
ßyvind Hlnaes. Cally ffîonrad. 

Eyvind Alnaes. 

ill erinran om det nyss afslutade 
konserterandet härstädes af fru 
Cally Monrad, som denna gäng 
hade till akompanjatör sin lands

man, kompositören Eyvind Alnaes, med
dela vi nu de båda norska konstnä
rernas bilder. Vid fru Monrads för
sta konsertbesök i Stockholm under 
början af detta år meddelade vi, jämte 
hennes porträtt, en biografisk teckning 
öfver henne och hänvisa t ill årgångens 
första marsnummer dem som vilja t aga 
del däraf. Den utmärkta sångerskan 
har sedan dess hvar hon låtit höra 
sig fängslat sina åhörare med sin sym
patiska röst och sitt mästerliga före
drag; hon hade äfven denna gång ut-
såldt hus på alla sina konserter här-
städes. 

En ny bekantskap för oss var fru 
Monrads följeslagare och ackompanja-

tör hr Eyvind Alnses, som väckte myc
ken sympati såväl genom sitt behag
liga ackompanjemang som genom sina 
af sångerskan föredragna kompositio
ner; hvarjämte han personligen gjorde 
ett go dt intryck med sitt anspråks
lösa uppträdande. Den som följt med 
våra redogörelser för musiklifvet i Kri
stiania, vanligen förekommande i hvarje 
nummer af denna tidning, har under 
flert) år sett Eyvind Aloses dävi om
nämnas, hufvudsakligen i egenskap af 
pianoackompanjatör. För sex år sedan 
nämndes ock att en symfoni af honom 
för stor orkester gafs på en af Mu
sikföreningens konserter i Kristiania 
likasom på en annan konsert ett par 
år senare han fick af samma sällskap 
uppfördt »Symfoniska variationer öfver 
ett originaltema». 

Några biografiska notiser om denne 
bland yngre norska musiker framstå
ende tonsättare anse vi kunna intres

sera våra läsare, äfvensom en förteck
ning öfver hans kompositioner, bland 
hvilka de af fru Monrad här sjungna 
sångerna väckte mycket bifall. 

Eyvind Alnses är född d. 29 april 
1872 i Fredriksstad Han kom vid 
17 års ålder till Musik- och organist
skolan (nu Musikkonservatoriet) i Kri
stiania, där han studerade teori för 
Iver Holter, piano för Wesley Waaler, 
och orgel för Pehr Lindeman. Där
efter b eg af han sig,A 20 år gammal, 
till Leipzig, vid hvars konsorvatorium 
han förnämligast studerade komposi
tion för prof. Carl Reinecke och där, 
med understöd af ett legat, uppehöll 
sig i två år. Återkommen till hem
landet blef han på våren 1895 anställd 
som organist i Drammen, hvilken be
fattning han fortfarande innehar. 

Från Drammen har hr Alnses med 
statens stipendium företagit flera stu
dieresor till Berlin och Leipzig. Un
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der en af dessa studievistelser gaf 
han i sistnämnda stad en konsert med 
egna kompositioner. Kompositionerna 
bestodo af de förut nämnda orkester
verken samt pianostycken och sånger, 
och tonsättaren vann for dem mycket 
erkännande af såväl publiken som pres
sen. I Kristiania har orkesterverken 
flera gånger utförts både på Musik
föreningens och Nationalteaterns kon
serter och vunnit stort bifall. 

För att visa hr Alnses' verksamhet 
som tonsättare lämna vi här en för
teckning öfver hans kompositioner. 
Hans op. 1 utgöres af 4 Sange (Borte, 
Langs ei Aa, Sig husker du, Gynge-
vise); op. 2 5 Sange til texter af V. 
Krag (Moderen synger, Minde, Jeg 
laa ved sjöeo, Liden Kirsten, Udover); 
op. 3 Suite för violin och piano; op. 
4 Klaverstycker (Fsedrelandshymne, 
Folkevise, Albumblad, Humoreske); 
op. 5 Variationer over et origalthema, 
för piaco; op. 6 5 Sange till texter 
af Rob. Burns och H. Heine; op. 7 
Symfoni, C-moll för orkester (manuskr.); 
op. 8 Variations symphoniques fö.' or
kester; op. 9 Klaverstykkcr (Impromptu. 
Studie, Novellette); op. 10 Klaverstyc
ker (Skizze, Idyll, Melodie); op. 11 
3 Sange till texter af v. d . Recke (Det 
voider saa den Vintertid, Der drysse 
korn fra modent straa, Fra himlen fal
der der stjerneskrud); op. 12 4 Sange 
(D'er tungt, Biomen min, Den dag 
k.jem aldri, Ute i verdi, — ord af 
Vinje och Aasen); op. 13 Klaver-
stykker (Hymne, Albumblad, Souvenir, 
Cortège); op. 14 Sange (Til en jeg 
holder af, Sindet södmefyldt og ungt, 
Min Bregne, Nordlys); op. 15 Sange 
(Sol, Jul, No er det tid); op. 16 
Marche symphonitjue för 2 pianon; op. 
17 Sange) Der du gjekk fyie, Sidste 
reis, Jeg gaar i de Zarteste vaarlaeng-
sler8 fölge). 

Af dessa kompositioner äro de flesta 
utgifna i Kristiania, en del af W. 
Hansen i Köpenhamn (op. 10, 11,12, 
13 och 17), op. 15 af Abr. Hirsch 

. här i Stockholm. Symfonien och op. 
16 förekomma ännu endast i manu
skript. 

Konserthus i Stockholm. 
För 6D m ånad sedan hade vi t illfälle 

att tala om "Stockholms sångarför-
bund", som under förra året bildades 
i hufvudstaden och hvars uppgift var 
att genom konserter af en ansenlig 
musikkår samla medel till uppförande 
af ett konserthus i Stockholm. Re
daktör W. Granath synes ha varit 
upphof till idéu eller den le dande han
den i företaget. Omkring hälften af 
inkomsten för "jättekörens" konserter 
(ungefär 4 om året) skulle enligt pla
nen afsätta8 såsom fond till uppförande 
af ett "Stockholms sång- och musik
palats." Konserter ha sedan, såväl 

förra året som i år gifvits ef sångar
kören, men det ekonomiska resultatet 
och hvad som kunnat afsättas till fon
den för sångar- och musikpalatset 
känna vi ej. Summan måste dock 
betraktas såsom "en droppe i hafvet" 
beträffande den som erfordras för byg
gandet af ett konserthus. 

Också blef saken nyligen, äfven som 
det tyckes genom herr Granaths ini
tiativ, med m era allvar omhändertagen, 
då för åstadkommande af ett konsert
hus härstädes en kommitté bildades, 
med borgmästare Lindhagen till ord
förande, att utarbeta förslag rörande 
penningars anskaffande, utsändande af 
någon person på en studieresa för än
damålet till utlandet, Stockholms stads 
upplåtande af tomt till byggnaden och 
hvar en sådan skulle läggas, samt rö
rande aktieteckning och försök att få 
ett penninglotteri beviljadt för ända
målet. 

