallelse hade infunnit sig, blef underskrifven 
Rettig invald till ledamot i Direktionen efter Kronofogden Anders Wilhelm Lund
ström, som kort tid förut med döden afgått. Efter det allmänna sammanträdets slut 
vidtog den egentliga festen i societetshusets större salong, hvarvid ett föredrag hölls 
af Herr Hofrättsnotarien Edelsköld samt sång och musik utfördes af sällskapets ka
pelI och amatörer. 

Musikkapellet, som under året dirigerats af Herr Professom Oskar Byström, har 
derunder varit anlitadt vid tillsammans 175 särskilda tillfållen, nemligen 10 kon
certer, 31 theaterrepresentationer, 10 abonnerade danssoireer, 8 musiksoireer samt 
116 enskilda tillfållen, och har orkestern, som frän sistlidne Januari månad blifvit 
förstärkt med en fagottist, vid nyssberörde koncerter medverkat till utförandet af 
större delar af oratoriet "Skapelsen" samt af körer ur flere berömda operor, såsom 
"Vattendragaren" af Cherubini, "Trollflöjten" och "Don Juan" af Mozart, "Wilhelm 
Tell" af Rossini, "Svarta Dominon" af Auber, mfl, äfvensom symfonier af Mozart 
och Haydn jemte ett flertal ouverturer af de yppersta tonsättare blifvit af orkestem 
inöfvade. 

Notbiblioteket, som hufvudsakligast är ett arf från det för närmare ett halft sekel 
tillbaka upplösta Musikaliska Sällskapet på orten, har under året blifvit förstärkt med 
en värdefull samling af musikaliska arbeten. Direktionen har nemligen af Direktören 
Wasenius inköpt 5 symfonier, 79 ouverturer och tre större sängstycken, dels i stäm
mor, dels i partitur, större delar emot obetydlig rabatt, äfvensom biblioteket blifvit 
förökadt med nio utmärktare operor i klaverutdrag med sång, hvarutom 57 af profes
som Byström i stämmor utarbetade musikstycken blifvit på sällskapets bekostnad 
utskrifne och ingått i biblioteket. 

Under året har ett notskåp och en bastrumma inköpts och några instrumenter blifvit 
iståndsatta, för hvilket allt kostnaden, utgörande inalles 178 mark 40 penni, ingår 
bland de i nedanstående sammanhang upptagne "diverse utgifter". 

Den i stadgame föreskrefna koncert anstäldes i bö!jan af sistlidne Juni uti brunns
salongen på Kuppis, hvarvid inkomsteme dock icke tilI fullo betäckte utgifteme,utan 
lemnade en brist af 6 mark 70 penni. 

Enligt de af utsedde revisorer granskade och godkände årsräkenskapeme hafva 
inkomster och utgifter uppgått tilI följande belopp, nemligen: 



Debet 
Behållning från föregående år 
Fordran hos theaterbolaget 
Inbetalte aktiemedel 
Statsanslag 
Anslag från Åbo stadskassa 
Theaterbolagets garantibelopp 
Inkomst vid sällskapets årsfest 

do vid koncerten å Kuppis 

Kredit. 
Förvaltningskostnader 
U tgifter för årsfesten 

dito för koncerten 
Inköpte musikalier 
Notskrifning för orkester 
Professor Byström, för kapellets 

underhåll 
Diverse utgifter 
Fordran hos theaterbolaget 
Kassabehållning 

140 

Fm 919.43 
200.-

4635.-
2000.-
2000.-
2000.-
210.-

_______ 60.-

Summa Fm 12024:43 

Fm 102.40 
189.14 

66.74 
400.22 
231.71 

10200.-
149.73 
200.

_______ 484.49 

Summa Fm 12024.43. 

Bland direktionens medlemmar, af hvlika underskrifven Schultz handhaft inspek
tionen öfver Musikkapellet och biblioteket samt Olsoni besörjt kassörsgöromålen, har 
under året annan förändring ej ägt rum än den, som redan omförmälts och föranledts 
af Kronofogden Lundströms dödliga frånfålle. Åbo, den 20. November 1873. 

Greg Gummerus 
G. A. Schultz 

Berättelse 

HHöckert 

Fredric Rettig C.Olsoni 

för tiden från den 1. Juni 1873 till samma dag 1874, afgifven vid Musikaliska 
Sällskapets årsfest, den 17. December sistnämnde år. 

Med det år, denna berättelse omfattar, har Musikaliska Sällskapet börjat sjette året 
af dess tillvaro. Under detta år hafva genom dödsfall, afflyttning eller annan orsak 27 
medlemmar med lika många aktier ifrån sällskapet afgått, så att antalet aktier vidårets 
utgäng utgjorde 449 och ledamöter 252, hvilka genom fullständig inbetalning full
gjort deras vid Sällskapets förnyade stiftelse åtagna förbindelse. 

Sällskapets årsfest begicks på i stadgarne föreskrefvet sätt uti Societetshuset här
städes den 20. November 1973. Vid derförinnan hållet allmänt sammanträde med de 
bland Sällskapets ledamöter, hvilka på kallelse hade infunnit sig, uppdrogs åt säll
skapets dåvarande Direktion att med biträde af undertecknad Fabritius samt handlan
derne Fabian Åkerman och Wilhelm Theodor Holm, utfärda inbjudning till förnyad 
aktieteckning i Sällskapet under tre års tid, räknadt frän den 1. sistförlidne Juni; hvar-
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efter och sedan revisorsval för sig gått, den egentliga festen vidtog, hvarvid musik 
utfördes af Sällskapets kapell och amatörer. 

Musikkapellet, som under året dirigerats af Herr Professor Oskar Byström, har 
derunder varit anlitadt vid tillsammans 230 musiktillfållen, nemligen 4 koncerter, 70 
theaterrepresentationer, 16 extra theaterrepetitioner, 22 musiksoireer, 8 populära 
konserter, 10 offentliga danssoireer och 100 enskilda tillfållen, och har orkestern 
utfört vid förstnämnde koncerter ett af v. Beethovens större musikverk Symfonia 
Eroica och några andra af hans berömdaste arbeten samt i theatern de italienska 
operornaTrubaduren och Lucie samt 2dra akten ur Operan Friskytten. 

Den i stadgarna föreskrifna konsert anstäldes i början af sistlidna Juni månad på 
Kuppis, hvarvid inkomsten dock icke tili fullo betäckte utgifterna, utan understego de 
sistnämnde med 13 mark 78 penni. 

Enligt de af utsedde revisorer granskade och godkände årsräkenskaperna hafva in
komster och utgifter uppgått till följande belopp: 

Debet. 
Behållning från f6regående år Fm 484.49 
Erlagd fordran hos theaterbolaget 200.-
Statsanslag 2000.-
Anslag från Åbo stadskassa 2000.-
Theaterhusbolagets garantibelopp 2000.-
Inkomst vid sällskapets årsfest 220.-
dito vid sällskapets koncert 68.-

För försälda, kasserade blåsinstrument 14.15 

Summa Fm 11476.64 

Kredit. 
Förvaltningskostnader Fm 73.65 
U tgifter för årsfesten 185.64 
dito för koncerten 81.74 

Notskrifning för orkestern 86.60 
Professor Byström, för kapellets 

underhåll 10200.-
Diverse utgifter 64.-
Kassabehållning 785.01 

Summa Fm 11476.64 

Sedan den i det föregående omnämnda aktieteckning egt rum och musikaliska 
säl1skapet derigenom satts i tillfålle att ånyo i tre års tid fortsätta sin verksamhet, blef 
sällskapet vid sammanträde den 28. sistlidne Maj konstitueradt. Vid det val af direk
tion, hvilket derefter verkstäldes, förmälde Lektorn Schultz, som från musikaliska 
sällskapets stiftelse, i egenskap af ledamot i Direktionen egnat synnerlig omsorg åt 
sällskapets angelägenheter, sig wara af enskilda göromål hindrad att vidare inträda i 
Direktionen, i anseende hvartill och då Lektorn Schultz ehuru åter invald, afsade sig 
detta förtroende samt Kapitenen Olsoni jemväl anmält hinder f6r sitt återinträde i Di
rektionen, i desses ställe ingingo undertecknade Fabritius och von Bonsdorff; hvar
jemte, i följd af valets utgång i öfrigt, undertecknade Gummerus, Höckert och Rettig 
qvarstå såsom medlemmar i Direktionen; och hafva sedermera inom Direktionen ut
setts: undertecknad Höckert till ordförande, Gummerus tili inspektor för musikkapel
let och Rettig tili kassör. Åbo, den 17. December 1874. 

