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Hela historien är en kärleksför-
klaring till operakonsten, en djup-
dykning i operans historia och ett 
smakprov på vad som finns kvar att 
återupptäcka i operarepertoaren. 
Det är också en påminnelse om vad 
vi förlorar om vi envist håller kvar 
vid en ensidig syn på vad som hör 
hemma på våra operascener.
 Den Andra Operan har sedan 
starten 2016 brutit mot normen och 
enbart producerat operor av kvinn-
liga tonsättare. I vårt sökande efter 
ny repertoar har vi upptäckt vilken 
enorm operaskatt som ligger ospelad 
i arkiven. Verk som i sin tid varit 
nyskapande succéer, musik som skäl-
ver av intensitet, libretton med nya 
perspektiv och oväntade berättelser.

Det finns ingen naturlig utveckling 
av operans rådande kanon, bara 
mänskliga beslut och handlingar. 
Varje operahus deltar i formandet, 
upprätthållandet och förnyandet av 
repertoaren. De senaste åren ser vi 
glädjande nog en ökning av initiativ 
där enskilda verk lyfts, spelas konser-
tant och diskuteras i avhandlingar. 
Men fortfarande saknas verken på 
de stora scenerna, i de påkostade 
uppsättningarna och i det allmänna 
samtalet.

Vår vision är att Hela historien  
– genom att lyfta fram verken, dess 
tematik och kontext – tillsammans 
med klingande exempel blir en 
strålande möjlighet att gå direkt 
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från kunskap till handling. Låt oss 
tillsammans avfyra startskottet för 
en gemensam operarevolution som 
genom nyfiken och inkluderande 
programläggning låter publiken 
uppleva nya berättelser på alla våra 
scener under kommande säsonger. 
 
Med konserten Hela historiens 
verk låter vi Caccini, Grimani och 
Grandval få den plats som redan gi-
vits Gluck, Mozart och Wagner. Med 
avstamp i fantastiska verk tonsatta 
av kvinnor under 300 år förflyttar vi 
gränserna för vad opera kan vara.
 Ny mark bryter man bäst i grupp 
och vi är stolta att presentera Hela 
historien i samarbete med Vadstena- 
Akademien, Confidencen, Damka-
pellet och Åbo Akademi. Tillsam-
mans breddar vi operagenren och 
initierar med Hela historien en förny-
else av operarepertoaren nationellt 
och internationellt.
 I den här boken har vi samman-
ställt synopsis på de tolv operor ur 

vilka vi framför utdrag i konserten. 
Därtill har bett ett antal skribenter 
och forskare att utifrån sina intres-
seområden sätta några utvalda verk 
och tonsättare i historiska samman-
hang. I slutet av boken har vi samlat 
ett axplock av kvinnliga tonsättare 
mellan 1600 och 1900. Där hittar 
du också en förteckning över tips 
på hur du kan söka efter operor, 
instrumentalmusik och noter. Längst 
bak i boken finns konsert respektive 
seminarieprogrammen. 

Att stryka halva historien är som att 
blunda på ett öga eller bara lyssna 
med ett öra. Så slå upp ögonen, 
spetsa båda öronen och låt oss till-
sammans möta hela bredden av den 
konstform vi älskar.

Hanna Fritzson, Bente
Rolandsdotter och Ditte Hammar
KONSTNÄRLIGA LEDARE FÖR  

DEN ANDRA OPERAN
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En hel  
operahistoria
Ända sedan operakonstens födelse 
på 1600-talet har kvinnor skrivit 
opera. Flera var mycket framgångs-
rika i sin samtid. De första kvinnliga 
operatonsättarna verkade vid de 
italienska, tyska och franska hoven. 
Flera av 1700-talets mångbegåvade 
operasångerskor blev också tonsätta-
re och genom egna libretton skapade 
de nya typer av berättelser. Under 
1800-talet trotsade ett antal stridbara 
kvinnor tidens ideal och skrev för 
den stora scenen. Genom hela ope-
rahistorien går som en röd tråd ett 
utforskande och en omförhandling 
av vad opera kan vara.

Den tidigaste opera av en kvinna 
som finns bevarad är från 1625: La 
liberazione di Ruggiero dall’isola 
d’Alcina (Ruggieros befrielse från 
Alcinas ö) av Francesca Caccini 
(1587–1641). Caccini var den högst 
betalda musikern vid hovet i Florens 
och den första tonsättare som fick en 
opera uppförd utanför Italien.
 I Frankrike var det stora kvinn-
liga musiknamnet under 1600-talet 
Elisabeth Jacquet de la Guerre 
(1665–1729). Hon införde den nya 

italienska stilen i Frankrike och var 
en av de första tonsättarna som  
skrev franska kantater. Hennes 
opera Céphale et Procris sattes upp 
på Parisoperan 1694.
 Den tidigaste tyska kvinnliga  
operatonsättaren var Sofia Elisabet 
av Brunswick-Lüneburg (1613–
1676). Hon lärde sig i unga år att 
musicera i den berömda engelska 
orkestern vid hovet i Mecklenburg 
och skrev libretton och musik till  
ett stort antal operor.

Under 1700-talet fanns flera 
kvinnliga bästsäljande författare 
och tonsättare. Den tyske läkaren 
Ackermann skrev 1788 att kvinnor 
passade bättre än män för intellektu-
ella aktiviteter eftersom de var ”mer 
civiliserade och stod längre från dju-
ren än männen”. Tyska tänkare lyfte 
också gärna fram kvinnliga tyska 
kulturpersonligheter, i konkurrens 
till tidens berömda franska kvinnliga 
intellektuella, ”les précieuses”.
 När notförläggaren Gottlieb 
Immanuel Breitkopf 1756 skulle 
lansera sin nya nottryckarmaskin 
valde han att trycka Maria Anto-
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nia Walpurgis (1724–1780) opera 
Il trionfo della fedeltà. Walpurgis 
musik jämfördes med Händel och 
fanns med i böcker om musikteori. 
Wilhelmine Sophie von Preußen, 
på svenska Vilhelmina av Bayre-
uth(1709–1758), inte bara skrev 
opera utan lät också bygga ett av 
Europas mest berömda operahus.
 Den berömda blinda tonsät-
taren Maria Theresa von Paradis 
(1759–1824) fick ett stipendium från 
den österrikiska kejsarinnan Maria 
Theresa för att studera musik. Hon 
sägs ha skrivit flera operor, men ingen 
vet var de finns i dag.
 Kejsarinnan stöttade även en 
annan stor operatonsättare, Maria 
Teresa Agnesi Pinottini (1720–1795), 
syster till den berömda kvinnli-
ga matematikern Maria Gaetana 
Agnesi. Hennes operor spelades 
både i Milano och Wien. Det sägs att 
kejsarinnan brukade gå och tralla på 
ariorna i Agnesis opera La Sophonis-
ba hemma i sitt slott. Ett porträtt av 
Agnesi Pinottini hänger på La Scala i 
Milano.
 Den första kvinnliga tonsättaren  

i Danmark var Maria Teresia Ahle-
feldt (1755–1810). Hennes opera 
Telemak paa Calypsos Øe höll sig  
på repertoaren i tjugo år.
 
Den stora epoken för kvinnliga 
operatonsättare i Frankrike var efter 
den franska revolutionen. Flera av de 
tidigare hyllade manliga tonsättarna 
ansågs då förlegade medan kvinnligt 
skapande förknippades med en mer 
äkta och modern konst.
 Några av de mest kända kvinn-
liga operatonsättarna under denna 
period var Mademoiselle Duval, 
Henriette Adélaïde Villard de Be-
aumesnil och Sophie de Bawr. Och 
förstås superstjärnan Amelie-Julie 
Candeille (1767–1834). Hennes 
opera Catherine, ou La belle fermière 
blev otroligt populär och spelades i 
nära 50 år. Därmed är det den mest 
spelade operan av en kvinna någon-
sin. Operan uppfördes även i Sverige 
på 1790-talet samt 1813, under den 
svenska titeln Carolina eller den 
vackra arrendatorskan.
 Flera kvinnliga tonsättare skrev, 
liksom Candeille, sina egna libretton. 

»Vem vet vilka flera verk  
av kvinnliga operatonsättare  
som framtida forskning  
kommer att hitta?«
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Att texterna kunde uppfattas som 
självbiografiska blev extra intressant 
för publiken. Hur populära kvinnliga 
upphovspersoner var under denna 
tid kan visas genom att den manliga 
librettisten Alexandre-Louis Robi-
neau ibland använde sig av kvinnlig 
pseudonym: ”Madame de Beaunoir”.

Under 1800-talet förändrades synen 
på kvinnligt skapande. Med inflytan-
de av Napoleonkrigen fick det förra 
seklets eleganta ideal ge vika för mer 
”manliga” värderingar. Det fanns 
tänkare som uttryckte tvivel över 
att kvinnor överhuvudtaget kunde 
skapa något originellt.
  Men även under denna period 
fanns det kvinnor som skrev opera. 
Franska Louise Bertin (1805–1877) 
gjorde till exempel skandalsuccé 
1836 med sin Esmeralda, med ett 
libretto skrivet direkt för henne av 
Victor Hugo, baserat på hans roman 
Ringaren i Notre-Dame.
 Pauline García Viardot (1821–
1910), syster till sångerskan Maria 
Malibran, var inte inte bara berömd 
sångerska utan skrev också flera 
operor, ofta till texter av hennes 
beundrare författaren Ivan Turgenev, 
till exempel Le dernier sorcier (Den 
siste trollkarlen), 1869.
 Ingeborg Bronsart von Schellen-
dorf (1840–1913) studerade bland 
annat för Franz Liszt. Hon försörjde 
sig länge som konsertpianist men 
började skriva musik, bland annat 

operor. Marie Grandval (1828–1907) 
vann många priser för sin musik 
och skrev flera operor, bland annat 
Mazeppa från 1892. Brittiska Dame 
Ethel Smyth (1858–1944) har fått 
något av en renässans på sistone. 
Hennes Der Wald var den första ope-
ra av en kvinna att spelas på Metro-
politanoperan i New York 1903.
 Bland de svenska kvinnliga ope-
ratonsättarna finns Helena Munktell 
som skrev I Firenze 1889 och Elfrida 
Andrée som ligger bakom Fritiofs 
saga från 1898 med text av Selma 
Lagerlöf. Nyligen har man i Finland 
också upptäckt Ida Mobergs opera 
Asiens ljus.
 Vem vet vilka flera verk av kvinn-
liga operatonsättare som framtida 
forskning kommer att hitta?

Ditte Hammar
REGISSÖR OCH KONSTNÄRLIG  

LEDARE FÖR DEN ANDRA OPERAN

En längre version av artikeln public-
erades i Confidencens årsbok 2020.

9



La liberazione di Ruggiero 
dall’isola d’Alcina (1625)
Historiens äldsta bevarade opera skriven av en kvinna

I februari 1625 hade Francesca Caccinis opera La liberazione di Ruggiero 
dall’isola d’Alcina – en fri tolkning av Ludovico Ariostos epos Orlando furi-
oso från 1515 – premiär i Villa di Poggio Imperiale i Florens. La liberazione är 
historiens äldsta bevarade opera komponerad av en kvinna.
 I operan härskar trollkvinnan Alcina över en ö och förför män på löpande 
band. När hon tappar intresset förvandlar hon herrarna till växter. Ridda-
ren Ruggiero ger sig hän passionen för Alcina trots att han är förlovad med 
riddaren Bradamante. Bradamante tar hjälp av Melissa, även hon en kvinna 
med magiska krafter, för att få tillbaka sin fästman. Melissa klär ut sig till 
Atlante, Ruggieros mentor, och övertalar honom att återgå till sitt vanliga liv. 
När Alcina får reda på att Ruggiero tänker lämna henne blir hon rasande. Ur 
havet slår eldslågor, den prunkande ön förvandlas till ett kargt ödeland och 
de två magiska kvinnorna tar till strid. Melissa vinner över Alcina. Förtroll-
ningen bryts så att växterna åter blir människor, kärlekspar som varit åtskilda 
i evigheter förenas och Ruggiero och Bradamante får varandra.
 Francesca Caccini engagerades som tjugoåring vid Medicihovet och blev 
snabbt en tongivande person i det italienska musiklivet. Uppdraget att kom-
ponera La liberazione fick hon av ärkehertiginnan av Toscana, Maria Madda-
lena. Hovpoeten Ferdinand Saracinelli skrev librettot. Tre år efter urpremiä-
ren spelade La liberazione i Warszawa, och var då den första italienska opera 
någonsin som sattes upp utanför Italien.
 När Caccini skrev La liberazione pågick den florentinska musikreformen. 
Den florentinska cameratan – en grupp musiker och filosofer där också Cac-
cinis pappa ingick – utvecklade bland annat recitativen. Den nya sångstilen 
blev startskottet för operan som konstform, och i sin opera varvar Caccini 
recitativ, arior, körer i form av canzonetter och madrigaler och färgrika 
instrumentala partier. De tre mest framträdande rollerna i operan sjungs av 
kvinnor. Efter sekel i glömska sattes La liberazione upp i Köln 1983 och har 
sedan dess spelat runtom i Europa. En komplett inspelning gjordes 2018 med 
Huelgas Ensemble under ledning av Paul van Nevel.
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Francesca Caccini (ITA)
1587–ca 1641