Kronprinsen har nu lofvat att vara 
beskyddare för Stockholms sångarför-
bund och dess förtroenderåds arbeten. 
Dettas kommitté skall vid midten af 
denna månad ha ett sammanträde, 
hvarefter man om företaget torde få 
närmare upplysningar. 

Tanken på att få ett konserthus i 
i Stockholm torde under närmaste tiden 

ha föranledt8 af att Göteborg sDart 
nog lär komma i besittning af ett så
dant. Och det vore nog ej hufvud
staden värdigt att i det hänseendet 
stå efter rikets andra stad. Frågan 
är här i Stockolm så mycket mera 
aktuel, som genom vederbörande myn
digheters försiktighet platserna i våra 
nu mest anlitade konsertlokaler, Ve
tenskaps-akademiens hörsal och Musi
kal. akademiens stora sal, blifvit i hög 
grad reducerade. Så har genom läk-
tarnes afstängande i den först nämnda 
lokalen platserna reducerats från 600 
till 360; i Musikakademiens sal ha 
yttersta stolraderna i midtpartiet bort
kapats, och äfven sidopartiernas plat
ser ha minskats till antalet samt läk-
tarnes likaså. Om, såsom det sagts, 
vid våra stora konserter med orkester, 
t. ex.Musikföreningens och Filharmo
niska sällskapets, inkomsterna skulle 
betäcka utgifterna i händelse af " fullt 
hus" med det antal platser som förut 
funnits, så skulle under nu varande 
förhållanden det ekonomiska resultat 
af sådana konserter bli klent nog, då 
de hittills varande biljett- eller abon
nemangsprisen knappast med f ramgång 
kunna höjas. 

Under sådana förhållanden är det 
en ren nödvändighet för vår hufvud-
stad att bekomma ett konserthus, till
räckligt rymmande för våra förhållan
den och tillika mera tidsenligt samt 
för så väl konsertgifvare som publik 
mera sanitärt, rationelt och bekvämt 
konstrueradt än fallet är med våra nu 
varande konsertlokaler. Med hufvud-
stadens alltjämt ökade befolkning och 
med det på senare tid allt mera till
tagande konserterandet är det snara 

afhjälpandet af bristen i detta hänse
ende oafvisligt Knappast fins väl nå
gon hufvudstad, hvars musiklif är af 
någon betydenhet, som har det sämre 
stäldt i fråga om konsert- och före
läsningssalar än vår. Att gå till när
maste grannen, Köpenhamn, så har det 
ju t. ex. sitt "konseitpalse" med lo
kaler för större och mindre musiktill
ställningar. 

Ett konserthus bör naturligtvis in
rymma en eller flera stora salar för 
konserter och föreläsningar samt äfven 
mindre sådana för kammarmusik och 
musiktillställningar, lokaler som äfven 
kunna användas för högtidligheter och 
talrikt besökta sammankomster, såsom 
t. ex. vid Nobel-prisens utdelning, 
Svenska akademiens högtidsdag etc. 

Hvad den ekonomiska sidan af sa
ken angår, så skulle säkert inkom
sterna af konserthusets lokaler kunna 
blifva betydande nog att bereda aktie-
egarne nöjaktig utdelning. Byggnaden 
skulle måhända äfven kunna i likhet 
med operahuset inrymma gifvande lo
kaler till uthyrning. Administration 
och öfriga kostnader som äro förenade 
med skötseln af och verksamheten i 
ett konserthus äro naturligtvis en obe
tydlighet mot hvad ett teaterhus och 
dess föreställningar kräfva. 

En svårighet föreligger emellertid 
här i Stockholm, nämligen den att finna 
en lämplig plats för en byggnad af 
ifrågavarande slag. Densamma bör 
naturligtvis ligga så centralt som möj
ligt, vid någon öppen plats, som ej 
är alltför bullersam. Från konserter 
i Musikaliska akademien har man er
farenheten att musiktillställningar där 
under vintern stundom störas af mu
sik på Nybroviken och ångares hvis-
selpipor. Bullret af gatutrafiken får 
ej heller inverka störande på musik
föreställningar i en konsertsal. I ope
rahuset och andra våra teatrar äro 
scen och salong omgifna af lokaler 
som hindra buller utanför byggnaden 
att störa föreställniDgarne. En kon
sertsal bör likaledes ha tyst omgif-
ning. Lämpligaste platsen för ett cen
tralt beläget konserthus i Stockholm 
torde under nuvarande förhållanden, 
då Helgeandsholmen ej mera står att 
få, vara Blasieholmstorg, och ti llräck
ligt utrymme för ett sådant torde fin
nas på den mellan detta torg och 
Grand Hôtel liggande tomten, förut
satt att denna i sin helhet kunde 
blifva disponibel för en sådan byggnad 
som här är i fråga. 

Rossini mötte en gång senatorn 
furst Poniatowski på boulevarder. 
Fursten, som berömde sig af att kom
ponera något litet, hälsade honom på 
följande sätt: 

— Goddag, kollega! 
— Kors, jag har väl aldrig blifvit 

utnämnd till senator? svarade Rossini 
genast. 
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Somnambul-dansösen 
Madeleine. 

En konstens eller hypnotismens 

triumf? 

Formlig sensation har i Münchens 
konstnärliga och vetenskapliga kretsar 
i våras framkallats af ett i sitt slag 
tills dato enastående fenomen, somnam
bul-dansösen Madeleine. Det skulle föra 
oss för långt att närmare redogöra för 
och diskutera en företeelse, som till 
och med delat det tyska Athens lärda 
värld i två, i fråga om uppfattningen 
deraf, skilj da läger. Det ena, som har 
till ledare en illuster auktoritet på hyp
notismens område, medicine doktorn, 
trih. v. Schrenck-Notxing, hvilken sär-
skildt frapperats af och intresserat sig 
för detta från vetandets hittillsvarande 
ståndpunkt sannskyldiga »underverk» 
och satt till sin uppgift att göra äfven 
allmänheten bekant med detsamma, har 
utan tvekan gifvit förklaringen dertill i 
hypnotisk inverkan; det andra lägret 
åter betraktar yttringarne deraf såsom 
resultat af en, om ock högst ovanlig, 
mimisk och plastisk begåfning. Att 
Madeleine före sina offentliga och trots 
de särdeles höga biljettprisen synnerli
gen talrikt besökta föreställningar i 
Münchens »Schauspielhaus» underka
stats noggrann undersökning af stadens 
förnämsta vetenskapliga kapiciteter, utan 
att omöjligheten af det förra antagandet 
kunnat bevisas, talar emellertid till för
mån för nämnda hypotes' riktighet. 