H Höckert Fredric Rettig Greg Gummerus 
Wilh Fabritius Alfred von Bonsdorff 
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BerätteIse 
för tiden från den 1. Juni 1874 till samma dag 1875, afgifven vid Musikaliska 

SälIskapets årsfest, den 17. December sistnämnda år. 

Med det år, denna berättelse omfattar har Musikaliska SälIskapet börjat det tredje 
trienniet, eller sjunde året af sin tillvaro. Af 116 medIemmar, innehafvande 381 
aktier, hvaraf sällskapet vid dess sednaste stifteIse bestod, hafva tre med lika många 
aktier under året afgått, i föIjd hvaraf antalet aktier, utom de 200, hvilka för stadskas
sans räkning tecknats, vid årets utgång utgjorde 378 och ledamöter 113, hvilka ge
nom fullständig inbetalning fullgjort deras vid sälIskapets sednaste stiftelse åtagna 
förbindeIse. 

SälIskapets årsfest begicks på i stadgarne föreskrifvet sätt den 17. December 1874 
och vid derförinnan hålIet allmänt sarnmanträde bIefvo de ärender handlagde, som i 
§ 7 af sälIskapets stadgar föreskrifvas; hvarutom sälIskapets årskonsert anstäUdes 
annan dag Pingst den 17. sistlidne Maj å Kuppis. SälIskapets förlust på årsfesten 
utgjorde 115 mark 94 penni och på konserten 66 mark 94 penni. 

Musikkapellet, som under året dirigerats af Herr Professom Oscar Byström, har 
derunder varit anlitadt vid tillsammans 239 musiktilIfålIen, hvaribIand 88 theaterrep
resentationer och 12 musikaliska soirea-. 

EnIigt de af utsedde revisorer granskade och godkända årsräkenskapeme hafva 
inkomster och utgifter uppgått till följande beIopp, nemligen: 

Debet 
Behållning af föregående år 
Inbetalde aktiemedel 
Statsanslag 
Anslag från Åbo stadskassa 

" från theaterboIaget 
Inkomst vid Sällskapets årsfest 

" vid SälIskapets konsert 

Summa 

Kredit. 
Kostnader för årsfesten 

Do för vårkonserten 
Noter, notskrifning samt reparation af instrumenter, m.m. 
Förvaltningskostnader 
Musikkapellets underhåll 
Kontant i kassan 

Summa* 

Fm 

Fm 

Fm 

Fm 

785.01 
5905.-
2000.-
2000.-
2000.-

115.50 
49.-

12854.51 

231.44 
115.94 
148.50 
43.35 

11500.-
830.28 

12854.51 

Wid sällskapets årsmöte den 17. December 1874 bIefvo tillledamöter i Direk
tionen ånyo invalde underskrefne, af hvilka inom Direktionen utsetts undertecknad 
Höckert till ordförande, Gummerus till inspektor för musikkapellet och Rettig till 
kassör. Åbo, den 17. December 1875. 

Greg Gummerus 
Wilh Fabritius 

HHöckert 

Fredric Rettig Alfred von Bonsdorff 

* Som synes, stämmer inte denna siffra; slutsumman skall bli 12.869.51! (Anm LH) 
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Berättelse 
för tiden frän den 1. Juni 1875 till samma dag 1876, afgifven vid Musikaliska 

Sällskapets årsfest, den 28. Oktober sistnämnda år. 

Det år, denna berättelse omfattar, utgör det åttonde året af musikaliska sällskapets 
tillvaro. Af de 116 medlemmar, innehafvande 381 aktier, hvaraf sällskapet vid dess 
sednaste stiftelse bestod, hafva 8 ledamöter med 17 aktier afgått, men deremot 2 le
damöter med 3 aktier tillkommit; i följd hvaraf antalet aktier, utom de 200, hvilka för 
stadskassans räkning tecknats, vid årets utgång utgjorde 367 och ledamöter 110, 
som alla genom verkställda inbetalningar fullgjort deras vid sällskapets sednaste stif
telse ingängna förbindelser. 

Sällskapets årsfest begicks på i stadgarna föreskrifvet sätt den 17. December 1875 
och vid derförinnan hållet sammanträde blefvo de ärender handlagde, som i sällska
pets stadgar fÖreskrifvas. Sällskapets förlust på årsfesten utgjorde 61 mark 65 penni. 

De förvecklingar, som under året inträdt i följd afkapell-dirigenten Professor Os
kar Byströms oformåga att i afseende å kapellets sammanfattning och vidmagthållan
de fullgöra sina emot sällskapet ingängna förbindelser anser Direktionen sig ej böra 
här vidare beröra, helst desamma härförinnan utgjort föremål för sällskapets öfver
läggningar och beslut. Dock må här tilläggas att den kompromiss, som enligt säll
skapets beslut nedsatts, för att afdömma de emellan Direktionen och Professor By
ström uppkomna stridigheter om beloppet af den honom tillbörande godtgörelse för 
kapellets underhåll tillagt Professom Byström 363 mark 80 penni utöfver hvad tili 
honom blifvit i berörda afseende utbetaladt; och har musikkapellet sålunda kostat 
sällskapet 353 mark 80 penni mer än det belopp 11.500 mark, för hvilket Professom 
Byström åtagit sig att underhålla musikkapellet fullta1igt 

Den vanliga uppgiften om det antal musiktillfällen, hvarvid kapellet under året 
varit anlitadt kan Direktionen denna gäng ej afIemna af orsak att Professom Byström 
ej meddelat Direktionen kännedom derom; men i följd af musikkapellets bristfålliga 
sarnmansättning under de fem första mänadema af året, hade detsamma derunder och 
i synnerhet om sommaren 1875 varit vida mindre anlitadt, än eljest under normala 
förhållanden egt mm. 

Enligt årsräkenskapema hafva inkomster och utgifter uppgått till följande belopp, 
nemligen: 

Debet. 
Behållning från föregående år 
Inbetalda aktiemedel 
Statsanslag 
Anslag, infIutne från Åbo stadskassa 

" från theaterbolaget 
Inkomst vid sällskapets årsfest 

10 

Summa 

Fm 830.28 
5665.-
2000.-
2500.-
2000.-

143.-

Fm 13138.28 
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Kostnader för årsfesten 
Musikkapellets underhåll: 

144 

tili Professor Byström 8913.80 
till tre af Direktionen 

engagerade instrumentalister 2940 
Utgifter för desses engagement och resekostnader m m. 
Trycknings- och öfrige förvaltnings kostnader 
Notskrifning och reparation af instrumenter 
Resekostnad åt Landssekreteraren Schluter för en på säll

skapets uppdrag verkstä1ld resa till Helsingfors 
Kontant i kassan 

Summa 

Fm 204.65 

11853.80 
392.37 

90.25 
60.95 

129.-
407.26 

Fm 13138.28 

Sedan Direktionen sålunda redogjort för sin verksamhet under sednast förlidne år, 
utbeder sig Ditrektionen, som den 1. nästförlidne Juni i andra händer nedlagt wården 
om sä1lskapets angelägenheter, att tilI sä1lskapet frambära sin tacksamhet för det 
förtroende och den öfverseende välvilja, som under Direktionens treåriga förvaltning 
från sällskapets sida kommit Direktionen tili del. Åbo, den 28. Oktober 1876. 