Francesca Caccini, kompositör, sångare och musiker, fick musiken med mo-
dersmjölken. Pappan Giulio Caccini var musiker vid Medicihovet, mamman 
Lucia Gagnolanti var sångare. Caccini lärde sig tidigt att spela luta och senare 
även gitarr och cembalo. Som 13-åring hade hon en roll i Jacopo Peris opera 
Euridice. År 1607 var Francesca Caccini 20 år, hyllad hovsångerska hos Medi-
cifamiljen och en av de bäst betalda musikerna i hela Florens. Hennes opera 
La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina är musikhistoriens – hittills 
– äldsta bevarade opera skriven av en kvinna. Handlingen har återanvänts 
i flera operor, till exempel Händels Alcina (1735). Innan La liberazione fick 
Caccini flera operor framförda som i dag anses vara förlorade, bland dem 
titlar som La Stiava, La Tancia, La Fiera , Il ballo delle Zingare och Il marti-
rio di Sant’Agata.
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Céphale et Procris (1694)

Kärlek och död i Frankrikes första opera av en kvinna

Den 17 mars 1694 har operan Céphale et Procris av Elisabeth Jacquet de la 
Guerre premiär på Académie Royal de Musique i Paris. Reaktionerna låter 
inte vänta på sig. Kungen är avfärdande, publiken är sur och kyrkan tycker 
att uppsättningen är osedlig. Föreställningen spelar fem gånger, sedan ställs 
produktionen in. Ett faktum måste dock få parisarna att höja på ögonbrynen: 
Céphale et Procris är den första opera i Frankrike som är tonsatt av en kvinna.
 Handlingen utspelar sig i Aten. Krigaren Céphale och Procris, prinsessa 
av Aten, ska gifta sig. Också Borée, prins av Trakien, älskar Procris. Gryning-
ens gudinna Aurora är i sin tur kär i Céphale, och hjälper Borée att sabotera 
för de älskande – mest för att hennes ögonsten Céphale ska bli ledig. Men 
Céphale visar inget intresse för Aurora. För att hämnas lägger Aurora en  
förbannelse över kärleksparet, så att Procris tror att Céphale har varit otro-
gen. Förbannelsen fungerar, men Aurora ångrar sig och förklarar för Procris 
hur det ligger till. Samtidigt, på en annan plats, har Céphale och Borée börjat 
slåss. När Procris försöker avbryta dem råkar Céphale skada henne med en 
pil. Procris dör av såret och lämnar Céphale i besinningslös sorg.
 Joseph-François Duché de Vancys libretto till Céphale et Procris utgår 
från myten som den berättas i Ovidius Metamorfoser. Operan betecknas som 
”tragédie en musique” och består av fem akter med prolog. I musiken hörs 
det att Elisabeth Jacquet de la Guerre kan sin Jean-Baptiste Lully, men även 
om hon tar intryck av Lully har hon en omisskännligt egensinnig stil. Efter 
premiären i Paris 1694 försvann Céphale et Procris från repertoaren – och 
återupptäcktes först på 1990-talet.
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Elisabeth Jacquet de la Guerre (FR)
1665–1729

Elisabeth Jacquet de la Guerre var tonsättare och cembalist, känd för sin 
förmåga att improvisera. När hon som barn spelade cembalo för Ludvig XIV 
blev kungen så hänförd att han bekostade hennes musikstudier och senare 
anlitade henne vid hovet. Jacquet de la Guerre var hyllad i sin tid för såväl 
sina kompositioner som sina framträdanden och räknas som den första  
kvinna i Frankrike att ha komponerat en opera. 1695 skrev Jacquet de la Gu-
erre ett antal sonater för trio som sida vid sida med verk av François  
Couperin och Sébastien de Brossard är några av de tidigaste exemplen på 
fransk sonat. I sin musik blandade hon snillrikt den franska och den ita-
lienska stilen. Ludvig XIV var särskilt förtjust i violinsonaterna, vilket en 
reporter vid den franska tidskriften Mercure Galant ska ha noterat under en 
konsert 1707: ”han [kungen] prisade hennes sonater och sa att de inte gick  
att jämföra med något annat verk av liknande slag…Mademoiselle de la  
Guerre hade inte kunnat få ett finare utlåtande. Kungen hade inte bara sagt 
att musiken var vacker, därtill originell.”
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Pallade e Marte (1713)

Ödesdiger lek i Wiens första opera av en kvinna

En förhastad rörelse gjorde att krigets gudinna Athena råkade begå ett oåter-
kalleligt misstag. Mitt i en lek övergick glädje i katastrof: Athena dödade sin 
väninna Pallas. Athena tog då namnet Pallas – Pallas Athena – för att hedra 
och minnas sin döda vän.
 Pallas, på italienska Pallade, är en av två huvudpersoner i tonsättaren 
Maria Margherita Grimanis  opera Pallade e Marte – uruppförd på hovtea-
tern i Wien 1713. Partituret till Pallade e Marte – componimento dramatico 
per musica – är daterat ”Bologna, 5 april 1713” och skrivet för sopran och alt, 
solocello, oboe, teorb, stråkar och continuo. Hovteorbist i Wien vid den tiden 
var Francesco Bartolomeo Conti, känd som en av de allra främsta. Förmod-
ligen visste Grimani att hon skrev teorbstämman för Conti. Musiken följer i 
Alessandro Scarlattis fotspår med inledande uvertyr för stråkar, och en hand-
ling som gestaltas genom arior ackompanjerade av contiuno och seccorecita-
tiv. Grimanis uvertyr följs av sex recitativ varvat med fem medryckande arior, 
tre för sopranen Pallade och två för alten Marte (Mars).
 Liksom övriga verk som finns kvar av Grimani var Pallade e Marte tilläg-
nad den tyskromerska kejsaren Karl VI. När operan uruppfördes var det som 
en del av det uppsluppna firandet av kejsarens namnsdag. Operan framfördes 
troligen med kostym och enkel iscensättning, även om verket, då det saknar 
tydlig handling, förmodligen också kunde framföras som kantat. Librettist, 
om en sådan fanns, är okänd.
 Senare samma år uruppfördes vid hovet Grimanis oratorium La visitazio-
ne di Santa Elisabetta, och två år senare var det premiär för La decollazione 
di San Giovanni Battista, också det ett oratorium. 
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La decollazione di San  
Giovanni Battista (1715) 
Maria Margherita Grimanis oratorium om Johannes Döparen 

Precis som Pallade e Marte uruppfördes La decollazione di San Giovanni 
Battista (Johannes Döparens halshuggning) vid hovteatern i Wien. Oratoriet 
är som titeln anger Grimanis gripande tolkning av den bibliska berättelsen 
om Johannes Döparen. Kung Herodes älskar sin brors hustru, Herodias, 
vilket Johannes Döparen fördömer. När Johannes talar illa om paret beordrar 
Herodes sin rådgivare att fängsla Johannes. Under en fest vill Herodes att  
Herodias dotter Salome ska dansa, och blir så uppslukad av dansen att han 
lovar henne allt hon vill ha. När dansen är slut ber Salome om Johannes 
Döparens huvud på ett fat, vilket Herodes ser till att hon får. Oratoriet slutar 
med att Johannes besjunger sin martyrdöd.   
 La decollazione di San Giovanni Battista är skriver för fem röster:  
Johannes Döparen (alt), Herodes (bas), Heriodas (sopran), Salome (sopran) 
och Herodes rådgivare (tenor). Liksom fallet med Pallade e Marte saknas 
uppgifter om librettist.

Maria Margherita Grimani (ITA)
ca 1680–ca 1720

Maria Margherita Grimani, från början Vitalini, kom från Italien. Forskning-
en har hittills funnit knapphändig, och ibland motstridig, information om 
Grimanis liv, och varken hennes exakta födelseår eller födelseort är ännu 
känd. Troligen var hon verksam vid hovet i Wien mellan 1713 och 1718, och 
komponerade tre stora verk på beställning av den tysk-romerska kejsaren 
Karl VI. Utöver Pallade e Marte finns två verk bevarade: oratorierna La 
visitazione di Santa Elisabetta och La decollazione di San Giovanni Battista. 
Många av de kvinnliga kompositörer som under 1700-talet skrev musik vid 
hovet i Wien var nunnor, kanske också Grimani. Bland hennes kollegor fanns 
tonsättare som Maria Anna de Raschenau, Caterina Benedicta Grazianini 
och Camilla de Rossi. 
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Argenore (1740)

Makt och hämnd i Friederike Wilhelmine Sophie von  
Preußens största verk 

Makt, hämnd och förbjuden kärlek står i centrum för Friederike Wilhelmine 
Sophie von Preußens största verk – den tragiska operan Argenore från år  
1740. Librettot skrevs av tonsättaren själv och fick italiensk språkdräkt av 
Andrea Galletti.
 Handlingen är ett nattsvart familjedrama som slutar i tragedi. Den makt-
fullkomlige kung Argenore vill belöna fältherren Leonidas bedrifter i kriget 
med att gifta bort sin dotter Palmida med honom. Men Palmida är i hemlighet 
redan förlovad med Leonidas vän Ormondo. När Palmida vägrar gifta sig med 
Leonidas blir kungen rasande. När hans rådgivare Alcasto dessutom avslö-
jar att Palmida i hemlighet älskar en annan hotar kungen att döda sin egen 
dotter. Men först kräver han att hon ska mörda sin älskade Ormondo med en 
dolk. Den befläckade familjehedern ska tvättas ren med blod. I den följande 
uppgörelsen mördar Alcasto Ormondo och Palmida dödar Leonidas. När 
kungen får reda på att Ormondo egentligen är hans sedan länge förlorade son 
kräver han att Alcasto ska dödas. Palmida som inser att hon älskat sin egen 
bror dränker sig i havet. När Argenore inser att hans handlingar orsakat  
båda barnens död tar han sitt eget liv.
 Argenone är ett tidigt exempel på opera seria – den italienska formen av 
tragisk opera – i Tyskland. Storslagna arior varvas med avancerade kolora-
turpartier och smattrande recitativ. Förutom ett både dramaturgiskt och 
musikaliskt rafflande stycke är det en berättelse typisk för sin tid såtillvida 
att det handlar om konflikten mellan förnuft och känsla – ett av 1700-talets 
favoritämnen. Den samtida publiken drog förmodligen moraliska slutsatser 
av handlingen: den makthavare som inte tyglar sina känslor kommer att  
råka i onåd.
 Argenore återuppfördes 1993 på Markgrafenteatern i Erlangen. I  
september 2021 genomför Den Andra Operan Sverigepremiären av  
Argenore på Confidencen.
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Friederike Wilhelmine Sophie von Preußen (DE)
1709–1758

Född i Berlin den 3 juli 1709 var Friederike Wilhelmine Sophie von Preußen 
(eller Vilhelmina av Bayreuth, som hon kallas på svenska) äldsta dotter 
till kung Frederick William I av Preussen och drottning Sophie Dorothea 
av Hannover. Hon var syster till Lovisa Ulrika som blev drottning i Sverige. 
Vilhelmina av Bayreuth spelade luta och cembalo och framträdde regelbun-
det vid hovet. 1731 gifte hon sig med markgreve Frederick av Bayreuth, och 
gjorde sedan Bayreuth till Tysklands mecka för italiensk opera. 1748 lät hon 
bygga ett eget operahus i barockstil mitt i staden. Hon anlitade en tysk orkes-
ter och operasångare, skådespelare och dansare från Frankrike och Italien. 
Hon ledde repertoararbetet, köpte in instrument och hade nära kontakt med 
den italienska operavärlden. Det var också i Bayreuth som Vilhemina började 
komponera. Förutom Argenore skrev hon operan L’Huomo. Hon skrev också 
musik för röst och klaver liksom sakrala verk. Hon hade ett rikt intellektuellt 
liv och är känd för sin korrespondens med Voltaire. Den 14 oktober 1758 dog 
Vilhelmina i Bayreuth. 100 år senare lockades Richard Wagner till staden  
– och ännu besöks de årliga Bayreuthfestspelen av en enorm publik.
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Talestri, regina delle  
Amazzoni (1760)

Rasande barock av furstinnan Maria Antonia Walpurgis

Talestri, regina delle Amazzoni(Amasonernas drottning) är en opera seria 
med musik och libretto av furstinnan Maria Antonia Walpurgis Symphorosa. 
Operan hade premiär i München den 6 februari 1760.
 I berättelsen kastas vi rakt in i ett krig mellan amasonerna (kvinnorna) 
och skyterna (männen) som pågått så länge någon kan minnas. Männen 
och kvinnorna är bittra fiender och möts endast på slagfältet. Vid rikenas 
gräns står deras arméer på vakt och anfaller varandra om vartannat. Hos de 
skoningslösa krigarkvinnorna ska en ny drottning, Talestri, krönas. Talestri 
förväntas avlägga ett heligt löfte att ägna sitt liv åt kampen mot fienderna: 
männen. Men drottningen vacklar. I hemlighet har hon förälskat i den skytis-
ke prinsen Oronte som levt förklädd till kvinna hos amasonerna. Vad är det 
värt att offra för att utforska möjligheten att samexistera? Efter flera drama-
tiska vändningar slutar operan med att vapnen läggs ned. Det blir bröllop 
mellan Talestri och Oronte. Den kallblodiga konflikten är slut, och kvar finns 
ett försonande löfte om fred och jämställdhet.
 Talestri, regina delle Amazzoni är skriven för fem röster: Talestri (Ama-
sonernas drottning), Antiope (hennes syster), Orontes (skyternas prins och 
Talestris älskade), Tomiris (översteprästinna) och Learchos (massageternas 
prins). Därtill ingår kör och orkester. Musiken är energisk och medryckande, 
och musikaliskt finns spår av Walpurgis lärare Johann Adolf Hasse. Hand-
lingen bärs fram av eleganta recitativ som summeras i arior. Utmärkande 
för Walpurgis libretto är kvinnornas framträdande roller. Tre av fem roller 
sjungs av kvinnor, och i berättelsen utmanar Walpurgis dessutom vedertagna 
könsnormer – kvinnorna är handlingskraftiga medan männen är mer känslo-
samma.
 Vid uruppförandet av Talestri, regina delle Amazzoni i Nymfenberg i  
München sjöng Walpurgis själv titelrollen. Operan översattes till flera språk 
och spelade runtom i Europa under det sena 1700-talet. År 2019 fick operan, 
med det svenska namnet Amasonernas drottning, Sverigepremiär på Årsta 
teater i en samproduktion mellan Den Andra Operan, scenkonstkompaniet 
Kamraterna, Damkapellet och Operadonnorna.
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Maria Antonia Walpurgis (DE)
1724–1780