Född i Tiflis, härstammar fru Made
leine O. på mödernet från Ryssland, på 
fädernet från franska Schweiz. Vid tre 
års ålder kom hon till Geneve, der hon 
erhöll en förträfflig uppfostran, i sitt 
tionde år undervisning i salongsdanser 
af sin farbroder, hvilken alltjem t verkar 
såsom danslärare, samt begynte två år 
senare att taga sång- och piano-lektioner. 
Hon har deremot ej studerat vare sig 
dramatisk konst eller balettdanser, och 
hennes musikaliska förmåga öfvergår i 
vaket tillstånd ej vanlig dilettantism. 
Efter att aderton år gammal ha öfver-
flyttat till Paris, gifte hon sig med in-
nehafvaren af en kommissionsaffär der-
städes. Först för omkring ett år sedan 
lade den af henne för migrän konsul
terade magnetopaten Magnin märke till 
hennes eminenta reaktion för toner un
der hypnotiskt tillstånd. Han försökte 
nu musikens inverkan på sitt i sömn 
försänkta medium med det resultat, att 
hon kom i ett tillstånd af aktiv somn
ambulism och beledsagade de i henne 
framkallade tonintrycken med härliga 
plastiska attityder och en dramatisk ut
trycksförmåga, som kunde uthärda täf-
lan med den största skådespelaretalang. 
Hos henne är alltså nedlagd en dylik, 
en naturens gåfva, som helt plötsligt 
utan föregående studier fullmogen trädt 
i dagen. 

Yid hennes uppträdande i München 
— öfverhufvud taget det första offent

liga — hade undert. bl. a. tillfälle se 
henne under föredraget af några sång
nummer ur Bizets »Carmen» på det 
mest fulländade sätt återgifva skiftnin
garne i denna så ytterst komplicerade 
karaktär; icke minst andra aktens dans
scen återgafs ypperligt och med en smi
dighet, den der hvilken »prima balle
rina» som helst kunde afundas. Utan 
att vara en skönhet, har Madeleine ett 
särdeles fängslande yttre, med ett an-
sigte, erinrande om Eleonora Duses, och 
en synnerligen harmonisk gestalt. I 
sitt hypnotiska tillstånd upplefver hon 
fullständigt alla de sensationer, ett för 
henne föredraget musikstycke innehål
ler. Liknande effekt utöfvar äfven t. 
ex. en deklamerad dikt. Huden rod
nar, musklerna spännas, hennes läppar 
framhviska textorden; hon gråter i 
djupaste förtviflan och jublar i högsta 
fröjd. Det somnambula tillståndet är 
omisskänneligt genom de stora, vidöpp
na ögonen, genom saknaden af ljusre
flex och den vid föredragets afbrott ge
nast inträdande stelheten i musklerna, 
under det att sjelfva rörelserna knap
past skilja sig från dylika i vaket till
stånd. 

Oafsedt det höga konstnärliga värdet 
af Madeleines verkligt mönstergiltiga 
prestationer, hafva experimenter med 
henne jemväl bekräftat det psykologiskt 
betydande faktum, att dolda i det mensk-
liga själslifvets djup stundom slumra 
outvecklade förmögenheter, som i dröm
tillståndet kunna frigöras och tvingas 
till full utveckling. 

Anteros. 

Musikbref från Göteborg. 
Den 13 Oktober gafs en visafton i 

Handelsinstitutets sal af fru Charlotte 
Wiehe-Berény. Den danskfödda ope
rettdivans uppträdande i konsertsalen 
blef af den talrika publiken mottaget 
med starkt bitall. Hon sjöng ej min
dre än 14 olika sånger till franska 
danska och engelska texter. De fle
sta af dessa sånger hade en starkt 
varietéartad prägel, och det kau ej 
förnekas, att man kände sig egendom
ligt berörd af att på konserttribunen 
se så liflig gestikulering, ja till och 
med dans och lyftningar i kjolen. 
Emellertid utförde fru W.—B. samt
liga sånger med ett liffullt och karak
teristiskt föredrag. De danska sån
gerna tilltalade mig mest och särskildt 
gjordes "Lille Merry" af Ch. Kjerulf 
alldeles ypperligt. Sångerskans man, 
herr Henry Berény, ackompagnerade 
ledigt och påpassligt. — 

Operasångaren John Forsells kon
sert den 20 Oktober i K. F. U. M:s 
sal hade lockat fullt hus. Program
met upptog uteslutande brottstycken 
ur operor. Här hade nu sångaren till
fälle att visa sin stora karakterise
ringsförmåga, från det djupa allvaret 

i "O Artemis" ur Glucks "Iphigenia i 
Aulis" till Figaros entréaria i Barbe-
raren i Sevilla", från det vemodigt 
svärmiska i Wolframs sång till afton-
stjernan ur Tannhäuser till det sata
niskt hånfulla i Mefistofeles' serenad 
ur "Faust", och man måste erkänna, 
att såväl det ena som d et andra fram-
stäldes med stor dramatisk liffullhet. 
Särskildt vackert framfördes en aria 
ur "Eugen Onegin" af Tschaikovsky. 
Herr F. torde väl, hvad teknisk full
ändning beträffar, f. n. vara vår för
nämste sångare. Häri ligger dock ej 
allt, och det är skada, att sångarens 
förmåga att värma ej är så stor, som 
man för det utomordentliga materia
lets skull kunde önska. Herr A. Wik-
lund följde väl med i ackoinpagne-
mentet. 

Den 22 Oktober gaf fru Bokken 
Lasson en andra visafton med biträde 
af herr Harald Stormoen. Fru L. gaf 
här åter till bästa en rad norska, 
danska, tyska, engelska, franska och 
spanska sånger, gifna med träffande 
karakteristisk. Hennes utmärkta text
uttal och väl pointerade föredrag gör, 
att man med nöje lyssnar till dessa 
för,olika länder betecknande små visor. 
Herr Stormoens uppläsning af berät
telser af Hans Anrud, Sigurd Eldegard 
m. fl. öfvergår allt beröm. 

Söndagen den 23 Oktober gaf ope
rasångaren Forsell en populär konsert 
i Realläroverkets högtidssal, som var 
till trängsel fyld och där han utom 
några vid föregående konserten sjungna 
operanummer föredrog flera romanser 
och sånger af Lindblad, Söderman m. 
fl. Konserten som jag ej bevistade, 
lofvades mycket i pressen. 

Den 24 Oktober gaf violinisten 
Willy Burmester konsert i K. F. U. 
M:s sal. Såsom väntadt, blef detta 
en utomordentligt njutningsrik afton. 
Programmet inleddes med Mendels
sohns violinkonsert, som utfördes på 
ett utmärkt sätt. Ehuru nu gammalt 
är detta stycke af en oförgänglig frisk
het och klarhet. Sedan följde "Rondo 
capriccioso" af Saint-Saëns, som var 
det enda moderna numret på program
met. Därefter öfvergick herr B. till 
klassikerna, som han särskildt omhul
dar. Och sannerligen fick man här 
höra de klassiske mästarne utförda 
på ett fullt stilenligt sätt. Främst 
vill jag framhålla J. S. Bachs "Airt: 

på G-strängen, som gafs med en så 
bred och fyllig ton, att man trodde 
sig höra en violoncell, och med ett 
oförlikneligt skönt föredrag. Vidare 
Beethovens Romans, J. S. Bachs Pre
ludium, Gavotte af Rameau, Menuett 
af Händel, Gavotte af Martini och 
Menuett af Mozart, allt utfördt med 
strängaste stilenlighet och fulländad 
klangskönhet. Herr Holger Dahl från 
Köpenhamn ackompagnerade diskret 
och säkert. Som extranummer gaf 
herr B. "Tema med variationer" af Pa-
ganini, ett i musikaliskt hänseende 
obetydligt stycke, men öfverfyldt af 
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de största svårigheter, hvilka lekande 
öfvervunnos. 