HHöckert 
Wilh Fabritius 

Greg Gummerus Alfred von Bonsdorff 
Fredric Rettig 

Bilaga 2. Handlingar rörande konflikterna mellan Oscar Byström och 
Musikaliska Sällskapet 1875-1876. 

Från Byström till sällskapet 11.1 0.1875 

Till Direktionen för Musikaliska Sä1lskapet. 

Som svar på uppmaning att förklara mig öfver under denna sommar inom orkes
tern befintliga vakanser, får jag äran vördsamt anföra följande: 

Det är Direktionen nogsamt bekant, att, redan före den 1 Mars innevarande år, åt
skilliga af kapellets medlemmar uppsagt sina kontrakt. Dessa medlemmar voro: violi
nisterna Forssell, Kaleva och Nyberg, contrabasisten Holmström, flöjtisten Sund
roos, oboisten Grönlund, trumpetaren Jakobsson samt båda waldhornisterna Ham
mar och Simonsson; inalles 9 af orkesterns 14 medlemmar, hvilka önskade afgå. 
Herr Hammar, som åtnjutit till900 mark förlidet är höjd lön, visade vid detta tillfå1le 
kontrakt med Direktör Sneevoigt i Wiborg på 2000 mark - med honom kunde således 
ingen vidare öfverenskommelse ske, men med de öfriga träffades ny tt af ta! och för
höjning af lönevilkor. Om de platser, som på sådant sätt inte kunde fåstas, nämligen 
för flöjt, contrabas, trumpet och waldhorn, annonserades af mig under loppet af 
Mars månad upprepade gånger i Finska Tidningar, för att derigenom lemna tillfå1Ie 
företrädesvis åt finska musici att dem erhålla. På dessa annonser vet Direktionen, att 
jag icke erhö!1 något svar, äfvensom, att enskilda personers skriftliga förfrågan utföll 
sä, att hvarje ort i Finland sökte, genom påökning af lönevillkoren, qvarhålla sina 
musici på platsen. Först, då jag härigenom ansåg mig böra vara öfvertygad, att i 
Finland varande musici ej voro att erhålla, vände jag mig i April månad, personligen 
och genom ombud, skriftligen till Sverige. Af denna korrespondens ansäg jag mig 
hafva skäl att vara tryggad för platsernas snara besättande, men fann i Maj månad 
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åtskilliga betänkligheter härmed, då, vid kontrakters uppgörande, erhöllos obestämda 
och undvikande svar. Härom hade äfven Direktionen kännedom, då, vid sammanträ
det den Maj, beslöts och omedelbart för Juni, Juli, Augusti och September måna
der tillämpades den öfverenskommelse, att för felande platser aflöningen indrages tili 
sällskapets kassa. 

För att reda allt detta och undvika för mig alltför stora förluster, afreste jag tre 
gånger tili Sverige; den 20 Maj, 6 Juni och 15 Augusti. 

Under dessa resor fann jag nogsamt orsaken till de förhållanden, som på afstånd 
varit mig svära att förk1ara. 

De flesta Sveriges mindre städer hafva på sednare tider fått, antingen ny eller om
byggd och utvidgad teater. Tili denna vill map ock ega orkester, hvilken hufvudsakli
gen sammansättes af närmaste regementes musikcorps. Förut hade dess medlemmar, 
mellan de ärliga mötena, sökt sig anstä1lning vid orkestrar i Stockholm, Göteborg 
m fl större städer i landsorten samt äfven i Finland. Nu qvarstadna de isin hemort. 
Men derigenom uppstär brist på nämde stä1len, hvilken måste fyllas från främmande 
land. Så har ock skett vid de i Sverige näst Kong!. Hofkapellet varande största or
kestrar, såsom Göteborgs och Meissners i Stockholm. De bestå tili det mesta af tyska 
musici. Samma förhållande är ock tili en del rådande vid Stjemströms nya teater. 

För ej så många år sedan kommo tyska musici sjelfmant tili Sverige och togo plats 
på ganska billiga villkor. Nu måste de införskrifvas mot hög aflöning. Orsaken tili 
denna betydande förändring inses lätt af följande förhållande. 

Under sista kriget mellan Tyskland och Franrike stupade en mängd fåltmusikan-
ter. Någon tid efter krigets slut bildades en garantiförening i Tyskland mellan musici, I 
hvarigenom minsta aflöning sattes tili omkring 60 preussiska thaler (ungefår 220 
finska mark) i månaden. Lägre aflöning får ej tagas. Lönlös erhåller understöd ur ge- r 
mensam kassa. 

Af denna äfvensom af andra samverkande orsaker, betalas i Göteborg och Stock
holm för en tysk orkesterspelare omkring 150 kronor och ända tili 180 i månaden. 

Under sådana förhållanden funnos ej i Sverige eller Norge, åtminstone ej i Chris
tiania, några musici lediga, och har jag hvarken sparat tid, penningar eller egen möda 
för att förvissa mig härom, ej heller underlåtit gifva högsta möjliga anbud. 

Förloppet med orkestern har under sommaren varit följande: 
Från den 1 Juni tili den 15 Juli har musikläraren vid fmska kadettskolan, violinis

ten Westerlind, anfört och öfvat orkestem. Från den 28 samma månad tili den 15 
Augusti har jag sjelf dagligen repeterat med densamma, då den öfverlemnades enligt 
skyldighet tili Direktör v. Liihmans ledning, tjenstgörande 3 tim 4 gånger i veckan 
vid teaterrepresentationer, gifna af Novanderska sällskapet. 

Violinisten Bouteselle, med hvilken jag härstädes i Mars månad prolongerade 
kontraktet och som skulle senast den 10 J uli instä1lt sig i tjenstgöring, har oaktadt 
mångfaldiga uppmaningar och påminnelser icke uppfyllt sin skyldighet. 

De platser, för hvilka lönen blifvit tili Musika1iska Sällskapets kassa indragen äro: 

Flöjt från 1 J uli tili 1 October 
Trurnpet sarilma tid 
Violin från 15 Juli tillI October 
Waldhorn från 1 September tilli October. 

Genom kontrakt med Herr Sundroos har nu flöjt blifvit ersatt och återstär tre plat
ser att fylla, näml en violin, en trumpet och ett waldhorn. 

Efter nuvarande förhållanden kosta i Finland 

Viotin 
Waldhorn 
Trumpet 

2200 mark 
2000 
1400 
5600 
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Då jag, såsom Direktionen känner, tid efter annan måst höja aflöningen och ytter
ligare blir tvungen för violin, waldhorn och trumpet sammanlagt betala 5600 mark, 
behöfves ett årligt tillskott af 2000 mark för att hålla kapellet fulltaligt. 

1 händelse att sådant tillskott icke kan beviljas, så föreslås, att det ena waldhomet 
tills vidare indrages, genom hvilken åtgärd jag ser mig i stånd att till violinen och 
trumpeten betala ofvannämnda arvode. 

Skulle detta förslag ej vinna godkännande, finner jag för mig ingen annan utväg, 
än att Direktionen i enlighet med vår öfverenskommelse och på ett sätt äfven sedan 
den 1 Juni skett, för felande platser gör afdrag. 

Åbo den II October 1875 
O. Byström. 

Delegerades rapport till sällskapet 17.11.1875. 

Till Musikaliska Sållskapet i Åbo. 

Vid musikaliska sällskapets sednaste sammanträde har sållskapet anmoda Direk
tionen och fem dervid utsedde delegerade att gemensamt ombesörja det musikkapel
let, hvari fyra vakanser sedan den 1. sistlidne Juni uppstått, blefve erforderligen 
kompletteradt och tillika hos sällskapet framställa förslag tili åtgärder för betryggande 
af kapellets framtida bestånd. 