Maria Antonia Walpurgis var tonsättare, musiker, konstnär och poet. Hon 
föddes på slottet Nymfenburg i München. Morfar var den österrikiske 
kejsaren och pappan blev senare tyskromersk kejsare. Hon fick den bästa 
utbildning i språk, litteratur, måleri och musik, och hade bland andra Nicola 
Porpora och Johann Adolph Hasse som lärare. Ofta skrev Walpurgis både 
musik och libretto till sina operor. 1747 blev hon medlem i Accademia 
dell’Arcadia i Rom, en akademi grundad av svenska drottning Kristina, och 
tog pseudonymen E.T.P.A, Ermelinda Talea Pastorella Arcadia. Man känner 
i dag till två operor av Walpurgis: Il trionfo della fedeltà och Talestri, regina 
delle Amazzoni. Publicerat finns även sex arior för röst, stråkar och continuo. 
På Uffizierna i Florens hänger Walpurgis självporträtt. Hon ingår också i den 
amerikanska konstnären Judy Chicagos feministiska kultverk The Dinner 
Party på Brooklyn Museum.
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Fleur d’épine (1776)

Komiskt sagospel i 1700-talets Paris

Den komiska tvåaktsoperan Fleur d’épine – titeln betyder ungefär vildros  
– av den stora franska 1700-talskompositören Marie Emmanuelle Bayon 
Louis hade premiär 1776.
 Handlingen, med libretto av Claude-Henri de Fusée de Voisenon, bygger 
på en känd saga av den irländsk-franska författaren Antonine Hamilton.  
Berättelsen utspelar sig i en drömsk sagovärld i vilken publiken möter ett 
ungt kärlekspar: prinsen Tarare och prinsessan Fleur d’épine. Fleur d’épine 
har blivit kidnappad av fen Dentue, som vill att prinsessan ska gifta sig med 
hennes son Dentillon. När Tarare anländer till platsen där Fleur d’épine är 
tillfångatagen bestämmer sig Dentue för att hon i sin tur ska gifta sig med 
prinsen. Hon hotar att förvandla honom till ett monster om han motsätter 
sig. Samtidigt lyckas Fleur d’épine vyssja Dentillon till sömns och får tag i 
nyckeln som behövs för att hon ska kunna rymma. Prinsessan och prinsen 
rymmer, Dentue är besegrad och det unga kärleksparet förenas.
 Fleur d’épine hade premiär vid Comédie Italienne i Paris den 22 augusti 
1776. Föreställningen spelade tolv gånger, och vid den sista satt ingen mindre 
än drottning Marie Antoinette i publiken. Uppsättningen lockade många 
recensenter, och kritiken gav både ris och ros. Bayons goda vän upplysnings-
mannen Denis Diderot var en av dem som applåderade. I flera fall fick musi-
ken bättre omdöme än librettot.
 Fleur d’épine berättas i två akter, med en uvertyr och tjugo musikaliska 
nummer: elva arior eller arietter, två duetter, två trior och två små körer. 
Ariorna är melodiska och italienskt influerade. Operan skrevs specifikt för 
Comédie Italiennes fasta ensemble och orkester om 26 musiker. Musiken 
publicerades efter premiären i flertalet olika arrangemang för mindre  
kammarensembler.
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Marie Emmanuelle Bayon Louis (FR)
1746–1825

Marie Emmanuelle Bayon Louis, född Bayon, var en fransk tonsättare, pianist 
och salongskvinna. Bland bevarade verk finns sex pianosonater, den komiska 
tvåaktsoperan Fleur d’épine, flera kammarmusikaliska verk och sångstycken 
samt La fête de Saint Pierre, ett divertimento från 1771. Bayon blev i tjugo-
årsåldern en del av Madame de Genlis salong på Rue de Grenelle i Paris, 
och där uruppfördes också flera av hennes verk. I sina memoarer från 1825 
skriver Madame Genlis att Bayon ”spelade piano med yttersta skicklighet, 
komponerade magnifikt och med en anmärkningsvärd lätthet”. Bayon var god 
vän med upplysningsmannen Denis Diderot och lärde också hans dotter att 
spela piano. Hon var gift med arkitekten Victor Louis, som bland annat ritade 
Grand-Theatre i Bordeaux. Under 1780-talet blev makarna Bayon Louis hem 
på Rue de la Place-Vendôme i Paris ett nav för tidens intellektuella. Marie 
Emmanuelle dog i familjens sommarhus i Normandie 1825.
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Telemak paa Calypsos Øe (1792)

Succé av Danmarks första kvinnliga tonsättare

Maria Theresia Ahlefeldts  operabalett Telemak paa Calypsos Øe hade premiär 
på Det Kongelige Teater i Köpenhamn 1792. Operabaletten, med koreografi 
av balettmästaren Vincenzo Galeotti och text av C. Pram, var uppdelad i fyra 
akter med två avdelningar – den första med musik och dans och den andra 
med sång. Musiken fick mycket fin kritik. Föreställningen höll sig på reperto-
aren i 20 år och spelade 37 gånger enbart i Köpenhamn. Verket publicerades 
både i Tyskland och Danmark och delar gavs ut som enskilda stycken arrang-
erade för piano.
 Telemak (Telemachus) är i den grekiska mytologin son till Odysseus och 
Penelope. Calypso är nymfen som håller Odysseus fången i sju år på sin ö. 
Efter att ha varit skild från sin far i decennier gör Telemachus en resa för att 
leta efter honom. En storm på havet spolar upp Telemachus på Calypsos ö. 
Där möter han nymfen, som alltjämt är förtvivlad efter att ha blivit lämnad  
av Odysseus.
 Ahlefeldt räknas som Danmarks första kvinnliga operatonsättare. Hon 
skrev balettmusik, sångspel, komisk opera, symfoni, kantat, kammarmusik 
med sång samt verk för solosång. I sin samtid uppmärksammades hon  
särskilt för sin skicklighet inom orkestrering, och musiken i flera av hennes 
sceniska verk kännetecknas av uttrycksfulla melodier inspirerade av fransk 
opéracomique, inte sällan i Glucks anda. Förutom tonsättare var Ahlefeldt 
verksam som pianist. I Köpenhamn mottogs hennes musik till att börja med 
med stor entusiasm från såväl hovet, publiken som pressen. Telemak paa 
Calypsos Øe gav henne rykte som ”en verklig tonkonstnärinna” och verket 
fortsatte att spela långt efter att hon flyttat från Köpenhamn.
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Maria Theresia Ahlefeldt (DK)  
1755–1810

Maria Theresia Ahlefeldt, från början von Thurn und Taxis, är känd som 
Danmarks första kvinnliga kompositör, även om hon var född i tyska Regens-
burg. Pappan var greve Alexander Ferdinand av Thurn und Taxis och mam-
ma prinsessan Maria Henriette Josepha av Fürstenberg-Stülingen. Maria 
Theresia tillbringade sin barndom vid hovet i Regensburg, känt för sitt rika 
kulturliv.  En symfoni som finns i hovbiblioteket i Regensburg tyder på att 
Maria Theresia komponerade redan i unga år. Hon gifte sig med den danska 
greven Ferdinand Ahlefeldt och flyttade 1792 till Köpenhamn, där Ferdinand 
blev chef för Det Kongelige Teater. Där fick operabaletten Telemak paa  
Calypsos Øe premiär 1792. Året efter Telemak komponerade Ahlefeldt musi-
ken till mellanaktsdramat Veddemaalet av Peder Horrebow Haste. Hon skrev 
också libretto och eventuellt även musiken till den komiska operan La Folie, 
ou Quel Conte!, vars noter ännu inte är funna. Ahlefeldt dog i Prag år 1810.
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Daniel Frisäter finjusterar ”dessa brädor som föreställa världen” .

Le dernier sorcier (1869)

200-årsjubilaren Pauline García Viardots opera buffa-succé

Le dernier sorcier – Den siste trollkarlen – är en satirisk kammaropera i två 
akter för solister, kör och piano. Musiken är skriven av den i år 200-årsjubile-
rande tonsättaren Pauline Viardot  och librettot av poeten Ivan Turgenev.
 Den gamla trollkarlen Krakamiche har förlorat sina krafter. Han bor i 
en hydda i skogen tillsammans med sin dotter Stella. Stella är kär i Lélio, 
en prins som ofta kommer till skogen för att jaga, och kärleken är besvarad. 
I skogen bor också älvfolket med sin drottning. Efter många år av förtryck 
under Krakamiche roar sig älvorna med att hämnas på trollkarlen genom att 
på olika sätt reta upp honom.
 Av älvdrottningen får Lélio får en magisk blomma som gör att han kan bli 
osynlig. Han beger sig till Krakamiche och Stella. Vid spinnrocken sitter Stel-
la och sjunger en sång. När den osynlige Lélio svarar henne genom att sjunga 
en av verserna i sången inser Stella att Lélio befinner sig i rummet. Då råkar 
han tappa blomman, och blir synlig för Krakamiche. Trollkarlen blir rasande, 
kastar en förbannelse över Lélio som ska göra att han förintas av ett monster 
– men råkar istället skapa en get. Krakamiche svimmar. När han vaknar inser 
han att det inte tjänar någonting till att försöka hindra sin dotters kärlek. Han 
går med på att låta Stella gifta sig med Lélio – och flytta med dem till slottet. 
Älvorna återfår äntligen sin skog. Kärleken och rättvisan segrar.
 Tonsättaren, sångaren och salongskvinnan Pauline Viardot tillhörde 
under 1800-talet det franska kulturlivets innersta krets. Le dernier sorcier 
uruppfördes hemma hos Ivan Turgenev i Baden-Baden 1867. Viardot spelade 
då piano och rollerna sjöngs av Viardots barn och studenter. I publiken satt 
gäster som Franz Liszt, Johannes Brahms, Clara Schumann och Hermann 
Levi. Operan fick offentlig premiär vid hovteatern i Weimar den 8 april 1869 
under ledning av Brahms. Krakamiche uppfattades då som en karikatyr av 
den franske kejsar Napoleon III, vilket roade publiken något oerhört.
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Pauline Viardot (FR/ESP)
1821–1910

Pauline García Viardot föddes i Paris 1821. Hon studerade piano för Franz 
Liszt och samkomponerade mazurkor med Frédéric Chopin. Hon kompone-
rade framför allt vokal musik, och det finns omkring 100 publicerade sånger 
av henne. Hon skrev fyra operetter och två operor. Som 17-åring debuterade 
hon som Desdemona i Rossinis Otello i London med stor succé. Hon sjöng 
roller i operor av Giacomo Meyerbeer, Charles Gounod, Hector Berlioz
och Camille Saint-Saëns. Den sistnämnde dedikerade operan Simson och 
Delila till henne. Viardot var den första som någonsin sjöng Isolde i Wag-
ners Tristan och Isolde under en privat konsert. Hon umgicks med Charles 
Dickens och Henry James och var nära vän med George Sand – som för övrigt 
inspirerades av Viardot till huvudpersonen i sin roman Consuelo 1842. Till-
sammans med sin man Louis Viardot anordnade Pauline omtalade salonger. 
Hon skapade flera verk tillsammans med författaren Ivan Turgenev, bland 
dem Le dernier sorcier.