H—t. 

Brefkort från Tyskland. 
Berlin, 20 okt. 

Under det att härvarande, fashionabla 
»Westend», Charlottenburg, redan haft 
sin egen operascen, »Theater des We
stens», har den mindre eleganta, östra 
delen af den tyska riksmetropolen först 
för några veckor sedan erhållit en dy
lik med det stolta namnet »National-
theater». Det nya, lilla konsttemplet 
gör med sin i hvitt och guld hållna 
samt flaggkrönta fasad företrädesvis in
tryck af utställningspaviljong; den a la 
Bayreuth af allenast en visserligen syn
nerligen spaciös parkett och af en fond
rad bestående salongen är rätt och slätt 
h vitmenad. Hvad biljettprisen beträf
far, så äro de ungefär lika höga som 
i »Opernhaus», varierande alltefter af-
ståndet från scenen mellan 10 och 5 
mark. 

Detta oaktadt har hittills intet pre
sterats, som strängt taget kan räknas 
för verkligt förstklassigt, och »National
theaters» personal har ej något enda 
verkligt celebert konstnärsnamn a tt upp
visa. Repertoaren har uteslutande ut
gjorts af gamla, välkända operor samt 
särskildt på sista tiden af Donizettis, 
Rossinis och Yerdis verk sedan direk
tören förskaffat sig en ny dragnings
kraft genom den förut i undertecknads 
korrespondenser till Sv. Musiktidn. om
nämnde italienske tenoren Alessandro 
Bond, hvilkens präktiga röstmaterial och 
virtuosmessigt öfverlägsna sångkonst jem-
väl här rönt erkäunande, men hvars bri
ster såsom skådespelare verkade stö
rande isynnerhet i »Barberaren», fram
för allt då man har i färskt minne 
Navåls glänsande framställning. 

I mitt »Brefkort» härifrån, infördt i 
N:o 14 af Sv. Musiktidn., skulle jag 
velat tillägga, beträffande Berlins Kgl. 
Opernhaus, att i »Romeo och Julia» 
Geraldine Farrar var en hänförande Julia 
och att hr Navål gläuste i Romeos 
parti. 

Anteros. 

F Ö L J E T O N G .  

Rouget de 1'Isle och 
Marseljäsen. 

Af 

E. Minstrel. 
(Forts). 

Det var en dyster decemberafton. 
Månen upplyste det på afstånd lig
gande citadellet och de stela enfor
miga fästningslinierna. Den ryktbara 
katedralens torn sträckte sig mot höj

den, en skönhetens symbol, beundrad 
af sekler. 

Paris var, tvåhundrafemtio mil der i-
från, i fullt uppror. Äfven hit till 
denna gamla stad hade revolutionen 
sträckt sig. Man kämpade om dage n, 
men denna afton tycktes ett skenbart 
lugn hafva inträdt. 

Den olycklige officeren rusade blindt 
framåt genom de månupplysta gatorna, 
hvarthän visste han ej. Han var to
kig af missräkning och förtviflan. Att 
uppsöka sin bostad tänkte han ej på. 
Han ilade fram likt ett förföljdt djur, 
obekymrad om, hvarthän det bar. 

Slutligen uppnådde han en gata i 
den fattigare delen af staden, smal, 
ödslig och utan den ringaste belysning. 
Husens tak gingo nästan ihop, och 
månstrålarne hunno ej längre ned än 
till de å husen högst belägna fönstren. 

De 1'Isle stannade vid en gammal 
fallfärdig byggnad, insvept i nästan 
ogenomträngligt mörker, och s tödjande 
sig mot husmuren lät han hufvudet 
sjunka mot bröstet i ett tillstånd af 
den yttersta hopplöshet. 

Den ena timmen förgick efter den 
andra, och han ombytte ej ställning. 
Kölden var bitande. Han var genom-
frusen, halft bedöfvad, men kände det 
ej. Den brännande feber, som rasade 
i hans inre, förtog hvarje yttre känsla. 

Månen började sänka sig bakom 
fästningsverken och domkyrkans torn. 
Plötsligt hördes fotsteg i närheten. 
En lång mörk flicka iklädd en barsli
ten pelskappa och bärande en lykta, 
stannade framför de 1'Isle. Hon vid
rörde lätt hans arm, och två svarta 
ösron spejade in i det förslöade an
siktet. 

— Det är medborgaren Rouget, far 
— sade hon, vändande sig till en gam
mal man, bärande en fiollåda, som 
hade stannat bakom henne. — Min 
Gud, någonting har händt honom. 

Gamle André Dierick skyndade ha
stigt fram. 

— Rouget! — utropade han, ska
kande den stela figuren. — sofver ni, 
eller har ni druckit vin? Det här går 
ej an. O himmel, han är ju alldeles 
kall. Kölden tar lifvet af honom „.. 
så tala då! 

Då de 1'Isle hörde bekanta röster, 
ryckte han till och stirrade för ett 
ögonblick på dem. 

— Dierick, — mumlade han — 
och lilla Bettine! Det är sent tror 
jag, och ni har återvändt från tea
tern. Fortsätt er väg, och låt mig 
vara i fred. 

— Nej! — svarade Bettine med 
bestämdhet. — Natten är kall, och 
ni fryser. Någonting har händt er, 
Rouget. Kom och följ med oss. 

Hon lade sin lilla hand på hans. 
Haa gjorde intet motstånd, utan lät 
henne leda sig bortåt gatan och till 
porten af ett oansenligt hus, hvarest 
Dierick och hans dotter bodde. Den
na trio trädde in i ett rum på nedre 
botten, hvars väggar voro hvitrappa-

de. Vinden hven och p ep genom dör r
springorna. 

Några grofva ekstolar syntes i rum
met, och bordet bestod af en träskif-
va på ett par bockar. En harpa och 
en packe noter voro placerade i ett 
hörn. Bettine föll på knä framför eld
staden och blåste på de till hälften 
slocknade kolen, på hvilka hon lade 
ett fång ved, och snart uppflammade 
en klar låga, framför hvilken hon in
bjöd Rouget att taga plats. 

— Sitt ned här — sade hon — 
och värm er. Jag ser, att ni är sjuk. 

Rouget hade en tid bortåt varit en 
gerna sedd gäst hos Diericks. Gamle 
Dierick spelade fiol på Strassburgs 
teater, och hans moderlösa dotter var 
korist. Rouget sjelf var en ganska 
skicklig musiker. Han komponerade 
och satte ord till siaa arbeten. Un
der den enformiga garnisonstjenstgö-
ringen hade han ofta besökt Diericks. 
Samma smak förenade denna musika
liska trio i en uppriktig vänskap. 

Dierick och hans dotter ville af 
grannlagenhet ej framställa några frå
gor till de risle. Den gamle mannen, 
hvars snusbruna och trådslitna rock 
blott gaf ett knapphändigt skydd mot 
kylan, satte ifrån sig sin fiollåda och 
slog sig ned vid brasan. 