Vid fullgörandet af detta uppdrag hafva Direktionen och delegerade funnit orsaken 
till musikkapellets iråkade obestånd böra företrädesvis sökas i den brist på energi, 
Professor Byström ådagalagt vid kapellets vidmakthållande, men att de jemnt stegra
de löningsanspråken hos lemplige instrumentalister, i förhållande till de för kapellets 
underhåll anvisade anslagen, jemväl isin mon framkallat svårigheter att vid detsam
ma fåsta kunniga musikidkare. 

De i kapellets sammansättning uppkomna vakanser hafva dock numera blifvit fyl
lde, ehuru sådant icke kunnat ske utan tillskott i de derför berälmade aflöningar. Efter 
några misslyckade försök att genom telegraf- och postkorrespondens erhålla nödig 
förstärkning till kapellet, hafva Direktionen och delegerade sett sig nödsakade att låta 
vid kapellet anstälde musikem Carl Sundberg öfverresa till Stockholm, för att der sö
ka engagera skickliga personer till fyllande af de lediga platsema, och hafva sålunda 
genom Sundbergs bemedling blifvit intill den 1. nästinstundande Juni vid kapellet 
anstälde en förste violinist emot ett arfvode af 200 mark och en trumpetist emot 120 
mark i månaden, utom kostnadsfri hitresa, som de bägge åtnjutit, hvarjemte Direk
tionen och delegerade vid kapellet ånyo anställt en på orten bosatt valdhomist, som 
förut i kapellet tjenstgjort, emot 100 mark i månaden, till följe hvaraf och enär en 
flöjtist derförinnan blifvit af Professom Byström anställd, kapellet numera är fulltalig 
och i öfrigt så sammansatt, som det med Professor Byström ingångna aftal bestärn
mer. 

Då emedlertid Professom Byström varit nödsakad att för innevarande år förhöja 
aflöningarne åt en del af kapellets medlemmar med tillsammans 800 mark, för år räk
nadt, anse Direktionen och delegerade billigt wara att de utgifter, som föranledts af 
Sundbergs öfverresa till Stockholm jemte resekostnadema för de der engagerade två 
instrumentalister, utgörande inalles 392 mark 37 penni, från sällskapets medel bestri
das, äfvensom att de tillskott i aflöningarne, som blifvit sistbemälde musici och vald
homisten tillförsäkrade utöfver hvad för desse instrumentalister i uppgörelsen med 
Professom Byström berälmats, uppgående sammanlagdt tili 158 mark 77 penni i må
naden, af sällskapet utbetalas, helst tillgångarne sådant medgifva och musikkapellets 
fulltaliga sammansättning, derest oförutsedda händelser ej inträffa, sålunda är till den 
1. Juni 1876 betryggad. 
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Professor Byströms förut anmärkta oföretagsamhet i afseende å kapellets vid
magthållande i förening med de ökade aflöningarne, hvari ytterligare stegring vid 
fråga om fömyelse af nu löpande årskontrakt torde wara att befara, synes icke mana 
sä1lskapet att på grund af det vid sammanträdet den 6 Maj 1874 godkända af ta! för
pligta Professom Byström att från den 1. Juni 1876 fullgöra sina emot sällskapet in
gångna förbindelser, och då Professom Byström, på gjord förfrågan, i dag inför Di
rektionen och delegerade förklarat sig icke kunna emot den i nyssberörda uppgÖfelse 
betingade ersättning vidmagthålla musikkapellet i dess då bestärnda sammansättning, 
lärer sällskapet böra, såsnart som möjligt, vidtaga förberedelser för ordnandet af ka
pellets bestånd från den 1. Juni 1876. 

På grund häraf anse sig Direktionen och delegerade böra för sä1lskapet föreslå: 
10 att de utgifter, som föranledts af musikem Sundbergs resa tili Stockholm samt 

af de der engagerade två instrumenta!isters hitfård, uppgående sammanlagdt tili 792 
mark 37 penni, af sällskapets medel bestrides, 

20 att aflöningstillskotten för desse sistnämnde musici äfvensom för valdhomis
ten, utgörande tillsammans 158 mark 77 penni i månaden, tili den 1. Juni 1876 af 
sällskapets tillgångar utbeta!as, och 

30 att sällskapet måtte i närmaste framtiden taga i öfvervägande frågan om musik
kapellets vidmagthållande från den 1. Juni 1876 och besluta tili de åtgärder, som i 
sådant afseende finnes wara nödige. 

Åbo, den 17. November 1875. 

(Denna inlaga är, som Byström senare anmärker, ej undertecknad men står i 
"Direktionens och delegerades" namn och är utskriven av sekreteraren, Fredric 
Rettig) 

Från Byström tili sä1lskapet 8.12.1875. 

Tili Direktionen fÖf Musikaliska Sä1lskapet. 

Då något kontrakt mellan Direktionen och undertecknad icke blifvit skriftligt 
fåstadt och då mitt uppdrag som kapellets dirigent från den 1 Juni 1874 endast 
grundat sig på muntlig öfverenskommelse, som ytterligare vid den förstärkta Di
rektionens sammanträde den 17 Nov. måste af förändrade förhållanden modifieras, 
anhåller jag, att Direktionen behagade tili dagens Protokoll i några få drag faststä1la 
villkoren förnämde mitt uppdrag tili den Iste Juni 1876. 

Som vid ofvannämde sammanträde mig tillfrågades, "om jag från den 1 Juni 1876 
under samma villkor som förut kunde och ville fortfara med min befattning", och jag 
derpå svarade, "att af ekonomiska skäl, sådant, i anseende tili betydligt stegrade lef
nadskostnader och kapellets höjda aflöning, vore omöjligt", får jag härmed fråga, 
huruvida Direktionen behagar göra mig något förslag. 

Åbo den 8 December 1875 
O. Byström. 

Från Direktionen tili sä1lskapet 17.12.1875. 

Tili Musikaliska Sällskapet i Åbo. 

Vid Musikaliska Sä1lskapets sednaste sammanträde den 20. nyssförlidne Novem
ber hade Sä1lskapet anhållit att Direktionen ville vid detta årsmöte för sällskapet fram
lägga förslag rörande de kostnader, som erfordrades för musikkapellets vidmagthål-
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lande ifrån den 1. Juni 1876; och får Direktionen, som afkapellets med1emmar emot
tagit anmälan om beloppet af de av1öningar, hvarå en hvar af dem göra anspråk frän 
sistnämnde dag, i sådant afseende meddela, att aflöningarne för kapellet i dess närva
rande sammansättning, enligt nämnde anmälan kommer att uppgå tili 1760 mark i 
månaden eller 21.120 mark om året. En del af dessa aflöningsanspråk synas dock 
wara öfverdrifna, och det är derföre möj1igt, att ett musikkapell af tretton med1em
mar, så sammansatt, som hosgående projekt utvisar, kan uppsättas och vidmagt
hållas för 18.000 mark, hvari arvode åt dirigent 1ikväl icke ingår. Musikkapellets 
nuvarande aflöning uppgår till15.740 mark. 

Enligt bifogade kalkyl äro tillgångame för orkestems underhåll beräknade till 
17.360 mark. 

I sammanhang härmed anser sig Direktionen böra för sällskapet anmäla, att Pro
fessom Byström uti en den 8. innevarande December till Direktionen ingifven, här 
bilagd skrift bland annat gjort förfrågan huruvida Direktionen hade för afsigt att för 
honom framställa något förslag, hänförande sig musikkapellets 1edning och under
hållande från den 1. Juni 1876, äfvensom att Direktionen, på grund af dess den 20. 
sistförlidne November till sällskapet afgifva yttrande om musikkapellets iråkade för
fall ansett sig ej äga anledning att med Herr Professorn inleda underhandlingar i det 
af honom antydda syfte, innan sällskapets mening i ämnet inhemtats, och får Direk
tionen derföre tili sällskapets afgörande öfverlemna om Professom Byström bör frän 
den 1. Juni 1876 såsom dirigent för musikkapellet änyo anställas. Åbo, den 17.De
cember 1875. 