Läs mer om Pauline Viardots Le dernier sorcier i Sofia Nybloms artikel  
på sida 44. 
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I Firenze (1889)

Den första operan av en svensk kvinnlig tonsättare 

Vi befinner oss i en ateljé i 1400-talets Florens. Konstnären Stefano Varezzi  
är strax klar med sitt porträtt av Gemma. Tanken är att han ska delta i den  
tävling om bästa kvinnoporträtt som hertiginnan di Vanozza har utlyst.  
Under sittningarna har Stefano förälskat sig i Gemma, och kärleken är ömse-
sidig. Även Stefanos medtävlare, konstnären Bardi, är kär i Gemma.
 När Bardi får se Stefanos målning i ateljén inser han att porträttet är bätt-
re hans eget. Han bestämmer sig för att skära sönder duken. Just då infinner 
sig Bembo, Stefanos hyresvärd. Bembo beklagar sig över att Stefano sedan 
länge ligger efter med hyran. Bardi visar honom Stefanos porträtt, och Bembo 
blir full av beundran. Bardi ger honom rådet att ta tavlan i pant, eftersom 
priset exakt råkar motsvarar den summa Stefano är skyldig sin hyresvärd. Då 
kommer Stefano in. Rivalerna Bardi och Stefano drar sina värjor. Den beslöja-
de hertiginnan di Vanozza gör entré, och när hon förstår varför männen slåss 
utesluter hon Bardi från tävlingen. Stefanos porträtt vinner. Efter att ha för-
vissat sig om att Stefano fortfarande älskar Gemma kastar hertiginnan av sig 
slöjan: ”den svärmiska kvinna du fann på karnevalen en kväll, din Gemma, 
din modell, vars högsta önskan är att dig vinna. Se hit! Och henne skall du 
finna.”
 Urpremiären av Helena Munktells komiska enaktsopera I Firenze ägde 
rum på Stockholmsoperan våren 1889 och var den första operan av en svensk 
kvinnlig tonsättare som sattes upp i Sverige. Verket är en opéra-comique med 
talad dialog av librettisten Daniel Fallström.  
 I Firenze blev en stor framgång och spelade 13 föreställningar. Svenska 
kritiker framhöll de ”både melodiösa och harmoniskt intressanta” num-
ren och noterade också de franska influenserna från tonsättare som Jules 
Massenet, Benjamin Godard och Léo Delibes. Några år efter uruppförandet 
framfördes operan vid en halvprivat tillställning i Paris, och också där fick 
den lovord i pressen. Trots det har I Firenze legat ospelad. 2017 uppfördes 
operan konsertant i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen.
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Helena Munktell (SE)
1852−1919

Helena Mathilda Munktell föddes i Grycksbo i Dalarna den 24 november 
1852. Hon utbildade sig till sångerska och pianist men var framför allt verk-
sam som tonsättare. Hon fick privat undervisning hos några av Stockholms 
främsta musikpedagoger, bland dem Conrad Nordqvist, Ludvig Norman och 
Johan Lindegren. Hon vidareutbildade sig i Paris och studerade piano för 
Théodore Ritter och komposition för Émile Durand, Benjamin Godart och 
Vincent d’Indy. Utöver operan I Firenze  skrev Munktell orkesterverk som 
Bränningar, Svit för stor orkester, Valborgsmässoeld och Dalsvit, en violinso-
nat i Ess-dur, många verk för röst och piano samt flertalet körverk. Munktell 
var såvitt vi vet den första svenska kvinna som skrev en opera. Hon dog i 
Stockholm den 10 september 1919.

Läs mer om Helena Munktells I Firenze i Christina Tobecks artikel på 
sida 40. 
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Marie Clémence de Grandval  hade ett rasande arbetstempo. Hon skrev minst 
åtta operor, varav Mazeppa i fem akter blev den sista. 1892 hade operan pre-
miär i Bordeaux.
 Legenden om överbefälhavaren Ivan Mazepa – den kosackiske hjälten 
som straffades för en passion med en gift kvinna genom att bli fastbunden 
naken på en hästrygg – är mångfaldigt gestaltad i bildkonst, poesi och musik. 
I Lord Byrons dikt från 1819 är huvudpersonen en idealiserad hjälte, så också 
i Franz Liszts symfoniska dikt Mazeppa från 1854. I Alexandr Pusjkins dikt 
Poltava, vilken låg till grund för Pjotr Tjajkovskijs opera Mazeppa 1884, är 
huvudpersonen istället gestaltad som en förrädare.
 Marie Clémence de Grandvals opera börjar och slutar i samma scenbild: 
långt ute på den ukrainska stäppen. Det är gryning, Mazeppa vaknar, och in-
till honom ligger hans döda häst. Matréna, dotter till kosackledaren Kotchou-
bey, hittar Mazeppa. Kotchoubey ser i Mazeppa sin perfekta efterträdare, och 
det ukrainska folket hyllar sin nyfunna ledare. Samtidigt blir Matréna och
Mazeppa förälskade. Alla är dock inte lika övertygade om Mazeppas stor-
het. Iskra, olyckligt kär i Matréna, misstänker att han är en förrädare. När 
Kotchobey får reda på att Mazeppa har sålt kosackerna till kungen av Sverige 
skickar han Iskra till tsaren för att be om hjälp. Matréna och Mazeppa råkar 
höra deras samtal. Matréna väljer att ändå följa Mazeppa. En tid går, Mazeppa 
och Matréna lever i lyx. Under en fest hörs plötsligt begravningsmusik. Det är 
Mazeppa som dömt Kochoubey till döden. Matréna kräver att han ska benå-
das. Kochoubey vill inte bli benådad av sin dotter – istället förbannar han 
henne. Iskra dyker upp med tsarens stöd. Han lyckas stoppa avrättningen, 
och Mazeppa förbannas av folket i evighet. Mazeppa flyr. I sista akten möter 
vi honom igen, i samma ökenlandskap som i akt 1. Matréna kommer dit, men 
känner först inte igen Mazeppa. Matréna dör. Mazeppa, inledningsvis liggan-
de intill en död häst, sörjer nu en död människa.

Mazeppa (1892)

Marie Clémence de Grandvals tragedi utifrån  
legenden om Mazeppa

30



Marie Clémence de Grandval (FR)
1828–1907

Marie Clémence de Grandval var en fransk kompositör, librettist, pianist  
och sångerska. Hon blev tidigt uppmärksammad och fick redan som 21-åring, 
1849, fina recensioner för sin första pianotrio. En av recensenterna var 
Hector Berlioz, som blev så imponerad att han i februari 1851 dirigerade 
Grandvals första symfoni med sin nystartade Grande Société Philharmo-
nique de Paris. Grandval studerade komposition för bland andra Frédéric 
Chopin och Camille Saint-Saëns samt för operakompositören Friedrich von 
Flotow. 1859 hade hennes första opera premiär vid Bouffes-Parisiens i Paris. 
1880 vann hon som första pristagare någonsin Prix Rossini med oratoriet  
La fille de Jaïre. Tio år senare vann hon Prix Chartier, konstakademins kam-
marmusikpris. Grandval skrev oratorier, mässor, fyra symfoniska verk och 
minst åtta operor: Le sou de Lise, Les fiancés de Rosa, La Comtesse Eva, Donna 
Maria Infanta de Spagna, La pénitente, Piccolino, Atala och Mazeppa.
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Die Sühne (1909)

Den sista operan av Tysklands kvinnliga operagigant

Ingeborg Bronsart von Schellendorf var under det tidiga 1890-talet Tysklands 
största kvinnliga tonsättare, med flera operasuccéer. Hennes fjärde och sista 
opera var enaktaren Die Sühne (1909). Librettot utgår från en tragedi i en akt 
med samma titel, skriven 1812 av författaren Theodor Körner.
 I Bronsarts version av dramat får publiken följa tre rollfigurer under elva 
scener. De två bröderna Conrad och Wilhelm kämpar om samma kvinna
– Klärchen. Klärchen har förälskat sig i Conrad men är redan gift med hans 
äldre bror Wilhelm. När hon får uppgifter om att Wilhelm dött i kriget gifter 
hon sig med Conrad, men det visar sig att Wilhelm trots allt lever, och han 
återvänder. Klärchen inser att hon måste följa moralen eller hjärtat – och 
välja mellan de två bröderna. Trots att hon egentligen älskar Conrad bestäm-
mer hon sig för att gå tillbaka till Wilhelm. Överväldigad av hela situationen 
svimmar hon och Wilhelm sveper in henne i sin rock och lägger henne i 
sängen. Conrad, rasande över att förlora sin älskade till sin bror, tror att det är 
brodern som ligger på sängen, och stöter en kniv i kroppen. Medan Conrad 
inser vad han gjort dör Klärchen.
 Die Sühne inleds med ett förspel utformat i fem sektioner, vilket planterar 
de musikaliska idéer som senare går att höra i de ledmotiv som bär upp hand-
lingen. Musiken innehåller drivna vokala partier och kromatiska harmonier. 
Det går också att höra spår av Wagner, även om den tidigare operan Hiarne 
brukar kallas för den mest ”wagnerska”.
 I ett brev till väninnan Marie Lipsius skrev Bronsart att det fanns planer 
på att spela verket vid Stockholmsoperan 1910 i samband med tonsättarens 
70-årsdag – något som dock aldrig skedde. Trots att Bronsarts totalt fyra 
operor försvann från repertoaren ganska snart efter hennes död publicerades 
klaverutdrag av både Die Sühne och succén Jery und Bätely (1873) under 
Bronsarts livstid.
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Ingeborg Bronsart von Schellendorf (FIN-SV/DE)
1840–1913

Ingeborg Bronsart von Schellendorf betecknas som Tysklands första stora 
kvinnliga tonsättare av musikdramatiska verk. Hon föddes i S:t Petersburg 
den 24 augusti 1840 av svenska föräldrar. Efter att ha studerat för Franz Liszt 
gjorde hon karriär i Tyskland, först som konsertpianist och senare som ton-
sättare. Hon komponerade solostycken för piano, kammarmusik och flertalet 
sånger, men är främst känd för sina fyra operor: Die Göttin von Sais oder 
Linas und Liane i tre akter, vars noter är ännu inte hittade; Jery und Bätely, 
som följer den äldre tyska sångspelstraditionen med talad dialog mellan sång-
numren; Hiarne, som korsar den danska legenden med delar av den poetiska 
Eddan och Die Sühne. Ingeborg Bronsart von Schellendorf dog i München 
den 17 juni 1913.

Läs mer om Ingeborg Bronsart von Schellendorf i Axel Englunds artikel  
på sida 37.
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Sverigepremiären av Amasonernas drottning, Årsta teater, 2019. Producerad  
av Den Andra Operan, Kamraterna, Damkapellet och Operadonnorna.







På tvärs mot 
förväntade 
könsroller
Ingeborg Bronsart von Schellendorfs Jery und Bätely

”Nå, jag är hemskt glad att jag inte 
ser ut som en fuga!”

Så lär Ingeborg Bronsart von Schel-
lendorf (1840–1913) ha svarat när 
Franz Liszt, efter att ha spelat igenom 
stycket hon komponerat åt honom, 
låtit undslippa sig att detta inte var 
vad hon såg ut som. Året var 1858 
och den artonåriga Ingeborg (som 
då ännu var ogift och hette Starck) 
blev antagen som pianoelev hos den 
imponerade virtuosen. Hon hade just 
lämnat Sankt Petersburg, där hon 
vuxit upp med svenska föräldrar, och 
rest till Weimar för att studera.
 Komponerat hade hon gjort 
länge. Vid sitt första uruppförande 
hade hon varit tolv år och hennes 
första pianoverk publicerades när 
hon var femton. När hon kommit till 
Tyskland tog hennes verksamhet 
som solist henne snart ut i världen, 
bland annat till Paris där hon um-
gicks med både Rossini och Wagner. 

Pianokarriären tog dock slut när 
maken Hans Bronsart von Schellen-
dorf utnämndes till teaterintendent 
i Hannover, eftersom preussisk lag 
förbjöd tjänstemannahustrur att 
offentligt framträda som musiker.
 I stället ägnade sig Bronsart 
helhjärtat åt att skriva musik. Hon 
komponerade inte bara pianomusik 
och lieder (som var det vanligaste 
för kvinnliga tonsättare) utan också 
operor, vilket gör henne närmast helt 
unik för sin tid. Om detta var hon 
förstås väl medveten. När hon tittade 
tillbaka på sitt liv två år innan sin 
död skrev hon till sin tilltänkta bio-
grafiförfattare: ”Jag är den första och 
hittills enda kvinnliga tonsättaren av 
musikdramatik i Tyskland”.

Under pandemihösten 2020 gav 
Naxos ut den första och hittills 
enda kompletta inspelningen av en 
av Bronsarts operor, med Malmö 
Operas orkester under ledning av 
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Dario Salvi: sångspelet och kär-
lekskomedin Jery und Bätely, det 
enklaste och mest framgångsrika 
av hennes sceniska verk. Det hade 
premiär den 26 april 1873 i Weimar 
och dök efter ett positivt mottagande 
upp på en rad tyska operahus under 
1870-talet, för att så småningom falla 
i glömska. Inspelningen måste starkt 
rekommenderas, trots vissa svag-
heter i sången och (framför allt) de 
talade replikerna: orkesterklangen 
är utmärkt, både sammanhållen och 
dynamisk, och återupplivandet i sig 
är en pionjärgärning i ordets rätta 
bemärkelse.

Texten, som är Goethes, tillkom un-
der en resa till Schweiz hösten 1779. 
Det är också platsen för handlingen 
(”aktörerna ska ha schweizerkläder 
på sig och prata om ost och mjölk”, 
som Goethe uttryckte det). Historien 
är följande: Jery är förälskad i bond-
flickan Bätely, som inte vill gifta sig 
trots att hennes åldrande far tycker 
att hon borde: hur skall hon annars 
klara sig när han är borta? Soldaten 
Thomas lovar att vinna henne åt 
Jery, mot tolv dubloner. Detta gör han 
genom att antasta henne, släppa ut 
sin boskap att trampa sönder hennes 
ängar samt (råka) krossa ett av hen-
nes fönster – allt för att visa henne 
att hon behöver en man som kan 
beskydda henne. När den upprörde 
Jery försöker ingripa klår Thomas 
emellertid upp honom, vilket visar 

sig vara precis vad som behövs för att 
väcka Bätelys ömma moderskänslor. 
Bröllopet planeras och Thomas får 
sin betalning.