— Kvällsvard, Bettine — sade fa
dern, hvarefter den unga flickan lade 
en torftig, men ren duk på bordet och 
placerade derpå ett stycke bröd, rökt 
kött och en flaska vin. Man n ödgade 
derefter Rouget att tillsammans med 
sitt värdfolk taga plats vid bordet. 

— Ofverflöd finnes ej här, som ni 
ser — sade Dierick. — Tiderna äro 
dåliga, och brödet dyrt. Men v i haf
va musik att trösta oss med och der-
till godt kamratskap. Ah, Rouget, ni 
skulle hafva hört min lilla Bettine på 
teatern i afton. Hvilken röst hon har! 
Ni har ju lofvat komponera en sång 
åt henne, glöm ej det. 

Den unge officeren ryckte till och 
betraktade sin unga väninna med de 
mörka ögonen på andra sidan bordet. 

— Jag skall komponera en sång 
åt er dotter, min gode Dierick —-
försäkrade de 1'Isle. 

— Låtom oss dricka — sade Die 
rick, ifyllande glasen. — Låtom oss 
dricka för frihetens pånyttfödelse i 
Frankrike. 

— Frihetens skål! — utropade de 
1'Isle och tömde sitt glas i botten. 

Då Dierick nedsatte sitt glas, för-
dystrades hans ansigte. 

— Medborgare Rouget — började 
han — ni såväl som jag vet, att i 
många städer resas skampålar med 
halsjern och kedja. Detta är en sym
bol af de mäktiges godtycklighet och 
ett bevis på fo lkets vanmakt, men d ess 
skacklor skola snart brytas och fri
heten segra. Jag föddes å kungliga 
slottet Montceau's slottsområde. En 
prins af blodet erhöll med kunglig 
tillåtelse besittningsrätt till de vid
sträckta jagtmarkerna, hvilka han be
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gagnade för sitt nöjes skull. Skaror 
af vildsvin och hjortar bröto från dessa 
marker, som ej voro hägnade, in på 
våra åkrar och sköflade och nedtram
pade skörden. Våra tyranner förstör
de vidare de handkvarnar, hvarmed 
vi malde vår spanmål, och tvungo oss 
att mala säden mellan tvenne stenar. 

Med hotelse af dryga böter tvangs 
man att köpa en viss kvantitet salt 
årligen, antingen man var i behof der
af eller ej ... att mot afgift, hvilken 
skulle erläggas till hans höghets för
valtare, vid slottet pressa sina druf-
vor. 

Vi hade nedsjunkit i träldom, och 
våldsamheter föröfvades dagligen. Hans 
höghets rådjur nedtrampade säden på 
fars obetydliga åkerfält. I ändamål 
att skaffa föda åt sin familj sköt min 
far en dag ett rådjur, och för detta 
brott dömdes han till galererna. När 
min mor vid trettio års ålder dog till 
följd af svält och umbärande, var hen
nes hår hvitt och hon liknade mer 
en sjuttioåring än en kvinna i sin 
bästa ålder. 

Rouget ryckte på axlarne, men hans 
ansiktsdrag voro fortfarande slappa 
och uttryckslösa. 

— Och konungen och adeln förvå
nades öfver revolutionen — sade han. 
— De undrade, hvarför folket kla
gade öfver sina förtryckare .... gå på, 
Dierick. 

— Efter min mors död — fortfor 
den gamle mannen — sändes jag till 
en morbror i en angränsande by. 
Kyrkoherden undervisade mig i musik 
och lärde mig många nyttiga saker. 
Min morbror undansmugglade några 
kilo salt, och han dömdes härför att 
böta trehundra lire. Han kunde ej 
betala böterna och blef piskad. Store 
Gud, när lifvet blir en enda lång 
kedja af lidanden och oförrätter, upp
hör människan att satta värde därpå. 
Min morbror smugglade salt för andra 
gången och blef hängd. 

Han reste sig upp och gick fram 
till eldstaden. Rouget följde. Kan
hända gissade den gamle musikern 
orsaken till de 1'Isles tungsinthet; 
han fortsatte med högljudd röst. 

— Och desse herrar! Deras hårda 
lagar, deras förtryck och grymhet, 
deras pådiktade rättvisa ... ja, vi 
känna det där. Oh, Salvator! Man 
har i dessa tider hvarken rättighet 
att tänka eller tala om sina sorger. 
Frankrike går sin pånyttfödelse till 
mötes. I fäderneslandets sorg måste 
vi dränka vår egen. 

Han lutade sig härvid tillbaka i 
stolen. En stund därefter var han 
insomnad. 

Elden var nästan nedbrunnen. Det 
på bordet stående talgljuset kastade 
ett flämtande och osäkert sken kring 
rummet. Bettine satt tyst och orolig 
vid eldstaden, med sina stora mörka 
ögon vaktande Rouget. Hennes väl-
formade smala fingrar voro knutna 
öfver knäna. Det långa svarta håret 

nedföll kring axlarne. Hennes ej oädla 
ansigtsdrag vittnade om förstånd och 
snille. 

Plötsligt tog Rouget upp den gam
les fiol ur dess låda och började 
spela. 

Ord följde till musiken. Huru dessa 
föddes, visste han ej. Det gick om
kring i hans hjerna; hufvudet värkte. 
Ord följde efter ord, den ena härliga 
melodien efter den andra trollade han 
fram. Bettine lyssnade, undrade, dar
rade. Ögonen fyldes af tårar. Hon 
vågade knappast andas. Allt dansade 
rundt för hennes ögou. 

Seklers förtryck och orättvisa skria 
högt mot himlen ; det olyckliga folket 
reser sig slutligen mot sina tyranner. 
En sällsam och fruktansvärd atmosfer 
uppfyller luften. Revolutionen har 
fått en sång! Ett odödlighetens snille
verk låg i födslovånda under André 
Diericks ringa tak. 

Den unga flickan fattade ofrivilligt 
ett utbrunnet kol från eldstaden och 
nedskref dermed på väggen sången, 
allt efter som Rouget komponerade den. 

Gamle Dierick sof fortfarande. Lju
set var utbrunnet. Blott från eldsta
den syntes ett svagt sken. Utanför 
tjöt och hven den ti lltagande stormen, 
som skulle den harmonierat med kom
positörens sinnesstämning. Och ännu 
sutto de kvar framför den slocknade 
elden, dessa två, mannen kompone
rande och flickan upptecknande både 
ord och musik på väggen ofvanför. 
En blek strimma syntes slutligeu i 
öster, bebådande dagens ankomst, då 
Rouget dödsblek nedlägger fiolen. Bet
tine betraktar honom stum och med 
uppspärrade ögon. 

— Ändtligen — sade hon, — har 
ni uppfylt ert löfte ... Ni har nu 
komponerat en sång, som jag får 
sjunga. 

De risle tycktes ej höra henne. 
Han reste sig upp likt en d römmande, 
fattade sin hatt och gick vitan a tt säga 
ett ord ur Diericks hus hem till sin 
bostad. 

(Forts.) 

Det sköna ligger ej i det stora, 
utan det stora i det sköna. 

Kapherias. 