HHöckert 

Wilh Fabritius Greg Gummerus Alfred von Bonsdorff 

Fredric Rettig 

Odaterad PM (maj 1876) frän assessor Höckert till sällskapet. 

Promemoria, rörande Professor O. Byströms såkallade "Contrafordran". 

10. Främst erinras om att kontraktet af den 23. Januari 1872 ligger tilI grund för 
bedömandet af rättsförhållandena mellan Direktionen och Hr Professom för tiden 
frän 1 Juni 1872 tilI samma tid 1874 eIler för de två första åren af Professor By
ströms anställning härstädes. Den tili Stockholm insända PM innehåller deremot 
endast beräkningar, som måhända i någon del sedermera felslagit. Men kan orsaken 
dertill möjligen icke sökas i förhållanden, som det ej stått i Direktionens magt att un
danröjaeller ändra? 

20. Hr Professom synes förglömma att han året 1873-1874 fått uppbära hela 
statsanslaget eller 1000 mark mer än, som i PM eventuelt framhållits. 

30. Med de indragna danssoireema har Direktionen ej något att skaffa. Den åbe
ropade PM tilI Stockholm hänför sig endast för tiden frän 1 Juni 1872 - 1 Juni 1874, 
hvaremot de indragna danssoireema röra åren 18750ch 1876. I aftalet med Profes
sor Byström om kapellets underhåll frän 1 Juni 1874.har hvarken den ena eIler andra 
fördelen förespeglats honom. 

40. Hvad som menas med theatergarantin 1873 och [?] 300 mark förstår jag icke. 
Men väl vet jag att Professor Byström fått uppbära allt hvad honom enligt kontraktet 
tillkommit. 

Af allt detta framgår att Direktionens ordförande ej erkänner riktigheten af någon 
kontrafordran utaf ett eller annat slag. Han anser oc.k sällskapet icke böra besväras 
med Professor Byströms anspråk, tilI följe af desses orimlighet, utan torde Herr 
Professom böra omede1bart hänvisas att, i laga ordning göra sin förmenta rätt emot 
Direktionen gällande, bäst han gitter. 
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Hvad slutligen angår Herr Professorns yrkande att en eller annan slaift, tillkom
men hos sällskapet eiler hos Direktionen, måtte ur sällskapets handlingar uteslutas, 
borde han väl veta att han, såsom stående utom sällskapet, saknar fog att inblanda sig 
i dess angelägenheter, men i ingen händelse kan Professorns reputation här på orten 
Jida derpå att Direktionen af sällskapets delegerade icke låtit nöja sig med de svep
skäl, Professorn föreburit till stöd för sin underlåtenhet att hålla kapellet fulltaligt, 
utan vid bedömmandet deraf ansett kapellets iråkade obestånd vara företrädesvis att 
söka i bristande energi hos Professorn att hålla hvad han lofvat. 

HHt. 

Sällskapets sammanträdesprotoko1l24.5.1876. 

År 1876, den 24 Maj, klockan fem eftermiddagen sammanträdde 
efter behörigen kungjord kallelse Musikaliska Sällskapet i Åbo i 
stadens theaterhus, hvarvid tillstädsekommo ordföranden, Herr 
Presidenten Rotkirch samt ledamöterna Herrar Assessorn Höck
ert, Kommerserådet Lindblom, Rektorn Lindström, Bokhand
laren Edgren, l..ektorn Schultz, Tullförvaltaren von Hillebrandt, 
Landssekreteraren Schliiter, Biträdande Landskamreraren Sten
vik, Doktorn Hahl,J(apten Olsoni Konsuln JuJin, Handlander
ne Nyman, SiH~n, Osterblad, F. Åkerman och Petrelius, Råd
mannen Wikeström, Kollegiassessorn Fabritius, Generalkonsu
len Malm, Fabrikanterna Rettig och Holm, Statsrådet Gripen
berg, Länslandtmätaren Röneblom, Hofrättsrådet Gummerus 
samt undertecknad, Advokatfiskal, som på ordförandens an
modan vid sammanträdet fOrde protokollet. 

Föredrogs en af dirigenten för Sällskapets musikkapelI, Herr Professorn O. By
ström undertecknad, till Sällskapets direktion ställd skrift, deri Herr Professorn By
ström på upptagna skäl yrkat: 

10. att det afdrag ifrån årsanslaget tilI kapellets underhåll direktionen för inneva
rande spelår innehållit af orsak att kapellet under största delen af året icke varit full
taligt, måtte beräknas efter andra grunder, än dem direktionen följt, så att Herr Pro
fessorn, utöfver hvad direktionen honom tilIerkänt, komme att erhålla 725 mark 60 
penni. 

20. att Herr Professorn Byström derutöfver måtte tillerkännas 3700 mark i godt
görelse för det han, hvilken afslutat kontraktet den 23 Januari 1872 med ledning af 
en promemoria, som tillsändts Herr Professorn i Stockholm af direktionens ordfö
rande, Herr Assessorn Höckert, ej i verkligheten haft de inkomster af konsert- och 
danssoireer samt teaterrepresentationer promemorian upptagit, samt 

30. att en ibland Sällskapets handlingar befintlig oundertecknad skrift, som Herr 
Professorn ansett angripa hans personliga anseende, måtte från öfriga handlingar 
afskiljas och förstöras, äfvensom att direktionen måtte återtaga sin derpå grundade 
skrifvelse af den 17 December 1875. 

Och har Herr Professorn i öfrigt anhållit att i händelse stridiga åsigter hos direk
tionen och honom gjorde sig gällande beträffande dessa punkter kompromiss tilI sli
tande af stridigheterna måtte på sätt ofvan åberopade kontrakt af den 23 Januari 1872 
föreskrefve, tilIsättas. 

Sedan omförmälde skrift blifvit uppläst samt Herr Assessorn Höckert anmält att 
direktionen för sin del icke ansett sig kunna villfara någon af Herr Professorn By
ströms omordade önslmingar och af sådan anledning begärt utsä1:tat,de af detta sam
manträde, skreds tilI diskussion punktvis af de uti Herr Professorns skrift formule-
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rade anspråken, hvarvid beträffande första frågan huru afdragen för vakansema i 
kapellet under innevarande år borde beräknas, Sällskapet fann Herr Professom 
Byström ej kunna förvägras att underkasta denna fråga kompromissrättspröfning, 
och jemte det direktionen förty erhöll uppdrag att för sådant ändamål å Sällskapets 
vägnar utse tvenne kompromissarier, beslöts att det penningbelopp Sällskapet af 
kompromissen tilläfventyrs kunde blifva ålagdt att tili Herr Professorn utgifva 
skulle, såvidt detsamma ej kunde med förhandenvarande tillgångar betäckas, upp
bäras efter aktieposter hos samtlige de personer, som under löpande spelår varit leda
möter i Sällskapet. 

Vidkommande åter Herr Professom Byströms uti andra punkten af hans skrift 
framställda anspråk, så yppades emellan Sällskapets härvarande ledamöter olika me
ningar, i det en delledamöter yrkade det Sällskapet borde förklara att detsamma, som 
för närvarande ej ens utgjordes af samma personer, hvilka bildat Musikalisk Sällska
pet den tid promemorian afgafs, ej kunde ikläda sig ansvarighet för hvad ordföran
den uti direktionen enskildt förespeglat Herr Professor Byström, hvadan Herr Pro
fessom, enligt dessa ledamöters åsigt, borde hänvisas att ifall af fog göra sina å pro
memorian grundade fordringsanspråk gällande emot Herr Assessom Höckert per
sonligen. 