Musikens styrka ligger inte i att den 
är nyskapande för sin tid. I stället 
följer Bronsart smidigt textens enkla 
lantidyll, som inte inspirerar till några 
harmoniska excesser men ger möj-
lighet till en rad tacksamt sångbara 
nummer. Resultatet blir en mild, me-
lodisk romantik som sneglar tillbaka 
mot wienklassicismen men också har 
tydliga stilistiska ekon av både Weber 
och Mendelssohn. Friskytten är kan-
ske det äldre verk jag oftast kommer 
att tänka på under lyssningen.
 Ett centralt motiv i operan är 
brottningen med förväntade könsrol-
ler: både Jery och Bätely går tydligt 
mot strömmen. Argumentet för hen-
nes giftermål är att hon behöver en 
man som skyddar henne när fadern 
dör, men hon är kaxig, självständig 
och helt ointresserad av ett sådant ar-
rangemang (och här är det fritt fram 
för den som vill att läsa in biografiska 
paralleller till Bronsart, vars oper-
akomponerande och trägna arbete 
för att styckena skulle spelas gick på 
tvärs mot många av tidens normer).
 Jery, å sin sida, är en känslig man, 
mer typisk för det sena 1700-talet 
än för Bronsarts tid (Goethe skrev 
ihop honom några år efter den unge 
Werther). Om Bätelys musik är 
tämligen sorglös domineras Jerys av 
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stormig eller längtansfullt nedstämd 
moll. Mot detta ställs också Thomas 
stereotypt militäriska manlighet. I 
muskulöst stunsig marschton skryter 
han med att han tar för sig av vin och 
kvinnor och hånar Jery för dennes 
vekhet. När han lett in sin boskap på 
Bätelys äng sätter han sig och – som 
en provokation – improviserar en 
visa till eget fiolackompanjemang:

Ein Quodlibet, wer hört es Gern
der komme flugs herbei,
Der Autor der ist Holofern
Es ist noch nagelneu

[Ett quodlibet, den som vill höra
får genast komma hit
författare är Holofernes
än är det splitternytt]

Visan, vars trallighet ligger rätt nära 
Papagenos, utgör en byggsten i en 
större trio där den bryts mot upprör-
da inspel från Bätely och hennes far 
i en elegant dramatisk stegring. Här 
finns också ett latent allvar under 
skojet: Thomas ord syftar på den 
apokryfiska berättelsen om Judit, 
som när assyriernas armé belägrar 
hennes hemstad bjuder deras be-
fälhavare Holofernes på vin, för att 
sedan förföra och halshugga honom. 
När bildkonsten visar oss Holofernes 
är det som regel hans avhuggna hu-
vud i Judits händer vi ser. Kanske blir 
Thomas anspelning på belägring och 
könskrig tyngre än han själv avser? 

Efteråt konstaterar han i alla fall att 
han gått för långt: ”nun wird Ernst 
aus dem Spiele” [nu blir det allvar av 
leken].

Det är tydligt att operan skildrar 
Thomas manlighet med ironiskt 
avståndstagande. Samtidigt är det 
just hans bufflighet som löser upp 
knutarna och möjliggör giftermålet 
(som fortfarande är en förutsättning 
för det lyckliga slutet). Hans visa till 
fiol återkommer också som ackom-
panjemang till styckets sensmoral, 
alldeles i slutet, men då som råd till 
en ung gosse om varsamhet: när 
du friar, se till att du inte trillar in i 
huset tillsammans med dörren.
 Det faktum att Jery und Bätely 
finns inspelad i sin helhet öppnar 
ett nytt och unikt fönster mot det 
sena 1800-talets operascener, långt 
bortom standardrepertoaren av 
Wagner, Verdi och Bizet. För egen del 
vill jag snarast möjligt höra mer av 
Bronsarts musik, inte minst de sena-
re operorna Hiarne (1891) och Die 
Sühne (1909) – helst av allt, förstås, 
på scen.

Axel Englund 
PROFESSOR I LITTERATURVETEN-

SKAP VID STOCKHOLMS UNIVER-

SITET OCH OPERAKRITIKER
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En pionjär  
i svensk  
operahistoria 
Helena Munktells I Firenze 
 
När Helena Munktell mot slutet av 
1880-talet vidgade sitt uttrycksre-
gister från romanser till att omfatta 
även orkesterverk och opera, gav hon 
sig in på verksamhetsfält ”som dess-
förinnan varit tabu för det mjukare 
könet”, skrev Ture Rangström efter 
den minneskonsert som hölls på 
Operan något år efter att hon hade 
gått bort i september 1919. Under-
förstått utgick Rangström från det 
förhållande som gällde i det svenska 
musiklivet när hennes enaktsopera  
I Firenze uruppfördes en av de sista 
dagarna i maj 1889. Aldrig tidigare i 
Kungliga Operans mer än hundraåri-
ga historia hade ett verk av en svensk 
kvinnlig tonsättare uppförts i det 
gustavianska operahuset. Här hem-
ma var Helena Munktell en pionjär!
 Hon var uppvuxen i en musicera- 
nde familj med stort kulturintresse. 
Operabesök hörde till vanligheterna, 
vilket gjorde att hon blev förtrogen 
med operalitteraturen och med 

konstartens uttrycksmedel. Under 
långa, årliga vistelser i Paris fortsatte 
hon i vuxen ålder sina komposi-
tionsstudier. Där var inte ramarna 
för kvinnor lika snäva som i Sverige. 
De som ville arbeta yrkesmässigt 
och komponera i stora former för 
offentligheten blev accepterade som 
tonsättare. Munktell hade framgång, 
och hon tog starka intryck av den ny-
are franska musiken. Efter I Firenzes 
premiär skrev Svenska Dagbladets 
recensent att han tyckte sig ana en 
förkärlek för tonsättare som Masse-
net och Délibes, liksom för Munk-
tells lärare Benjamin Godard.

I Firenze är en opéra-comique, det 
vill säga ett lättare musikdramatiskt 
verk med talad dialog, vilket var 
en mycket populär genre både i 
Frankrike och Sverige. Vid premi-
ären kombinerades Helena Munk-
tells enaktsopera med Gaetano 
Donizettis Regementets dotter, som 
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under många år drog stor publik på 
Stockholmsoperan. 
 Librettot till I Firenze är skrivet 
av den populäre och flyhänte förfat-
taren och journalisten Daniel Fall-
ström. Som litterär skapelse är det ett 
enkelt triangeldrama. Det visar sig 
emellertid vara ett tacksamt under-
lag för ett omväxlande sångspel i åtta 
nummer och med sex karaktärsmäs-
sigt olikartade solistroller, som kom-
bineras i duetter och tersetter, och 
en blandad kör. Orkestersatsen är 
koloristiskt rik, där harpa och ljusa 
träblåsinstrument ger en fransk ton. 
Persongalleriet innehåller ett kär-
lekspar som uttrycker ömma känslor 
i melodiösa sånger. En hårdför rival 
spelar ut sitt glödande hat, vilket 
leder till verkets dramatiska höjd-
punkt, en duell. En hyresvärd som 
tröttnat på utebliven hyra avspisas 
bryskt i en komisk scen, och för ett 
parodiskt buffainslag står två högfär-
diga konstprofessorer, som skyr allt 
de uppfattar som nyhetsmakeri.
Handlingen tilldrar sig i en ateljé i 
Florens, där den unge konstnären 

Stefano lägger sista handen vid ett 
porträtt av den vackra kvinna han 
träffat på en karneval, och som pre-
senterat sig som Gemma. Bedrövad 
konstaterar han att detta är den sista 
sittningen, och han frågar om hon 
minns när de träffades första gången. 
Hon svarar med en mjuk, kantabel 
romans: ”Tror ni en kvinna så lätt 
kan glömma”. I en valsduett ser de 
tillbaka på den kväll då de kände
kärlekslyckan i sina hjärtan. Men 
nu är det dags för Gemma att ge sig 
av. Den fattige Stefano har insett att 
det viktigaste i livet är kärleken, allt 
annat väger lätt: ”Om du har guld, 
om du har makt och ej en flicka har, 
du finner tom all världens prakt och 
långa dina dar!”
 Porträttet av Gemma är Stefanos 
bidrag i den tävling som en okänd 
hertiginna utlyst. Hans ondskefulle 
konkurrent, konstnären Bardi, åtrår 
Gemma, som stolt avvisar honom. 
Han försöker även att röja Stefanos 
målning ur vägen.
 Hyresvärden Bembo, en god-
modig, försupen buffatyp, kommer 

»Aldrig tidigare i Kungliga 
Operans mer än hundraåriga  
historia hade ett verk av en  
svensk kvinnlig tonsättare uppförts  
i det gustavianska operahuset.«
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in i ateljén för att kräva betalning 
för hyra och allt annat han bistått 
Stefano med. Samtalet börjar artigt: 
”Signor, Signor! Ett ord om jag får 
be!” Men Stefano är pank, och båda 
tappar tålamodet och höjer rösten: 
”Fram med pengar nu på stunden! / 
Fan må ta den snikne hunden!”
 Uppmanad av Bardi, ska Bembo 
just ta Stefanos tavla som pant, då 
denne kommer in i ateljén. Han för-
svarar sin tavla, och de båda konkur-
renterna drar sina värjor. Dramatiken 
tätnar. Mitt under duellen anländer 
den beslöjade hertiginnan för nu ska 
Stefanos konstverk bedömas. Med 
självklar auktoritet avbryter hon 
fäktningen och utesluter Bardi från 
tävlingen.
 Tillsammans med en samling 
konstelever gör de uppblåsta profes-
sorerna entré till taktfast och storvu-
len musik dominerad av bleckblås 
och slagverk. De presenterar sig och 
sitt arbete i ett antal kupletter med 
mellanliggande körinslag. När prista-
garen ska koras, avlyssnar de ängsligt 
hertiginnans vilja och beslutar, trots 
uppenbara brott mot det gamla goda 
måleriets regler, att utse Stefano till 
vinnare.
 Efter att ha försäkrat sig om att 
han fortfarande älskar Gemma, låter 
hertiginnan slöjan falla. Då går det 
upp för Stefano att det är hon som 
varit hans modell i ateljén! Nu är det 
den välsituerade hertiginnans tur 
att uttrycka styckets sensmoral på 

samma melodi som Stefano tidigare 
använde: ”Om du har guld, om du 
har makt, men är din kärlek död, du 
fröjdas ej åt glans och prakt och ej åt 
solens glöd”. Operan slutar med att 
de tillsammans med kören lovsjung-
er kärleken.

Trots goda recensioner lades I Firenze 
ner efter den trettonde föreställning-
en våren 1892. Kort därefter gavs den 
vid en halvprivat tillställning i Paris. 
Det kom att dröja 125 år innan ver-
ket åter väcktes till liv i en sampro-
duktion mellan Sveriges Radio P2, 
Sveriges Radios konserthus Berwald-
hallen och SR Drama på försomma-
ren 2017. Efter slutackordet utbröt 
jubel i den fullsatta salongen, och 
också nu, i modern tid, lovordades 
Helena Munktells opera i pressen!

Christina Tobeck
FILOSOFIE DOKTOR I MUSIKVETEN-

SKAP OCH LEDAMOT AV KUNGLIGA 

MUSIKALISKA AKADEMIEN
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Succéoperett 
med inslag  
av satir
Pauline Viardots Le dernier sorcier

Nyligen utnämndes kurorten Baden- 
Baden till världsarv av UNESCO, 
samtidigt som 200-årsminnet av en 
av kurortens klarast lysande stjärnor, 
sångerskan och kompositören Pau-
line Viardot, firas. Ett fint betyg till 
kurortens kulturella betydelse under 
glansperioden på 1800-talet. Strax 
innan kriget mellan Frankrike och 
Preussen bröt ut 1870 samarbetade 
Viardot nämligen med poeten Ivan 
Turgenev kring uruppförandet av tre 
operetter i Baden-Baden. Av dessa tre 
fick Den siste trollkarlen (Le dernier 
sorcier), en operett eller opera buffa i 
två akter som uruppfördes i Turge-
nevs vardagsrum i villan i Baden-Ba-
den, det varmaste mottagandet.
 Pauline Viardot hette García som 
ogift, och var en av tenoren Manuel 
Garcías döttrar och elever. Hennes 
syster Maria Malibran hade en 
kort men intensiv karriär som firad 
primadonna. Men medan Maria dog 
tidigt, så kom hennes yngre syster 

Pauline att få ett långt liv präglat av 
till synes aldrig sinande kreativitet. 
Hon kreerade titelrollerna vid flera 
urpremiärer, bland dem Giacomo 
Meyerbeers Le prophète, Charles 
Gounods Sapho och Hector Ber-
lioz L’Orphée, och drog in enorma 
summor i intäkter till operahusen. 
Parallellt med sin karriär började 
den begåvade sångerskan, som i sin 
barndom studerat piano för bland 
andra Franz Liszt, komponera sånger 
och pianostycken. När rösten bör-
jade visa tecken på slitage övergick 
hon till att undervisa i större format, 
och lät bygga en teater i anslutning 
till sitt slott utanför Paris.

Pauline García gifte sig tidigt med 
den förmögne teatermannen och 
konstälskaren Louis Viardot. Hon 
var en karismatisk och intelligent 
kvinna som hade täta samarbeten, 
och kärleksrelationer, med flertalet 
konstnärer. Viktigast var författaren 
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Ivan Turgenev, som under långa pe-
rioder kom att leva tillsammans med 
familjen. När familjen Viardot år 
1863 lät bygga en villa i kurorten Ba-
den-Baden följde Turgenev efter, och 

lät bygga sitt eget residens. Viardot 
lät även bygga en teater i anslutning 
till villan: Tiergarten-theater. Under 
de närmaste åren hade Turgenev och 
Viardot flera anledningar att träffas, 
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»Musikaliskt påminner Viardots  
operett inte bara om Offenbach 
utan även om den produktive  
operatonsättaren Jules Massenet,  
och Benjamin Godard, som var  
lärare och mentor till flera fram-
gångsrika svenska förmågor som 
Helena Munktell och Laura Netzel.« 

med arbetet som ursäkt. Librettot till 
Den siste trollkarlen, som Turge-
nev började skissa på redan 1859, 
påminner både om Shakespeares En 
midsommarnattsdröm och franska 
och ryska konstsagor, samtidigt som 
den lånar inspiration från Jacques 
Offenbachs operetter. Sagospel 
är på modet när den skrivs, men 
1800-talspubliken är van vid att läsa 
in politisk satir i de mest skruvade 
komedier. Enligt uppgift ska Kung 
Wilhelm av Preussen – som besökte 
en av de senare föreställningarna, 
där Turgenev till hans ära spelade 
rollen som trollkarlen – ha skrattat 
gott åt Krakamiche, vilken uppfat-
tades som en karikatyr av franske 
kejsar Napoleon III. Lustigt nog drar 
handlingen i Den siste trollkarlen 
tankarna till dramat mellan far och 
dotter i Richard Wagners Valkyrian – 

som fick sin urpremiär 1870, samma 
år som kriget mellan Frankrike och 
Preussen tvingar  
Viardots och Ivan Turgenev att läm-
na Baden-Baden.