— -

Från scenen och konsert

salen. 
Kgl. teatern Okt. '2(i Verdi: Aida Rn 

dames, Amonasro : hrr Menzinsky, Forsell). 
— 27 Thomas: Mignon. — 28, Nov. 2 
W. S t en h am m ar: Gillet pä Solhaug (ko
nungens sändebud: lir Stiebel). — 2!> Do
nizetti: Regementets dot ter; Mascagni: 
På Sicilien. 30 R. Wagner: Lohengrin 
(konung Henrik: hr Sjöberg* —31, 7 Nov. 
Tschaikowsky: Eugen Onegin (31/io One-

gin: herr Oscar). — Nov. 3- R . W agn er: 
Den flygande holländaren. — 4. Bine t: 
Carmen (3-'5:te gängen. Carmen, Michaela, 
Frasquita, Mercedes: fruar Jungstedt, Bar
tels, frkn Lindegren, Hulting; Don José, 
Escamillo, smugglarhöfdingen, Zuniga, Mo-
rales, Remendado: hrr Ödinann, Stiebel, 
Ericson, Grafström, Mandahl, Bröderman 
— Nov. 5 A über: Kronjuvelerna. 

Östermalmsteatern. <>kt. 25—28, Nov. 
1—5 Fr. v. Suppé: Boccaccio (från '/n 
Isabella: fru Ringvall). — Okt. 29, 31 
Blanquette: Cornevilles klockor. — 30 
Sidney Jones: Geishan. — Nov. 5 Verm-
ländingarne (mâtiné). 

Musikal. Akademien. Okt. 28, 31, Nov. 
3, Konserter af fru Cally Monrad med 
biträde af komponisten Eyvind Alnses. — 
Nov. 1 Konsert af K. F. U. M.-kören. Di
rigent: hr Hugo Lindqvist. — Nov. 2: 
konsert af hr Arturo della Spina. Biträ
dande: frk. Martha Ohlson, hr Ax. Bunn-
quist i. Konsert af fröken Agga F ritsche. 
Biträdande: hrr John Forsell, Adolf Wik-
lund., orkester under hr Tor Aulins led
ning. 

Vetenskapsakademien. Nov. 1. Kon
sert af Alma Hulting. Biträdande: fru 
Gurli Forsell, lledv. Wiklund, frk Martha 
Ohlson, hr John Forsell. — 3 2:a Son at
afton af hrr Aulin och Stenhammar. 
Beethoven: op. 30 n:r 1 Adur; n r 2 G-moll; 
n:r 3 G-dur. 

Oscarskyrkan. Nov. 3 Konsert af K. 
F. U. M -kören. 

Östermalmskyrkan. Nov. 5. Afskeds-
konsert af fru Cally Monrad. Biträ
dande: hr Eyvind Almes. 

Ännu ett operajubileum har ägt rum 
med "Carmens" 325:te föreställning. 
Den första gafs 27 mars 1878, då 
fru Moe-Thorsell kreerade titelrollen, 
hr Ödmann, liksom nu, Don José och 
Per Janzon Escamillo, hvilken roll nu 
af hr Stiebel utfördes för första gången. 
I "Lohengrin" har hr Sjöberg fått en 
ny roll såsom konung Henrik, förut 
länge endast innehafd af hr Seller-
gren. Såsom Onegin i operan med 
samma namn har hr Oscår framträdt. 
Rollen har förut alltid uppburits af 
hr Forsell. För öfrigt intet nytt från 
kungl. teatern. 

Konserternas antal har varit större 
än att de i denna revy kunna om
ständligare relateras. Mest lockande 
ha varit fru Monrads, som dragit fullt 
bus till Musikaliska akademien och 
inbringat den tjusande sångerskan den 
rikaste hyllning, hvaraf äfven hr Al-
n»s fick del för sitt ackompanjemang 
och sina tonsättningar. Dessa utgjor
des på första konserten af "Sindet 
södmefyldt", "Der du gjekk fyre", 
"Jeg läa ved Sjöen" och "Jeg gaar i 
de aarteste Vaarlœngslers Fölge", på 
den andra af "Gyngevise* och "Reis". 
Första konserten upptog för öfrigt 
sånger af Grieg, Schubert och Sten-
hammar; den andra vidare sånger af 
Kjerulf, Sjögren, Peterson-Berger och 
Schubert. Tredje konsertens behåll
ning skänktes af fru M. frikostigt till 
Dramatiska och musik, artisternas pen
sionsförening och deas nödhjälpskassa. 
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Sin afskedakonsert i Ödtermalmskyr-
kan gaf hon 111 förmån för Stock
holms fattiga. Sistnämnda konsert 
hade för lokalen lämpligt program med 
sånger af Grieg, Brahms, Neupert, 
Alnres, Sigurd Lie och Schubert. 

I Musikaliska akademiens stora 
sal gaf den unga danska Violoncellis
ten fröken Agga Fritsche °n väl be
sökt konsert och ådagalade en myc
ket framstående talang på sitt instru
ment. Hon vann ock för sitt inta
gande, artistiska spel stort bifall af 
publiken. Äfven den unge Violoncell
isten Arturo della Spina hade god 
framgång på sin soaré i akademiens 
orgelsal. Vid fröken Alma Hultings 
konsert i Vetenskapsakademiens hör
sal hade en mycket talrik publik in
funnit sig, och k onsertgifvarinnan hade 
att glädja sig af varmt erkännande å 
publikens sida. För sistnämnda kon
serter äfvensom K. F. U. M:s körkon-
serter och senaste sonat-afton få vi 
närmare redogöra i nästa nummer af 
tidningen. 

Musiknotisep från hufVud-
staden oeh landsorten. 
Kgl te iter n. Wagners "Siegfried" 

torde komma till uppförande under 
detta spelår. Rollerna till detta mu
sikdrama lär i dagarna vara utdelade. 

Musikaliska akademien höll d. 27 
okt. under ordförandeskap af prseses 
kronprinsen ordinarie månadssamman
komst, hvarvid behandlades remisser 
m. fl. ärenden. 

Direktören vid musikkonservatoriet 
dr. Vilhelm Svedbom beviljades på an
hållan förlängd tjänstledighet intill årets 
slut med rätt att dessförinnan inträda 
i tjänstgöring. 

Professor O. Bolander förordnades 
att under dr. Svedboms tjänstledighet 
fortfarande upprätthålla direktörsbe
fattningen. At biträdande läraren i 
pianospelning hr Viktor Wiklund upp
drogs att under samma tid fortfarande 
upprätthålla professor Bolanders un
dervisningsskyldighet. 

Vidare anmäldes gåfvor till biblio
teket af fröken Eugenie Claëson samt 
från sterbhuset efter framlidne presi
denten, ledamoten af Musikaliska aka
demien m. m. S. H. Wikblad i en
lighet med utaf denne i lifstiden gjord 
testamentarisk disposition. 

Vid sammanträdet beslöts att kun
göra ett stipendium för 1905 ur "Bern
hard och Malin von Beskows stipen
diefond" till ansökan ledigt. 

Gåfva till Musikaliska akademien. 
Firman Steinway & Son3 i Newyork 
har — i likhet mel hvad som skedde 
år 1867 — förärat Musikaliska aka
demien en större konsertflygel af fir
mans fabrikat. 