De öfrige ledamöterne, hvilka afböjde Herr Professom Byströms begäran om 
kompromiss i denna del af saken utaf orsak, att förevarande fråga ej berodde af olika 
tolkning af de emellan Sällskapet och Herr Professom ingångna kontrakt, uttalade att 
de för sin del ingalunda ansågo Sällskapet böra undantaga sig ansvaret för de åtgär
der direktionen eller dess ordförande i Sällskapets angelägenheter vidtagit, men att 
de, enär promemorian endast vore en prospekt och kontraktet sålunda utgjorde det 
dokument, efter hvilket Sällskapets förpligtelser gentemot Herr Professor Byström 
borde bedörnas, icke ansågo sig böra å Herr Professoms uppå promemorian stödda 
anspråk fåsta något afseende, helst Herr Professom genom åtnjutande af hela det 
Sällskapet beviljade förhöjda statsanslaget, tillgodokommit stÖITe årsanslag än ho
nom uti promemorian förespeglats. 

Vid anställd ornröstning emellan desse meningar omfattades den sistanförda af in
nehafvama af de fleste rösterna. 

Hvad slutligen angick Herr Professom Byströms anhållan om förstörandet af en 
ibland Sällskapets handlingar befintlig skrift, hvilken upplystes inom det utlåtande 
beträffande kapellet, som afgifvits tilI Sällskapet af Direktionen, förstårkt på sätt vid 
sammanträdet den 30 Oktober nästlidne [11 år beslutits, så ansågs denna fråga, på 
enahanda grund som den näst föregående, ej tillhöra kompromissrätts afgörande, 
utan afslogs Herr Professoms anhållan såsom obefogad, enhälligt. 

In fidem 

Axel GrÖnvik. 

Bilaga 3. 

Förteckning över musikkapellets personal1872-1876. 

Blomqvist, Johan Michael, klarinettist, soloframträdanden 1872-73 (fast anställd 
1868-72). 

Bouteselle, Otto, violinist, konsertmästare 1874-76, soloframträdanden 1874-75, 
även basunist. 

Forssell, Johan Gustaf (f 1839), violinist 1868-79, soloframträdanden 1873-74 och 
1876. 

Grönlund, Johan Peter (f 1848), oboist, flöjtist, klarinettist, slagverkare 1868-1907, 
soloframträdanden 1872-76. 
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Hammar, Johan August (f 1846), hornist 1869-76, soloframträdanden 1873. 
Hausen, Anton Rudolf (f 1824), violinist, altviolinist, cellist 1868-95, solocellist 

1868-81, soloframträdanden 1873-74 och 1876 (ledare för det s k Sieberska 
kapellet 1855-68). 

Holmström, Carl Anton, kontrabasist, klarinettist 1868-72 och 1875-78. 
Jacobsson, Michel, trumpetare, hornist, soloframträdanden våren 1873 (fast anställd 

1868-72 och 1885-88). 
Kaleva, Karl August (1828-1903), violinist, altviolinist, slagverkare 1868-76 och 

1881-1903, kammarmusikmedverkan 1873. 
Lithenius, A P (1842-96), handlande, violinist, pukslagare, i den senare egenskapen 

nämnd på löneanspråkslista 1876. 
Nyberg, Anders Gustaf (f 1840), altviolinist 1868-88, 1895 och 1904-10, notbib

liotekarie och notkopist, soloframträdanden 1873-76. 
Rieck, Louis, violinist, konsertmästare 1872-74 och 1876-77, soloframträdanden 

våren 1876. 
Rosendahl, E, violinist 1872-73, "elev" (?). 
Scholler, H ,trumpetare 1872-76, soloframträdanden 1875-76. 
Simonsson, Simon Wilhelm (f 1838), hornist 1871-78. 
Sundberg, Carl, hornist, slagverkare 1872-76, 1879-85 och 1889-90, soloframträdan

den 1876, även trumpetare enllöneanspråkslista och annons 1876. 
Sundgren, W ,fagottist 1872-76 (-77 ?), från början "elev". 
Sundroos, A Edvard (f 1850), flöjtist 1871-79 och 1887-88 (musiklärare i Abo i flöjt, 

piano, orgel och sång enl annonser under 1880-talet). 
Tenlen, Karl Gustaf (f 1837), klarinettist 1872-76, även tenorbasunist, solofram

trädanden 1873-76 (även basetthorn). 
Westerlind, Axel Emanuel (f 1844), violinist, konsertmästare 1868-72, vik konsert

mästare 1875-76, soloframträdanden 1872-75 (senare verksam i bl a Wasa och 
Tammerfors). 

Bilaga 4. 

Förändrad -tariff öfver afgifter tili 
Musikaliska Sliltskap.ets kap eli. _-

1 2 3 4: 
t~m- tim- tim- tim
me. mar. mar.mar~ 

~l~l~lg;lljZ' 
Hornmusik (Qvintett) 1------ f ---- _t 1 
eI. minsta orkester (5 man) 5 10 18 ·28 

gamla briffen (12) (18) {25) (32f' 
I 

Hela orkestern 10 20 35 55 
1 

----------_.- .-_. ---- --- -- -- - - - ---- -._-,--1 -_-::;;:-1 
gamla. tariffen (35) (55) (75) (90) 

A n m. För transport af instrumenter ocl 
musikalier m. m. tillägges 2 mark. 

(Au 27.12.1873) 





N amnregister 

Registret omfattar textdelen och konsertförteckningen och följer strikt 
uppgifterna i den senare. Eftersom tonsättarnamn i flera falI inte är utsat
ta i exempelvis teater- och operaannonser, innebär detta, att vissa tonsätta
re kan vara mer framförda än vad registret tycks ge vid handen. Registret 
torde dock kunna tjäna även som ett slags översiktlig statistik över tonsät
tares och artisters förekomst i Åbos musikliv under den aktuella tiden. 

Kursiv siffra avser textdelen, ordinär siffra konsertförteckningen. 

Abt, Franz 44,51,59,70,74,75, 
90,91, 115, 116, 119, 120, 
126 

Ackte, Lorenz Nikolai 25, 101 
Adam, Adolphe 55, 94, 102, 125 
Ahlström, Jacob Nic1as 19 
Alard, Delphin 21,22,59,84,102, 

103 
Alftan, Walfrid 101 
Andersen, A 77 
Anjou (Nils E.?) 44, 45, 51 
Arditi, Luigi 100 
Asboth 121 
Askling, J A 44 
Aspelin-Haapakylä, Eliel 20, 25, 26 
Atterman 115 
Auber, D Fr E 9,10, 16,17,19, 27, 

47,48,54,56,57,61,66,67, 
69, 71, 73, 76, 78, 79, 83-85, 
89, 90, 92-94, 97, 98, 104, 
106-108, 110-112, 119, 125, 
129, 136 

Bach, Carl Emanuel 51, 54, 57, 61, 
80,89 

Bach, Carl Philipp Emanuel 135 
Bach, Johann Sebastian 18,19,27, 

56, 71, 78, 87, 93, 108, 110, 
122, 123, 131, 132. 134, 137 

Balfe, Michael William 43, 55, 58, 
83, 111, 130 

Barth 123 
Bartsch 131, 132 
Basilier (-Magelsen), Ida 24,25, 

29,32,99,124 
Bazin, Fran~ois 100 
Beberti, Mme m sällskap 74 
Beethoven, Ludvig van 9,10,15,17, 

19,20,23,24,27,29,38,49, 
56-58, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 
79, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91-
93,96,98,99, 102, 105-107, 
109-111,126,128,129,131, 
132, 134-137 

Bellini, Vincenzo 57,99, 111, 113, 
118, 124 

Bellman, Carl Michael 43, 47, 48, 51, 
59,70,74,75,78,84,90,91, 
115, 120, 136 

Bendl, Karel 125 
Beran 121 
Berens, Hermann 123 
Bergbom 21 
Bergholm, John 9,21,52,84,94, 

102, 104, 125 
Bergsohn, Michael 121 
Beriot, Charles de 11,52,59,68, 

76,78, 80, 84,91,92,94, 
111 

Berwald, Franz 7, 8, 17, 104 
Billeter, Agathon 115 
Bilse, Benjamin 47, 83, 90, 106, 127 
Björkman, A 70, 74, 75 
Blanche, August 19,73,76,81,82, 