I sin nya bok The Europeans (Pengu-
in Books, 2020) återger författaren 
Orlando Figes uruppförandet av Den 
siste trollkarlen, med utgångspunkt i 
teckningar och ögonvittnesmål från 
publiken i Turgenevs vardagsrum 
år 1867. Operetten är skriven för 
Paulines elever, samtliga kvinnor, 
som får agera älvor och älvadrottning 
(koloraturmezzo). I huvudrollerna 
figurerar hennes egna barn Paul, 
Claudie och Marianne, allihop i 
tonåren. Dottern Louise Héritte, 
som även hon kom att bli tonsättare, 
spelar byxrollen som prins Lélio. I 
publiken sitter ett trettiotal inbjudna 
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från den välbärgade societet som vis-
tas i Baden-Baden, bland dem Clara 
Schumann, Giulia García Grisi och 
kejsarinnan Augusta av Sachsen-Wei-
mar-Eisenach. Scenografin består av 
krukväxter och oleanderträd, och en 
bit målad kartong föreställer
trollkarlen Krakamiches förfallna 
slott. Pauline sitter vid flygeln.

Den siste trollkarlen blir den mest 
framgångsrika av de tre operetter 
som paret Viardot-Turgenev skriver 
i Baden-Baden, och spelas under 
två säsonger i Turgenevs Tiergar-
ten-teater innan den får sin officiella 
premiär vid hovteatern i Weimar den 
8 april 1869 i tysk översättning – Der 
letzte Zauberer – och orkestrerad 
för stråkkvartett, harpa, slagverk 
och piano. Då är en fransk kritiker 
närvarande, Sextius Derand, korre-
spondent för La France musicale. 
Han ger den toppbetyg, och skriver 
entusiastiskt att ”operetten är värd 
hundra gånger mer än det som visas 
på teatrarna i Paris”.

Den siste trollkarlen innehåller i 
linje med fransk opéra-comique 
långa avsnitt med talad dialog eller 
melodram. Musikaliskt påminner 
Viardots operett inte bara om Offen-
bach utan även om den produktive 
operatonsättaren Jules Massenet, 
och Benjamin Godard, som var 
lärare och mentor till flera fram-
gångsrika svenska förmågor som 

Helena Munktell och Laura Netzel. 
Tonspråket har en doft av fransk 
salongsmusik, och för ett kritiskt öra 
kan det sakna svärta och kontraster. 
Samtidigt är det väl anpassat till 
unga röster, med flera möjligheter 
att briljera vokalt. Det mest gripande 
ögonblicket i operan är utan tvekan 
a cappella ensemblen i slutet av akt 
II: ”Adieu, témoins de ma misère”, 
där Krakamiche tar avsked av Stella. 
Här visar Viardot verkligen prov på 
sin tekniska skicklighet, för precis 
som i sextetten i Donizettis Lucia di 
Lammermoor framträder ett kalej-
doskop av känslor, samtidigt som de 
individuella rösterna är utmejslade 
med precision och ömhet.
 Den första skivinspelningen av 
Den siste trollkarlen, med stjärnor 
som barytonen Eric Owens och mez-
zosopranen Jamie Barton i titelrol-
lerna kom ut på Bridge Records 2019 
och blev Critics Choice i tidskriften 
Opera News och American Record 
Guide.

Sofia Nyblom
MUSIKKRITIKER OCH JOURNALIST
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Kjønnede  
agendaer og 
representasjon 
av genus i  
kvinners opera
Lenge så det ut som kvinnelige 
musikkdramatikere like godt kunne 
ha skrevet sine operaer med usynlig 
blekk. På tross av dette har de svens-
ke satsingene Levande Musikarv og 
Hela historien klart å finne adekvate 
kvinnelige stemmer som har bidratt 
til at vi forholder oss til større deler 
av vår kulturarv. Vi vil at historiske 
kvinnelige operakomponister inntar 
sin rettmessige plass med langt 
større nøyaktighet, side om side 
med sine mannlige kolleger. Fortsatt 
er det liten kunnskap om denne 
musikkskattens rolle i utviklingen av 
musikkdramatikk og svært langt mel-
lom oppsetninger av deres musikk. 
Det mangler undervisningsmateriell 
om dem, og de er feilaktig utelatt 
eller feilrepresentert i operaens 
kanon. Skal vi få en mer rettferdig 

representasjon av kvinner på opera-
repertoaret og i musikkhistoriebøke-
ne, behøves omfattende forskning og 
flere kunstneriske utviklingsarbeider 
innen emnet.

Etter at vi har skaffet til veie kunn-
skapen og de kunstneriske realise-
ringen av de gamle manuskriptene, 
oppdages kanskje at ”allerede kjente 
fakta” og det ettertiden beskriver 
som historiens kvalitetskriterier, var 
knyttet til forhandlinger om hva som 
var legitim kultur, og hvem som had-
de makt til å definere dette i musik-
klivet. Nyoppsetninger og kunnskap 
skaper ny resepsjon og videre sårt 
tiltrengt forståelse. Hittil har ingen 
i tilstrekkelig grad grepet mulighe-
ten til å iscenesette eller analysere 
hvordan foranderlige konvensjoner 
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for kvinnelighet og mannlighet i 
musikkteater ble (re)forhandlet 
av kvinnelige musikkdramatikere. 
Operaforskning med genusfokus 
analyserer utelukkende opera og tea-
termusikk komponert av kanoniserte 
mannlige komponister og forholder 
seg dermed ikke til hele historien. Å 
ta kvinners nærvær med i betrakt-
ning vil etterhvert kunne bygge opp 
et etterlengtet ”arkiv over kjønnsfor-
skjeller” i musikkdramatikk.

Kvinnelige musikkdramatikere følger 
forskjellige geografiske og historiske 
stier. De gir ulike historiske svar på 
hva opera og teatermusikk av kvin-
ner (re)presenterte. Genus spiller i 
det minste en rolle når vi undersøker 
samfunnets forventninger til origi-
nalitet, genialitet og kreativitet hos 
dem. Kritikere holdt eksempelvis 
tilbake konstruktiv feedback av Inge-
borg von Bronsarts Jery und Bätely 
til fordel for ”giftig ros” med feminint 
kodet retorikk: hun skrev elegant, 
vakkert og muntert, ble frarøvet en 
status som innovativ og ”advart” mot 

å strekke seg utover disse grensene i 
påfølgende verk.
 Også i forbindelse med uropp-
førelsen av Tekla Griebels ballett I 
Rosentiden skriver Politiken at selv 
om verket ikke var uten stemning, så 
var det ”uden synderlig Originalitet”. 
Balletten ble oppført ved Kvinder-
nes Udstilling fra Fortid til Nutid i 
København i 1895, der bare Nord-
iske kvinner kunne presentere sine 
arbeider. Det ble faktisk tatt til orde 
for å sette opp hennes opera Skøn 
Karen i Det Kongelige Theater, siden 
det ikke ville krevet så mye ressurser. 
Den ble likevel droppet, for å unngå 
”en Skummel Fængselshenrettelse 
indenfor Teatrets Mure”. I stedet ble 
den satt opp uten tilstrekkelig lang 
prøvetid i Breslau.
 I 1898 møtte Elfrida Andrée lik-
nende problemer med å få satt opp 
Fritiofs saga ved Kungliga Teatern. 
Operaen måtte nøye seg med å bli 
oppført på folkekonsert i Göteborg, 
og den har den dag i dag ikke fått 
noen scenisk realisering.

»Repertoar- og musikkhistorie- 
kanonen er skapt med sterke  
innslag av selektiv bruk av fortidige 
kjensgjerninger.« 
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Et lykkelig unntak er Helena 
Munktells I Firenze, som ble oppført 
med stor framgang ved Kungliga 
Teatern. Verket er en opéra-comique 
der hertuginnen di Vanozza utlyser 
konkurranse om hvem som maler 
det beste kvinneportrettet. Allerede 
idet teppet går opp, blir det klart 
at fokus ligger på hvordan kvinner 
avbildes kunstnerisk: Baksiden av 
et staffelli er vendt mot publikum. 
Maleren Stefano synger: ”Ah, ni vet 
inte, ni signora, hur man söker och 
söker, famlar och tar miste, plånar ut 
och målar om och om igen, tills man 
träffat det riktiga.”
 Stykket er en forviklingskomedie 
som inneholder alle de ingredienser 
som pressen og publikum elsket: 
modellen Gemma viser seg å være 
grevinnen selv. Hun setter juryens 
avgjørelse til side for å gi prisen til 
Stefanos portrett av henne. I god 
jord falt også den selveksponerende 
latterliggjøringen av manglende 
dømmekraft blant kunstprofessore-
ne og studentene: ”Ingen natur! Bara 
gå på! Himlen är gul, solen är blå!”

Repertoar- og musikkhistorieka-
nonen er skapt med sterke innslag 
av selektiv bruk av fortidige kjens-
gjerninger. Det eksisterende utvalget 
lesere og publikum får represente-
rer en relativt ubevisst tolkning av 
tidligere tiders utvalg og utdaterte 
forestillinger om likestilling, kvalitet 
med mere. Å arbeide utenfor disse 

rammene vil omstille arbeidsme-
toder og gi historisk kontekstuali-
sering. For en generasjon siden var 
det kanskje et gyldig argument for 
enkelte å hevde at det var vanskelig 
å finne operaer av kvinner. Deres 
musikkskatt aktualiserer og gir oss 
perspektiver på vår egen samtid og 
hva som er viktig for oss i historie-
bøkene og på scenen.

Camilla Hambro
FORSKARE OCH LÄRARE VID ÅBO 

AKADEMI OCH FÖRFATTARE TILL  

BOKEN LAURA NETZEL (GIDLUNDS 

OCH KUNGLIGA MUSIKALISKA  

AKADEMIEN, 2020).

LÄSTIPS
På Den Andra Operans hemsida, 
denandraoperan .se, kan du läsa 
mer om jämställd programläggning  
i Magdalena Fronczaks artikel
”Börja med bruden” .
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Guldkorn ur  
operarepertoaren
Musikforskningen finner ständigt nya fynd – hittills har över 500 operor  
komponerade av kvinnor hittats. Nedan listas ett axplock från 1600- till 
1900-talet. Med det sagt är listan inte att betrakta som heltäckande. För tips 
på hur du kan söka efter fler operor och även instrumentalmusik, se sida 56.

Francesca Caccini (ITA)  
1587–ca 1641
Il ballo delle Zingare (1614)
Il martirio di Sant’Agata (1622)
La liberazione di Ruggiero dall’isola 
d’Alcina (1625)

Läs mer om Caccini på sida 10.

Sophie Elisabeth av Brunswick- 
Lüneberg (DE) 1613–1676
Friedens Sieg (1642)
Glückwünschende Freudensdarstellung 
(1652)

Antonia Bembo (ITA)  
ca 1640–1720
L’Ercole amante (1707) 

Elisabeth Jacquet de la Guerre (FR) 
1665–1729
Céphale et Procris (1694)

Läs mer om Jacquet de la Guerre  
på sida 12.

Maria Margherita Grimani (ITA)  
ca 1680–ca 1720
Pallade e Marte (1713)

Läs mer om Grimani på sida 14.

Friederike Wilhelmine Sophie von 
Preußen (DE)  
1709–1758
Argenore (1740)
L’Huomo (1754)

Läs mer om Friederike Wilhelmine  
Sophie von Preußen på sida 18.

Dionisia Zamparelli (ITA)  
1700-talet
Artaserse (1731)
La Zoe (1746)
Il Teuzzone (1753)
Roma liberate dalla Signoria dei Re (1760) 

Maria Teresa Agnesi Pinottini (ITA)  
ca 1720–1795
Ciro in Armenia (1753)
Il re pastore (1756)
La Sofonsiba (1765)
L’insurbia consolata (1766)
Ulisse in Campania (1768)
Nitocri (1771)

Maria Antonia Walpurgis (DE) 
1724–1780
Il trionfo della fedeltà (1754)
Talestri, regina delle Amazzoni (1760)

Läs mer om Walpurgis på sida 20.
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Anna Amalia av Braunschweig- 
Wolfenbüttel (DE) 1739–1807
Erwin und Emire (1776) 

Marie Emmanuelle Bayon Louis (FR) 
1746–1825
Fleur d’épine (1776)

Läs mer om Bayon på sida 22.

Henriette Adélaïde Villard de  
Beaumesnil (FR) 1748–1813
Anacréon (1781)
Les Fêtes grecques et romaines (1784)
Tibulle et Délie, ou les Saturnales (1784)
Les Législatrices (1792)
Plaire, c’est commander! (1792)

Elizabeth Craven (GB)  
1750–1828
The Princess of Georgia (1794)

Maria Theresia Ahlefeldt (DK) 
1755–1810
La Folie, ou Quel Conte! (1789)
Telemak paa Calypsos Øe (1792)

Läs mer om Ahlefeldt på sida 24.