Stipendier för svenska tonsättare. 
Ansökan om erhållande af stipendium 
från det å Musikaliska akademiens 
stat uppförda reservationsanslaget äf
vensom ansökan om förlängning af s å
dant stipendium ställas till k. m:t och 
inlämnas till Musikaliska akademien 
före december månads utgång. 

Musikföreningen Abonnemangsteck
ning till föreningens tre konserter in
nevarande arbetsår pågår nu i Lund-
quists hofmusikhandel, Malmtorgsga-
tan 8, äfvensom vid onsdagsrepetio-
nerna i Musikaliska akademien. Föl
jande verk äro ämnade att gifvas: å 
l:a konserten Bachs härstädes aldrig 
utförda "Weihnachts-Oratorium", å 2:a 
konserten en repris af Bossiä med så 
stor framgång färegående säsong ut
förda kantatverk "Canticum Cantico-
rnm" ("Höga visan"), Bruckners "Da
vids 150 psalm" m. m., samt å 3:e kon
serten Mendelssohns oratorium "Elias", 
icke utfördt sedan 1892. 

Första konserten äger rum den 22 
nov. i Östermalms kyrka, där abon
nenterna tillförsäkras platser i num
rerade bänkar, andra och antagligen 
äfven den tredje i Musikaliska aka
demien. Solister blifva vid första kon
serten fru Edling, herrar Malm och 
Salomon Smith. 

Svenska teatern har d. 30 okt. bör
jat uppföra Beamarchais' komedi "Fi
garos bröllop" i senaste öfversättnin-
gen af Isidor Lundström och med den 
till pjesen fogade musiken af Ivar 
Hallström. 

Knut Nyblom, som med sin vissång 
till lutackompanjemang vunnit mycket 
bifall, har jämte sin fru nyss afslutat 
en lyckosam turné genom Dalarne, 
Värmland och Bergslagen. Fru N. 
har reciterat Anna Maria Lenngren 
och Fröding och slagit mycket an med 
berättande af Andersens sagor. 

Fröken Emma Holmstrand har nyli
gen enligt en korrespondent till le Fi
garo, uppträdt å en konsert i Wies
baden, anordnad af "Verein der Kunst
freunde" därstädes, och skördat myc
ket och lifligt bifall af den talrika 
publiken. Hon föredrog romanser af 
G. Fauré och Debussy. 

Ny, enklare sångmetod. Fröken Anna 
Bergström från Stockholm, den be
kanta sånglärarinnan, har i dagarna 
varit på besök i Hille folkskola för 
att på ort och ställe åhöra folkskol
läraren Anjous sångundervisning efter 
en i vårt land så godt som ny sång
metod, den s. k. formelmetoden. Me
toden är närmast hämtad från Fin
land men ytterligare förenklad och 
kompletterad af hr Anjou samt afser 
att efter mycket lättfattliga principer 
lära folk sjunga efter våra vanliga 
noter. Fröken Bergström vitsordade 
på det varmaste metoden. 

Sven Scholander gaf söndagen d. 30 
okt. i Berlin en (första) konsert med 
storartad framgång för fullt hus och 
med hyllning af lager och blommor. 
På måndagsaftonen var han inbjuden 
af kejsar Wilhelm till Neues Palais 
för att spela och sjunga för kejsar-
paret. Konserten hölls i kejsarinnans 
salong. Utom kejsarparet voro när
varande kronprinsen, prins Eitel Fried
rich, grefve Moltke med grefvinna 
m. fl. Scholander sjöng svenska, tyska 
och franska sånger. Från föregående 
tillfällen erinrade sig kejsaren hvilka 
stycken Scholander då sjungit. På 
kejsarens önskan föredrog Scholander 
flera af dem. Efter konserter som 
var slut kl. half 11, samtalade kejsa
ren en längre stund med Scholander. 

Svensk musikafton gafs den 26 okt. 
af föreningen Studenter och arbetare 
i Vetenskapsakademiens hörsal. Kon
serten, den första i sitt slag för denna 
säsong, hade lockat ungefär halft hus. 

Vilhelm Stenhammar och Wilhelm 
Peterson-Berger voro de represente
rade kompositörerna, hvilka först de
monstrerades af direktör O. Sandberg 
i ett sympatiskt föredrag, framhållan
de deras betydande insatser i vår na
tionella musik, och sedan tolkades i 
toner af fru Munthe-Sandberg och frö
ken Märtha Ohlson, operasångare Hus
berg samt en manskör. Stenhammars 
sonat för violin och piano utfördes på 
mycket anslående sätt och li ka så den 
färgrika balladen Florez och Blanze-
flor. Af Peterson-Bergers kompositio
ner mottogs "Intet är som väntans ti
der" med en liflig applåd, som fram
kallade dakapo. 

Upsala. Fru Cally Monrad gaf lör
dagen och söndagen den 29 och 00 
okt. konserter härstädes med samma 
framgång som i Stockholm — och öf-
verallt, kan man säga. Efter sista 
konserten gafs utanför hennes bostad 
å Stadshotellet en ståtlig serenad till 
hennes ära. 

Eskilstuna. Onsdagen den 2 nov. 
gafs här konsert af fru Cally Monrad 
med biträde af hr Eyvind Alnœs. 

Från våra grannland. 

Kristiania. Okt. 1—31. National
teatern har under månaden af pjeser 
med musik uppfört Millöckers operett 
"Jomfruen af Belleville" och "Sigurd 
Jorsalafar". D. 9 okt. gafs en Grieg-
konsert (förnyad) med biträde af fru 
Johanne Dybvad och herr Thorvald 
Lammers samt teaterns orkester. Vid 
midten af månaden gaf fru Anna Norrie 
på denna teater en visafton, och en 
folkkonsert gafs där d. 30 okt. med 
biträde af hr Lammers och student-
sångarf öreningen. 

Fahlströms teater har af musikpje-
8er uppfört "Orfeus i undervärlden" 
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och "Sköna Helena" samt från d. 17 
okt. "Den lille dronning" med fru 
Wiehe-Berény som gäst. 

En 2:a (sista) konsert gaf fru Cally 
Monrad d. 4 med biträde af kompo
nisten Eyvind Alnses. Dagen därpå 
hade fru Sigrid Eklöf-Trobäck en "Vis
afton" och komponisten hr Christian 
Teilman en populär konsert i Ynglin
gaföreningens festsal. Sångerksan Han
na Knagenbjelm gaf d. 6 en konsert, 
och d. 7 o ch 11 konserterade pianisten 
Hanna Marie Hansen, utförande bl. 
a. Beethovens Ciss moll-sonat, Men
delssohns Pneludium och fuga, saker 
af Schubert-Liszt, Chopin etc. 