90, IlO 
Bliesener, Johann 128 
Blomqvist, Johan Michael 60, 62 
Boieldieu, Fran~is Adrien 19, 65, 

79,86, 88,89,93, 102, 108, 
112, 124 

Bonnevier, Carl 107 
Borregaard fam. 43-45 
Bousque(t), N 114, 115 
Bouteselle, Otto 26, 28, 40, 98, 

102, 103, 108, 111 
Braga, Gaetano 117 
Brahms, Johannes 135 
Brunie, Amalie 100 
Bröderman, Oscar Hugo 115 
Byström, Anders 7 
Byström, Anna 27, 28, 29, 32, 

41, 107-109, 124, 125 
Byström, Augusta 8 
Byström, Ida 29 



Byström, Oscar 5-41,43,46,53, 
56,58-63,65-67,69,71-74, 
76-90,92-96,98,99, 101-
108, 110, 111, 113, 115, 116, 
118, 119, 121, 124-130, 132, 
134-137 

Byström, Thomas 7 
Bähr 132 
Böningh, Reinhold von 19 

Carl XV 10 
Carlsson, Amanda 117 
Cerny 121 
Chave,F 90 
Cherubini, Luigi 9,12,19,49,52, 

62, 65, 83, 85, 88, 90, 98, 
102, 106, 108, 127, 132 

Chopin, Frederic 18,25,57,69,78, 
100, 110, 122, 126, 132-134, 
137 

Choraeus, Michael 85, 86 
Collan, Karl 57, 79,86, 107, 109, 

126, 133 
Comadi, August 106 
Comadi, Johann Gottfried 90 
Crohns, frk 79 
Cronhamn, Johan Peter 68, 110 
Crusell, Bernhard 91 

Dahl 110 
Dahlström, Ernst 34 
Dalayrac, Nicolas 100 
Dannström, Isidor 19,27,47,48, 

80, 87, 101, 103, 108, 109, 
119, 122 

Danzi, Franz 57,61,65 
David, Felicien 135 
David, Ferdinand 21,22,78,84, 

92,93 
Delacour 100 
Dessauer, Josef 135 
Devilliers 117, 118 
Diethe, Johann Friedrich 63, 82, 83, 

87,88, 105, 128 
Dietrichson, Lorentz 31 
Dolcke, Magda von 95 
Donadio, Bianca 117, 118 
Donizetti, Gaetano 19,78,87,88, 

91-93,109,112,113,116, 
118, 122, 132, 136 

Doppler, Franz 121 
Drake, Erik 7 
Duncker, Elis Gabriel 32,57, 102, 

104,124 
Durand, Emile 99, 104, 124 
Dilring, Edvard 119, 120 

154 

Edelsköld, K J 57,66,86 
Edgren, August 44,51,70,91, 119 
Ekman, Viveka 78 
Ekström, Inga 117 
Elfforss, Therese 25, 110 
Ellberg, Edvard 44,45,51,70,74, 

75 
Emanuel, Nathan B 78, 118 
Ericsson, Johan Ludwig 84,94, 102, 

104, 125 
Erixon, Bertha 117 
Ernst, Wilhelm 121 
Essen, J A von 29 
Eugenie, prinsessa 7 

Faltin, Richard 32, 54, 123 
Faulwetter 121 
Faust, Carl 19, 45-50,53,54,58, 

61,62,77, 81, 83, 86, 88, 89, 
106 

Fichtelberger, Ludwig 33-35, 38, 
129-133 

Fichtelberger, fru 131 
Field, John 57 
Fischer, Carl Ludwig 74 
Flotow, Friedrich von 19,79-81,86-

88,93,94,100,102,107, 
108, 127, 128 

Fohström, Alma 37, 135 
Foroni, Jacobo 74, 111, 113, 115 
Forsberg 44, 45, 51 
Forssell, Johan Gustaf 18, 20, 76, 

82, 128 

Gabussi, Vincenzo 67, 100 
Gade, Niels W 59 
Ganizza 121 
Gastineau,Octave 124 
Geijer, Erik Gustaf 101, 134 
George 113 
Gleinke 136 
Gluck, Christoph Willibald 65,68, 

136 
Godefroid, Jules 108, 109 
Goethe, Johann Wolfgang von 125 
Goldmark, Karl 134 
Gounod, Charles 28,32,71,79,99, 

102, 107, 108, 112-114, 116, 
118,124-126,131,136 

Grabow, Mathilda 9,55 
Greve, Comad JO, 57, 67 
Grieg, Edvard 122, 126, 133 
Gripenberg, Wilhelmina 48 
Grotjan, frk 135 
Grönlund, Johan Peter 24,33,60, 

62, 94, 127, 128 
Grömoos, N E 104 



Grönvik, A 37 
Gumbert, Ferdinand 83 
Gung1, Joseph 43, 46, 48, 53, 80, 

88, 106, 113, 119 
Gur1itt, Come1ius 67,91 
Gustaf, prins 7, 71 
Gustafsson, Richard 80 

Hackländer, Friedrich Wilhelm 64 
Haeffner, J Chr Fr 40 
Hahl,B 34 
Haines, Jackson 26, 105 
Hallberg, Bengt Wilhelm 70 
Hallström, Ivar 78, 119, 122 
Hamma, B 91, 110, 122 
Hammar, Johan August 18,61,62, 

77 
Hansson, C A 100 
Hauptmann, Moritz 125 
Hauschild 54,61, 107 
Hausen, Anton Rudolf 20-22, 60, 

61,73, 82, 84, 92, 132, l34 
Hausen, fam von l34, l35 
Hauser, Michael 121, l35 
Haydn, Joseph 9, JO, 12-14, 19,43, 

44,46,56,58,60-66,68,71, 
76, 81-83, 85, 87-89, 93, 102, 
106-108,110,127, 128, l31 

Hehnerding l36 
Heinsdorff, G 88, 102, 108 
Heise, Peter 116, 120 
Heiser, Wilhelm 104 
He1and, Franz von 69,99, 109 
Henneberg, Emil 136 
Henselt, Ado1ph 69 
Hermes, E 133 
Hero1d, Louis Joseph Ferd 50-52,55, 

59,65, 103 
Herrmann, Heinrich 19,43,45-50, 

52, 54, 58, 62, 80, 83, 88, 90, 
93, 105, 107, 128 

Herzberg, frk l31, l32 
Herzog, August 43-46 
Hesse, Adolf Fr 131 
Hjortberg, Carl Fredrik 115 
Hjärne, Rudlof 101 
Hoffman, Carl 75 
Hollander 117 
Hollman, Joseph 117, 118 
Holm, WTh 37 
Hrimaly, Jaromir 33,34 
Hugo, Victor 93 
Hulten, Carl 90 
Händel, Georg Friedrich 17, 32, 73, 

123, l31, l32, l35 
Härte1, A 74, 84, 90 
Höckert, Herman 22, 23, 37 

155 

Höckenberg, A 90 

Ingman (-Starck), Naemi 32,124 
Ithimaeus, H 37 

Jahnke, August 68 
Jakobsson, Michel 61,65 
Joachim, Joseph 135 
Jones, Emil 100 
Josephson, Jacob Axel 79, 120, l37 

Kaleva, Karl August 60 
Kal1iwoda, Johann Wenze1 75,78, 

91 
Kind1undh, G 90 
Kindstedt, Carl A 106, 113, 115, 

116, 119, 120 
Kjeru1f, Ha1fdan 27,44,51,70,71, 

75,77,79,91,93,99,116, 
118-120, 133, 134 

Kominsky 135 
Komzak, Karl 121 
Kreutzer, Conradin 49,68,75,77, 

82,88,89,91,100,111,123 
Krohn,L 34 
Kuh1au, Frederik 98 
Kuntze, Carl 44,51,75,84 
Kutscher 121 
Kiicken, Friedrich Wilhelm 70, 74, 