Maria Rosa Coccia (ITA)  
1759–1833)
L’isola disabitata (1772) 

Maria Theresa von Paradis (AT) 
1759–1824
Ariadne und Bacchus (1791)
Der Schulkandidat (1792)
Rinaldo und Alcina (1797)
Grosse militärische (1805)

Caroline Wuiet (FR)  
1766–1835
L’heureux stratagème (1786)
L’heureuse erreur (1786) 

Julie Candeille (FR)  
1767–1834
Catherine, ou La belle fermière (1792)
Mathilde, ou Le duc (1793)
Ida, ou l’orpheline de Berlin (1807) 
 
Sophie de Bawr (FR)  
1773–1860
Les chevaliers du lion (1804)
Léon, ou Le château de Montaldi (1811)
Un quart d’heure de dépit (1813)

Sophie Edmée Gail (FR)  
1775–1819
Les deux jaloux (1813)
Mademoiselle de Launay à la Bastille 
(1813)
Angela, ou L’atelier de Jean Cousin (1814)
La méprise (1814)
La sérénade (1818)

Prinsessan Amalia av Sachsen (DE) 
1794–1870
Una donna (1816)
Le nozze funeste (1816)
Le tre cinture (1816)
Il prigioniero (1817)
A l’honneur de Nancy (1819)
L’Americana (1820)
Elvira (1821)
Elisa ed Ernesto (1823)
La fedeltà alla prova (1826)
Vecchiezza e gioventù (1828)
Il figlio pentito (1831)
Il marchesino (1834)
La casa disabitata (1835)

Louise Bertin (FR)  
1805–1877
Guy Mannering (1825)
Le loup-garou (1826/27)
Fausto (1831)
Esmeralda (1836) 
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Adelaide Orsola Appignani (ITA) 
1807–1884
Le avventure di una giornata (1827)
I riti indiani (1834)
Francesca da Rimini (1835)
I pirati (1843) 
 
Pauline Viardot (FR/ES) 
1821–1910
Trop de femmes (1867)
L’orge (1868)
Le dernier sorcier (1869)
Le contes de fées (1879)
Cendrillon (1868)

Läs mer om Viardot på sida 26 och 44.

Marie Clémence de Grandval (FR) 
1828–1907
Le sou de Lise (1859)
Les fiancés de Rosa (1863)
La Comtesse Eva (1864)
Donna Maria Infanta de Spagna (1868)
La pénitente (1868)
Piccolino (1869)
Atala (1888)
Mazeppa (1892)

Läs mer om Grandval på sida 28.

Ingeborg Bronsart von Schellendorf 
(FIN-SV/DE) 1840–1913
Die Göttin von Sais oder Linas und Liane 
(1867) 
Jery und Bätely (1873)
Hiarne (1891)
Die Sühne (1909)

Läs mer om Bronsart på sida 32 och 37.

Elfrida Andrée (SE) 
1841–1929
Fritiofs saga (1898) 

Augusta Holmès (FR) 
1847–1903
Héro et Léandre (1875)
Lancelot du Lac (1880)
La Montagne noire (1895) 

Emma Roberto Steiner (US)  
1850–1928
Fleurette (1877)
Brigands (1894)
Day Dreams (1894)
The Man from Paris (1900)
Burra Pundit (1907)
The Alchemist
La Belle Marguerite
Little Hussar

Gabrielle Ferrari (FR) 
1851–1921
Sous le masque (1874)
Le dernier amour (1895)
L’âme en peine (1896)
Le tartare (1896)
Le Cobzar (1909)

Hilda Sehested (DK)  
1858–1936
Agnete og Havmanden (1913) 

Ida Georgina Moberg (FIN)  
1859–1947
Asiens ljus (1947) 

Eleanor Everest Freer (US)  
1864–1942
The Legend of the Piper (1922)
Massimilliano, the Court Jester (1925)
The Chilkoot Maiden (1926)
A Christmas Tale (1928)
The Masque of Pandora (1928)
Preciosa, or The Spanish Student (1928)
Frithiof (efter Tegnér) (1929)
Joan of Arc (1931)
Little Women (1934)
The Brownings go to Italy (1936)
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Thekla Griebel Wandall (DK) 
1866–1940
Don Juan de Marana (1885)
Skjøn Karen (1894) 
Hrane (1925)

Amy Beach (US) 
1867–1944
Cabildo (1932)

Lena Stein-Schneider (DE) 
1874–1958
Der Luftikus (1909)
König Drosselbart (1912)
Lustige Liebe (1919)
Composer’s Dream (1925)
Ein Hundert Küsse (1928)

Emilia Gubitosi (ITA)
1887-1972
Gardenia Rossa (1906)
Nada Delvig (1910)

Nadia Boulanger (FR) 
1887–1979
La ville morte (1911)

María Rodrigo (ES)  
1888–1967
Becqueriana (1915)
Diana cazadora (1915)
La romería del Rocío (1921)
Canción de amor (1925) 

Germaine Tailleferre (FR)  
1892–1983
Zoulaina (1930)
Le marin du Bolivar (1937)
Dolorès (1950)
Il était un petit navire (1951)
Parfums (1951)
La fille d’opéra (1955)
Le bel ambitieux (1955)
Monsieur Petitpois achète un château 
(1955)

La pauvre Eugénie (1955)
Mémoires d’une bergère (1959)
La maître (1960)
La petite sirène (1960)

Elsa Respighi (ITA) 
1894–1996
Alcesti (1941)
Samurai (1945)

Sláva Vorlová (CZE) 
1894–1973
Zlaté ptáče (1949)
Rozmarýnka (1952)
Náchodská kasace (1955)
Dva světy (1958) 

Peggy Glanville-Hicks (AU)  
1912–1990
Caedmon (1933)
The Transposed Heads (1954)
The Glittering Gate (1959)
Nausicaa (1961)
Carlos Among the Candles (1962)
Sappho (1965)

Listan ovan är ett axplock av de  
över 500 operor komponerade  
av kvinnor som hittills hittats .
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Så hittar du musiken 
Arbetet med att katalogisera opera och instrumentalmusik komponerad av 
kvinnor uppdateras ständigt i takt med att forskningen fortskrider. Nedan 
listas några tips på hur det går att hitta musiken. 

OPERA

Tryckta källor
Mary F. McVicker, Women Opera  
Composers (North Carolina, 2016)

Jacqueline Letzer & Robert Adelson,  
Women Writing Opera. Controversy in 
the Age of the French Revolution (London, 
2001)

Digitala källor
500 Operas by Women
wophil.org
Lista över 500 operor skrivna av kvinnor 
sammanställd av Women’s Philharmonic 
Advocacy.

KONSTMUSIK

Tryckta källor
Anna Beer, Sounds and Sweet Airs:  
The Forgotten Women of Classical Music 
(London, 2016)

Sylvia Glickman & Martha Furman  
Schleifer, ed., From Convent to Concert 
Hall. A Guide to Women Composers  
(London, 2003)

Mary F. McVicker, Women Composers of 
Classical Music (North Carolina, 2011)

Julie Anne Sadie & Rhian Samuel, ed., 
New Grove Dictionary of Women Compo-
sers (London, 1994). Finns även att  
tillgå via oxfordmusiconline.com.

Digitala källor
Women in Music, timeline – Oxford 
Music Online
oxfordmusiconline.com
Tidslinje över kvinnor i musikhistorien.

ZKM – Center for Art and Media  
Karlsruhe: Feminale der Muzik
zkm.de
Lista och biografier över kvinnliga  
tonsättare.

Fantastic women composers and where 
to find them
fronczak.se
Tips och artiklar om kvinnliga kom-
positörer sammanställt av Magdalena 
Fronczak.

Kapralova Society: Women Composers
kapralova.org
Förteckning över kvinnliga tonsättare 
inom opera och instrumentalmusik.

OnBaroque: Other Women Baroque 
Composers
onbaroque.com
Lista över kvinnliga barocktonsättare.
 
A Modern Reveal: Songs & Stories of 
women composers
amodernreveal.com
Artiklar om och musikreferenser av
kvinnliga tonsättare.
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DONNE Women in Music
donne-uk.org
Kvinnliga tonsättare inom såväl opera 
som instrumentalmusik.

Composer Diversity Database
composerdiversity.com
Amerikansk databas för att bredda  
representationen i musikhistorien.

NOTER OCH ARKIV

Répertoire International des Sources 
Musicales (RISM) (Tyskland)
rism.info

Archiv Frau und Musik (Tyskland)
archiv-frau-musik.de

Cornetto Verlag (Tyskland)
cornettoshop.com

Furore Verlag (Tyskland)
furore-verlag.de

Edwin A. Fleisher Collection of  
Orchestral Music (USA)
libwww.freelibrary.org/locations/ 
departments/fleisher-collection

Cor donato Editions (USA)
cordonatoeditions.com

HATHI TRUST Digital Library  
– Women Composers Collection (USA)
babel.hathitrust.org

Hildegard Publishing Company (USA)
hildegard.com

KASSIA Database of Art Songs by  
Women Composers (USA)
kassiadatabase.com

IMSLP
imslp.org/wiki/Category:Women_com-
posers

Kungliga Musikaliska Akademien  
– Levande musikarv
levandemusikarv.se

Musikverket: Kvinnliga tonsättare  
– bevarande och tillgängliggörande  
av ett kulturarv
musikverket.se/musikochteaterbibliote-
ket/rariteter/kvinnliga-tonsattare

Musik- och teaterbiblioteket
musikverket.se/musikochteaterbiblioteket

LYSSNA

ComposHer – Spotify
Listor med musik av kvinnliga tonsättare.

Music theory examples by Women  
– Spotify
Lista med verk av kvinnliga tonsättare.

Listening to Ladies
Podcast med musikexempel av kvinnliga 
tonsättare.
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HELA HISTORIEN  
SEMINARIEPROGRAM

TORSDAG 26 AUGUSTI 2021 

15.00–16.00
Förtrollade blommor, varulvar och vrakplundrare.  
Kvinnliga operatonsättare och deras verk under 300 år
Ditte Hammar, operaregissör, kulturjournalist och en av Den Andra Operans 
konstnärliga ledare ger en historisk överblick av operor komponerade av 
kvinnor 1600–1900.

16.00–16.40
Kvinnor i arkiven
Historikern Mia Skott är specialiserad på kvinnor inom konstnärliga yrken 
under svenskt 1700-tal och är en av författarna till boken Arkivism (Volante, 
2021). Varför försvinner kvinnorna ur historieskrivningen? Och hur  
uppdaterar man historien med hjälp av arkivforskning?

17.00–17.30
Från arkivet till scenen – fokus på noter
Operabyråns Christina Larsson Malmberg, musikologen Holger Schmitt- 
Hallenberg och notbibliotekarien Lena Haag från Musikaliska delar med sig 
av sin kunskap om repertoarforskning kring operor komponerade av kvinnor.

19.30
Hela historiens verk
Operakonsert.

FREDAG 27 AUGUSTI 2021

9.30–10.30
Samtal: Om musiken
Mariangiola Martello och Anna Christensen samtalar om musikurvalet till 
konserten Hela historiens verk.
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10.30–11.00
Historisk djupdykning: Christina Tobeck om I Firenze
Musikforskaren och ledamoten av Kungliga Musikaliska Akademien berättar 
om Helena Munktells opera I Firenze och om utmaningarna med att framföra 
musiken i Berwaldhallen 2017.

11.30–12.30
Föreläsning: Kvinnliga komponister i Norden med fokus  
på opera och annan scenisk musik
Camilla Hambro, musikforskare vid Åbo Akademi, om det musikaliska och 
sociokulturella arvet efter ett axplock av kvinnliga nordiska kompositörer: 
Helena Munktell, Elfrida Andrée, Ingeborg Bronsart von Schellendorf, Hilda 
Sehested, Olga Bjelke-Andersen och Ida Moberg.

13.30–14.00
Historisk djupdykning: Thomas Jul Kirkegaard-Larsen  
om Tekla Griebels tre operor
Thomas Jul Kirkegaard-Larsen, doktor i musikvetenskap och verksam vid 
Nationalmuseet och Musikmuseet i Köpenhamn, om Tekla Griebel Wandalls 
(1866-1940) tre operor Don Juan de Maraña, Skjøn Karen och Kong Hroars 
Skjalde.

14.15–15.15
Historisk djupdykning: Camille Zamora om Le dernier sorcier
Sopranen Camille Zamora var med och återupptäckte Pauline Viardots  
opera Le dernier sorcier och initierade en komplett inspelning av verket. 

15.45–16.15
Utblick: Finland
Wilhelm Kvist, kritiker på finska Hufvudstadsbladet, ger en överblick över 
kvinnliga tonsättare på de finländska operascenerna. Hur har resonemanget 
kring jämställdhet låtit tidigare och var står vi i dag? 

16.15-17.00
Samtal: Tio år efter Skippa helskägg – vart är vi på väg?
Summering och modererat samtal. Hur får vi upp fler operor komponerade 
av kvinnor på våra nordiska operascener?
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HELA HISTORIENS VERK
KONSERTPROGRAM

AKT 1: 1625–1776

La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina (1625) – Francesca Caccini
Sinfonia

Céphale et Procris (1694) – Elisabeth Jacquet de la Guerre
ARIA: Lieux écartés

Berit Solset Norbakken

Procris älskar en ung hjälte och han älskar henne, men gudarna ser till att  
de aldrig får träffas.