75, 119, l36 
Kölling, Carl 47,52 

Labiche, Eugene 64, 100 
Labitzky, Joseph 19,48-50,60,63, 

65, 80, 82, 87, 89, 106, 111, 
127 

Lachner, Franz 113 
Lagercrantz, Vilhelm 74, 115 
Lagerholtz, F 90, 119, 120 
Lagermarck, Mathi1da 30, 119, 122, 

123 
Lagi, Rudolph Theodor 44, 51, 90 
Lagus, Wilhelm 39 . 
Lamborg, Otto 33,35,131-133,136 
Lanner, Joseph 47,48,50,52,54, 

55, 60, 63, 80-82, 85, 102, 
107,127 

Lecerf, E 22,89 
Lecerf, M 22, 89 
Lecocq, Charles 25, 101, 121 
Lefranc 64 
Legender, Jules 121 
Lemberg, V 63 
Lemmens, Jacques 71, 123, l34 
Lenz, Leopo1d 120 
LOOnhard, Hubert 24,98, 1l3-115 
Leonhart (Julius Emil ?) 121 



Upers 117,118 
Leschitizky, Theodor 104 
Lethin, August 95 
Leutner, Albert 48,49,53-55,81, 

83,86, 128 
Lindberg (-Larsen), Alie 57,135 
Lindberg, Ernst 38, 39 
Lindblad, Otto 15,51,67,68,70, 

91, 116, 120, 133 
Lindblad, P 124, 125 
Lindgren, Julius 115 
Lindqvist, Carl Fredrik 17 
Lindqvist, E 119, 120 
Lindroos, Ernst Ferdinand 33, 127 
Lindström, John 34 
Linsen, Gabriel 133 
Liszt, Franz 18,57,78, 108, 123 
Littmarck, Carl Gottfrid Reinhold 100 
Loohse, Arno 34 
Lortzing, Albert 35, 133 
Lumbye, Georg 112, 114, 115 
Lumbye, Hans Christian 19,54,80, 

88, 102, 108, 113 
Lundgren, T 115, 119, 120 
Lundqvist, Carl Fredrik 97 
Lundvik, Sven 97 
Lutteman, Hugo 70, 74, 75, 115, 

119, 120 
Liihman,von 29 
Löfgren, Ingeborg 117 

Madsen, G 115 
Malmström, Karl Robert 27, 35, 

132,136 
Maillart, Louis 99 
Mangold, Karl 133 
Marcus 54, 55 
Marschner, Heinrich 67,91 
Martini, Giambattista 57 
Masse, Victor 124 
Masset, Jean Jaques 93 
Matouschek, bröderna 121 
Mayer, Charles 69, 110 
Mechelin, Emelie 18, 79 
Mehul, Etienne Nicolas 84, 94 
Meissner, August 134 
Melesville (eg. Duveyrier, Anne 

Honore Joseph) 64 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix 19, 

20, 23, 27, 28, 35, 36, 56, 67, 
82,87,91,92,94,98,99, 
111-113,115,117,120,123, 
126, 132, 134, 135, 137 

Menzel,Ignaz 112 
Mercadante, Saverio 56, 111-114 
Merkel, Gustaf 123, 131 
Methfessel, Albert Gottlieb 131, 134 

156 

Meyer, Jean Fredrik Henrik 128 
Meyerbeer, Giacomo 19,47,48,57, 

63,69,78,79,81,83,84,89, 
92, 93, 96, 102, 105, 106, 
110,112,113,119,122,124, 
132 

Micaetis 113 
Montoya, Sylvia de 117, 118 
Moring, KarlJohan 110 
Mozart, Wolfgang Amadeus 9,11, 

12, 15, 17, 19-22, 28, 46-60, 
62-67, 69, 71, 74, 77, 79, 82, 
83,85-89,93,96,97,99, 
105-110, 116, 118, 124-126, 
128,134 

Mrazek, Johann 121 
Miiller, Wenzel 132 
Möhring, Ferdinand 75, 120 

Naumann, Johann Gottlieb 97 
Navratii, Josef 32, 125 
Neithardt, Heinrich 70 
Nervander, Emil Fredrik 21, 26, 27, 

102 
Nesvadba, Josef 126 
Niedermayer, Louis 125 
Niemann, G 135 
Niemann, Rudolf Friedrich 135 
Nissen-Saloman, Henriette 41 
Nordblom, Johan Erik 67 
Nordraak, Rikard 120 
Norman, Ludvig 116 
Notini, A 44,45,51,70,74,75 
Novander, EF 29,113,122 
Nyberg, Anders Gustaf 18,20,60, 

61,77,82,92,128,132 
Nyman, familjen 101 

Oberthiir, Karl 108, 109, 123 
Oesser 47,52,83,90, 105, 107 
Offenbach, Jacques 19,22,25,48, 

51, 52, 56, 79, 80, 101, 107, 
112, 113 

Oksanen, A (eg. Ahlqvist, August 
Engelbrekt) 125 

Oscar, kronprins (Oscar 1) 7 
Oscar Fredrik, prins (Oscar II) 7 
Otto, H C 33, 131, 135 
Otto, Julius 70,74, 116, 119, 120 

Pacius, Fredrik 48, 59, 67, 69, 73, 
74,76,90, 102, 107, 110, 
116,124 

Paganini, Nicolo 93 
Paget 97 
Paladilhe, Emile 61,127 
Panik 121 



Parish-Alvars, Elias 109, 110 
Parlow, Albert 19,45,50,52,54, 

61, 64,65, 80, 83, 85, 88, 90, 
106, 110-112, 114, 115 

Patti, Adelina 75 
Pawlis 121 
Petersen, sällskap 57 
Piefke, G 102 
Pinello, Nils Henrik 29 
Pitroff 121 
Pratte, Edvard 109 
Proch, Heinrich 117 
Prume, Fran<yois 78 
Pöllnitz, fru von 33,36, 131, 132 

Qvanten, Emil von 86 

Raff, Joachim 135 
Randel, Andreas 112, 113 
Recznicek 121 
Reinecke, Carl 98 
Reissiger, Fredrik August 44, 70, 90, 

97,110,118,122 
Rettig, Fredrik 25 
Rex, Franz 112 
Riccius, August 70, 73, 76 
Richter, Ernst Friedrich 123 
Rieck, Louis 24, 33, 128, 131, 132, 

134 
Rieck, sällskap 126 
Rinck, Christian 131 
Ritou, Aurore 18,24-26,30,32, 

78,98,100,104,122,123, 
126,133 

Ritter, Theodore 99, 123, 133 
Romberg, Andreas 100 
Rosas, John 17, 20, 39 
Rosen, E 44,45,51,90 
Rossini, Gioacchino 9, 12, 19, 32, 

47,51-55, 63, 65, 67, 69, 71, 
73,76-79,82,83,88,89,92, 
99, 100, 102, 105, 106, 108, 
109,111,112,114,117,121, 
124, 126-128, 131 

Rotschild, Mathilde de 93 
Rubinstein, Anton 25,97, 100, 131 
Runeberg, Johan Ludvig 124,129, 

136 
Ryberg, Gustaf 70, 74, 75, 115 
Rönnbäck, Ernst 86 

Salomon, N 115 
Sandberg, Adolf 111, 112, 114 
Sandström, Carl Israel 74 
Schaeffer, Heinrich 44 
Schantz, Filip von 67,68,78,79, 

133 
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Schliiter, Herman Napoleon 34 
Schneevoigt, Ernst 34 
Scholler, H 32, 127, 128, 131, 134 
Schop, Johann 17 
Schoultz, Johanna von 102 
Schubert, Franz 9,11,12,17, 33, 

35,43,47,49-52,54, 55, 58, 
60-63, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 
83,90,93,94,99,100,105, 
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