Pallade e Marte (1713) – Maria Margherita Grimani
ARIA: D’augusto vincitor

Annastina Malm

Gudinnan Pallade (Pallas Athena) hyllar kejsaren Karl VI.

Talestri, regina delle Amazzoni (1760) – Maria Antonia Walpurgis
DUETT: Ah mi divide il seno

Berit Solset Norbakken, Leif Ahrun-Solén

Oronte har dömts till döden och tar farväl av sin älskade Talestri.

Argenore (1740) – Friederike Wilhelmine Sophie von Preußen
ARIA: S’avvien ch’il destin rio

Annastina Malm

Ormondo har sänts ut i krig och sjunger sitt avsked till Palmida.

La decollazione di San Giovanni Battista (1715) – Maria Margherita Grimani
DUETT: Già brilla il mio cor

Annastina Malm, Staffan Liljas

Herodia och Herodes firar sin kärlek.

ARIA: S’oda il canto e scherzi il riso
Staffan Liljas

Herodes har sett Salome dansa och sjunger om sitt hov.
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Fleur d’épine (1776) – Marie Emmanuelle Bayon Louis
ARIA: La calme renait

Leif Ahrun-Solén

Prins Tarare är övertygad om att Fleur d’épine kommer befrias.  

ARIA: Quand l’himen vient couronner l’amour
Berit Solset Norbakken

Fleur d’épine sjunger om lyckan när äktenskapet kröner kärleken.

AKT 2: 1792–1909

Die Sühne (1909) – Ingeborg Bronsart von Schellendorf
DUETT: Mir zitternten die Füsse...

Tessan-Maria Lehmussaari, Wiktor Sundqvist

Conrad och Klärchens kärleksduett. De vet inte om att det är sista gången de ses.

I Firenze (1889) – Helena Munktell
DUETT: Signor, signor, ett ord om jag får be! 

TERZETT: Som ingen hyra än jag fått... 
Wiktor Sundqvist, Staffan Liljas, Helgi Reynisson 

Hyresvärden Bembo kräver konstnären Stefano på hyra men blir utkörd.  
Han återvänder med konstnären Bardi, som är Stefanos rival. Det blir duell,  

men den avbryts av hertiginnan som gör entré.

Telemak paa Calypsos Øe (1792) – Maria Theresia Ahlefeldt
ARIA: Her stedse bækkens Surren

Annastina Malm

En sång om bäcken som porlar och fåglarna som sjunger.

Mazeppa (1892) – Marie Clémence de Grandval
KVARTETT: Quelle paisible nuit!

Helgi Reynisson, Tessan-Maria Lehmussaari, Wiktor Sundqvist, Staffan Liljas

Mazeppa och Matréna träffas i trädgården och råkar höra att Kotchoubey  
och Iskra kommit på att Mazeppa är en förrädare.

Le dernier sorcier (1869) – Pauline Viardot
ENSEMBLE: Compagnes ailée

Tutti

Älvorna och deras drottning sjunger för alla bevingade vänner.
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»Slå upp  
ögonen,  
spetsa båda 
öronen och  
låt oss tillsam-
mans möta 
hela bredden 
av den  
konstform  
vi älskar.«



Medverkande
MUSIKALISK LEDNING

Mariangiola Martello CEMBALO

Anna Christensson PIANO

SÅNGARE

Tessan-Maria Lehmussaari SOPRAN

Berit Solset Norbakken SOPRAN

Annastina Malm MEZZOSOPRAN

Leif Ahrun-Solén TENOR

Wiktor Sundqvist TENOR

Helgi Reynisson BARYTON

Staffan Liljas BASBARYTON

MUSIKER

DAMKAPELLET MED GÄSTER:

Julija Morgan VIOLIN & KONSERTMÄSTARE

Arsema Asghodom VIOLIN

Pauline Hogstrand VIOLA

Ida Nørby CELLO

Erica Giacoletto KONTRABAS

Moa Bromander FLÖJT

Cecilia Flodén FLÖJT

Eva-Tea Lundberg HORN

Solmund Nystabakk LUTA

TEXT OCH CICERON Sophie Helsing

KONSTNÄRLIGT KONCEPT Clara Svärd, Markus Granqvist och  
Bente Rolandsdotter
MASK Catharina Lundin
KONSTNÄRLIG RÅDGIVNING Nils Spangenberg
REPERTOARURVAL Mariangiola Martello och Anna Christensson  
i samarbete med Den Andra Operan
ARRANGEMANG Mariangiola Martello och Anna Christensson
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Samarbetspartners

Den Andra Operan
Den Andra Operan (DAO) grundades 2016 av operasångerska Hanna Fritz-
son, scenograf/kostymdesigner Bente Rolandsdotter och regissör/kultur- 
journalist Ditte Hammar. DAO spelar enbart operaverk tonsatta av kvinnor. 
På det sättet ökar DAO:s produktioner representationen av skapande kvinnor 
och ger plats åt berättelser och uttryck som vanligtvis inte syns och hörs 
på operascenen. DAO har hittills producerat de två operauppsättningarna 
Förvandlingar i helvetet av Isabelle Aboulker (2018) och Amasonernas drott-
ning av Maria Antonia Walpurgis (2019) samt en scenisk konsert med arior 
av Lovisa Ulrikas kvinnliga släktingar (2020). Hösten 2021 har de Sverige-
premiär av helaftonsoperan Argenore av Friederike Wilhelmine Sophie von 
Preußen på Confidencen.
 Eftersom kunskapen om kvinnliga operatonsättare är begränsad är 
forskning en viktig del av DAO:s verksamhet. DAO söker och sammanställer 
såväl notmaterial som fakta kring tidigare uppsättningar och är efterfrågade 
föreläsare och inspiratörer i press, på festivaler och seminarier. 2019 mottog 
Den Andra Operan KVAST:s hedersomnämnande.

Vadstena-Akademien
Vadstena-Akademien skapar sedan 1964 opera för framtiden. Akademien har 
en självklar plats i det nationella operalivet och har även fått stor uppmärk-
samhet internationellt för sin kombination av musikdramatisk historia och 
samtid. Den konstnärliga grundidén är att spela nyskrivna verk, oftast  
svenska, eller äldre nyupptäckta verk som inte spelats i modern tid. Genom 
åren har akademien samarbetat med ett antal forskare, och hittills har över  
40 äldre operaverk framförts för första gången i modern tid i Vadstena.  
Vadstena-Akademien är Sveriges största beställare av nyskriven svensk  
musikdramatik, och hittills har man uruppfört 34 nya verk.
 Vadstena-Akademien arbetar ofta med unga artister, handledda av profes-
sionella yrkesutövare i branschen. Nina Stemme, Loa Falkman, Anne Sofie 
von Otter och Malena Ernman är några av dem som tagit sina första karriär-
steg i Bröllopssalen på Vadstena slott eller på Vadstena Gamla teater. Genom 
akademiverksamhet och operaföreställningar strävar Vadstena-Akademien 
efter att belysa och levandegöra operahistorien.
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Confidencen – Ulriksdals Slottsteater
Confidencen är Sveriges äldsta rokokoteater, uppförd av drottning Lovisa  
Ulrika och kung Adolf Fredrik år 1753 för att kunna mäta sig med hov- 
teatrarna på kontinenten. Här var kompositörer, musiker och artister från 
både Sverige och övriga Europa verksamma under det sena 1700-talet och 
såväl Bellman som Gustav III har stått på scenen. Confidencen har en bred 
repertoar där teater, klassiska konserter och modern popmusik möter dans- 
och operaproduktioner som väcker hela rokokomaskineriet till liv. Sedan 
2019 äger årligen Confidencen Opera & Music Festival rum i augusti under 
konstnärlig ledning av dirigenten Olof Boman.

Åbo Akademi
Åbo Akademis hundraåriga verksamhet utförs i Åbo och Vasa under  
ledorden mångfald, öppenhet, djärvhet, hållbarhet och delaktighet.  
Åbo Akademi är Finlands enda svenskspråkiga universitet. Forskningen  
är mångsidig, men fokuserar på minoriteter, läkemedelsutveckling och  
diagnostik, molekylär process- och materialteknik och havet. Under sitt  
första sekel har Åbo Akademi vuxit till ett internationellt erkänt forsknings- 
universitet, med en unik roll som den finländska universitetsvärldens 
brygga till det övriga Norden.

Damkapellet
Musikerkollektivet Damkapellet skapades 2016 och består av ett tjugotal 
kvinnor med bakgrund inom klassisk musik. Kollektivet framför musik  
skriven av kvinnor från alla tider. Genom att utmana traditioner och  
uppmärksamma maktstrukturer vill Damkapellet verka för konstnärlig 
bredd och alternativa sätt att skapa musik. Damkapellet är verksamma  
i olika konstellationer och deltar i orkestrar, mindre ensembler, soloprojekt 
och ljudinstallationer, liksom i föredrag och andra utbildande sammanhang.
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Projektet Hela historien
Nordiskt seminarium och konsert på Confidencen den 26 – 29 augusti 2021.  

STYRGRUPP
Bente Rolandsdotter, konstnärlig ledare DAO
Nils Spangenberg, VD/konstnärlig ledare Vadstena-Akademien
Fredrik Forslund, VD/konstnärlig ledare Confidencen
Camilla Hambro, forskare Åbo Akademi
Projektledare: Annica Sand
Producenter: Terese Lindström, Sara Hulander och Linnéa Wellmar 
(Vadstena-Akademien)
Kommunikation: Annica Sand och Sofia Sahlén samt  
Vadstena-Akademien: Eleonor Hjorth och Sara Lovisa Lagman 

INITIATIVTAGARE
Den Andra Operan: Hanna Fritzson, Magdalena Fronczak, Ditte Hammar  
och Bente Rolandsdotter

Bilder
Sid 11 Francesca Caccini, målad av Palma Vecchio
Sid 13 Elisabeth Jacquet de la Guerre, målad av François de Troy
Sid 17 Omslag till Friederike Wilhelmine Sophie von Preußens Argenore, 1740
Sid 19 Friederike Wilhelmine Sophie von Preußen, målad av Jean-Étienne Liotard
Sid 21 Maria Antonia Walpurgis, målad av Anton Graff
Sid 23 Marie Emmanuelle Bayon Louis, målad av Jean Baptiste Claude Robin 
Sid 25 Angelika Kauffmann, Telemachus och Calypsos nymfer, 1782
Sid 27 Pauline Viardot, målad av Pyotr Fyodorovich Sokolov
Sid 29 Helena Munktell, IDUN, nr 21 1889, träsnitt av Gunnar Forssell
Sid 31 Omslag till Marie Clémence de Grandvals Mazeppa, 1892
Sid 33 Omslag till Ingeborg Bronsart von Schellendorfs Die Sühne, 1909
Sid 43 Klaverutdrag, I Firenze, Helena Munktell, 1889
Sid 45 Pauline Viardot, fotograf okänd
Sid 48 Elfrida Andrée, Hvar 8 dag, nr 29 1904, fotograf Olga Rinman

Alla bilder: Wikimedia Commons

Foto sid 6 Chrisander Brun  
Foto sid 34-35 Maximilian Mellfors 

Illustrationer sid 4, 16 och 36 av Elin Eplet Sandström/CharlieCharlie Agency

Programmet är formgivet utifrån Vadstena-Akademiens  
grafiska profil som grundform. 

Tack till
Maria Erlansson, Magdalena Fronczak, Monica Hägg, Magnus Nordberg,  
Evabritt Selén, Musikbiblioteket Sveriges Radio. 
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OPERAINITIATIVET HEL A HISTORIEN  
ÄR ET T SAMARBETE MELL AN  

DEN ANDRA OPERAN, VADSTENA-AK ADEMIEN,  

CONFIDENCEN, DAMK APELLET OCH ÅBO AK ADEMI . 

 ’The Ambache Charitable 
Trust is active in raising 
the profile of women 

composers’.

MED STÖD AV

 ET T SAMARBETE MELL AN

Kungl. Patriotiska
Sällskapet



Hela historien är en kärleksförklaring till operakonsten, en djup- 

dykning i operans historia och ett smakprov på vad som finns  

att återupptäcka i operarepertoaren . 

 Den Andra Operan – DAO – har sedan starten 2016 enbart  

producerat operor av kvinnliga tonsättare . I arkiven har vi hittat  

en stor skatt . Verk som i sin tid varit nyskapande succéer . Musik  

som skälver av intensitet . Libretton med nya perspektiv . Oväntade  

berättelser .

 Det finns ingen naturlig utveckling av operans rådande kanon,  

bara mänskliga beslut och handlingar . De senaste åren har vi  

glädjande nog sett en ökning av verk av kvinnor i konserter och  

inom forskning . Men fortfarande saknas verken på de stora  

scenerna och i det allmänna samtalet . Därför har vi tillsammans  

med Vadstena-Akademien, Confidencen, Damkapellet och  

Åbo Akadem i tagit initiativet Hela historien: en konsert, en  

seminariehelg och en bok . 

 I den här boken har vi sammanställt synopsis på tolv operor  

av kvinnor . Därtill har bett ett antal skribenter och forskare att  

utifrån sina intresseområden sätta några utvalda verk och tonsättare  

i historiska sammanhang . I slutet av boken har vi samlat ett axplock  

av verk av kvinnliga tonsättare mellan 1600 och 1900 . Där finns  

också en förteckning över tips på hur du kan söka efter operor,  

instrumentalmusik och noter .

 Att stryka halva historien är som att blunda på ett öga eller 

bara lyssna med ett öra . Så slå upp ögonen, spetsa båda öronen  

och låt oss tillsammans möta hela bredden av den konstform  

vi älskar .

HELA HISTORIEN