Musikforeningen gaf under Iver Hol
ters direktion sin l:a säsong-konsert 
d. 15 med pianisten Halfdan Cleve 
som solist och med följande program: 
1. Gluck: Uvertyr till "Ifigenia i'Aulis"; 
2. Cleve: konsert n:o 2, B moll (l:a 
gång.) för piano och orkester; 3 Tachai -
kowsky: Symphonie pathétique. Ope
rasångaren Emil Nielsen gaf d. 12 
konsert med biträde af pianisten Bac-
ker-Lunde och följande dag gafs i Vor 
Erelsers kirke en ko nsert af f ru Oselio-
Björnson, biträdd af Holters körföre-
ning och organisten Chr. Cappelen 
samt hr C. F. Sandbye. Theodor Bert
ram konserterads här d. 18, assiste
rad af hr W. Starck, och dagen efter 
sångerskan Signe Winderen. Under 
medverkan af Nationalteaterns orke
ster gaf pianisten Karl Nissen d. 22 
en konsert, hvars program bl. a. upp
tog konserter af Beethoven (Ess dur) 
och Rubinstein (Op. 70, D moll). Vis
afton gafs den 24 af fru Bokken-Las-
sen med biträde af hr Har. Stormoen, 
och d. 26 konserterades af violinisten 
Harald Heide. Edvard Grieg gaf d. 
29 en romansafton hvarvid fru Ellen 
Gulbranson medverkade, och d. 31 
gafs en kyrkokonsert af Gröndahls kör 
med biträde af Chr. Cappelen — Hil
dur Andersen och Langes violkvartett 
kommer under säsongen 1904 — 05 att 
här gifvas 3 kammarmusiksoaréer med 
stråkkvartetter samt piano violin- och 
violoncellsoli. 

Helsingfors. Okt. 4—31. Af te
atrarna härstädes har, ntom Folktea
tern med "Jorden rundt på 8 0 dagar", 
endast Finska T. haft att bjuda på en 
pjes med mu sik, nämligen en "En mid
sommarnattsdröm" med Mendelssohns 
musik. 

Af konserterna stå i främsta rum
met Filharmoniska Sällskapets l:a och 
2:a symfonikonserter med Rob. Kajanus 
som dirigent. Den förstnämnda, gif-
ven d. 10 okt. med biträde af violin
virtuosen Willy Burmester, hade föl
jande program: 1. Beethoven: Symfoni 
n:o 1; Tschaikowsky : violinkousert 
med orkester; 3. Dvorak: "Husitska", 
dramatisk uvertyr. Vid den senare 
konserten medverkade fru Aino A ckté 
och programmet upptog: Beethoven: 
Symfoni n:o 2; Rich. Wagner: ur 
"Den flygande Holländaren" a) u vertyr, 

b) Ballad, c) Duett. Filh. sällskapets 
abonnemang för säsongen omfattar 10 
konserter med tillträde för abonnen
terna till generalrepetitionerna. Priset 
är för numrerad plats 30 och onum
rerad 25 mark. Sällskapet har dess
utom gifvit en "populär konsert" d. 
4 med violinisten C. Lindelöf som 
solist och 2 "folkkonserter" (d. 16 
och 30 okt.) 

Herr Burmester har d. 5 och 9 
konserterat med biträde af pianisten 
Heinr. Kaspar Schmid, hvarvid han bl. 
a. lät höra Spohrs 7:de konsert, Wie-
niawskis "Faust-fantasi", Mendelssohns 
konsert samt Tema med variationer af 
Paganini. — D. 17 och 20 gafs "Lie-
der"-aftnar af fru Ida Ekman med 
hr O. Merikanto som ackompanjatör. 
D. 19 gafs konsert af en ung sån
gerska, frök. Gerda Lind, biträdd af 
hr Merikanto. Hennes program upptog 
sånger af Beethoven, Schubert, Brahms, 
Bizet, Sibelius, Järnefelt etc. Samma 
dag hade hr Bruno Aspelin en "Vis
afton" med sånger till ord af Bellman, 
Fröding och Drachmann samt "Sånger 
från Söder". Fru Anna Norrie har 
äfren låtit höra sig här å 3 visaftnar 
(25—30) i Brandkårshuset med hr 
Merikanto vid pianot. En populär 
folkvisesångare Pasi Jääskeläinen har 
gifvit en "finsk visafton" med så väl 
allvarliga som humoristiska sånger. Hel
singfors' Musikinstitut hade sin 2:a 
musikafton för terminen d. 16 okt., 
hvarvid utfördes Beethovens Sonat för 
piano och violin n:o 6 (op. 30 A-dur), 
pianosonaten op. 110 samt pianotrion 
op. 97. — Af de populära konser
terna i Societetshu8et har gifvits 7 
(11- 29 okt.) hvarvid som solister med
verkat bl. a. hr Willy Barmester och 
fru Manolita de Anduaga Forssling. 

Köpenhamn Okt. 1—31. Sedan ope-
ratenoren Wilh. Herold blifvit åter-
8täld från sin förut omtalade sjuk
dom har han börjat uppträda som gäst 
på kg), teatern. Dessförinnan hade 
teatern en annan gäst i hr John For
sell, som lät höra sig här i Don Ju
ans roll. Teaterns repertoar af mu-
sikpjeser har under oktober npptEgit, 
utom "Don Juan", "Sven Dyrings hus", 
"Aida", "Faust", "Carmen", "Orfeus 
og Eurydice", "Norma", "Trubaduren", 
"På Sicilien", Elverhöj", "Der var en 
gang..." s imt baletterna "Et folk
sagn", "Toreadoren" och "N ttpoli". På 
E'olkteatern har fru Wiehe Berény 
fortfarit att gästa i "Den lille dron
ning". 

Af konserterna framstår i synner
het Joh. Svendsens och det kgl. ka
pellets 3:e symfonikonsert. Program
met till denna upptog 1. Webers uver
tyr till "Frisky tten", 2 kvartett ur 
"Mästersångarne"; 3 Beethoven: 9:de 
Symfonien. Medverkande voro fru 
Johanne Brun, frk. Elb>n Beck samt 
operasångarne Agerholm, Cornelius 
och Nissen samt Caecilia-föreningens 
kör. — D. 1 och 4 konserterades af 

pianisten Percy Grainger och Violon
cellisten Herman Sandbye; d. 5 och 
8 gåfvo fru Maikki Järnefelt ech hen
nes man, Armas J., konserter. En 
pianoafton gafs d. 12 af Marie Schade. 
Agnete Tobiesen och k omponisten Fini 
Henriques gåfvo med biträde af Vio

loncellisten Paulas Bache d. 14 en 
konsert, som bl. a. bjöd på Sonat, 
D-dur, af Mozart och Tschaikowskys 
Trio i A-moll. 

Sångerskan frk. Emmy Mogensen 
gaf d. 17 en konsert, och dagen där
på Fra Bokken-Lassen en visafton 
med biträde af hr Har. Stormoen 
Theodor Bertram konserterade här d. 
21 och 25 med biträde af pianisten 
W. Starck. D. 24 gafs konsert af 
frkn. Bella Edwards (piano) och Eva 
Mudocci, bekanta från deras konser-
terande i Stockholm 1902. Willy Bur
mester gaf d. 26 konsert härstädes 
med orkester, då han bl. a. spelade 
konserter af Beethoven och Tschai
kowsky. Följande dag gaf kammar
musikföreningen "Frbg" en konsert med 
följande program: 1. Carl Nielsen: 
Stråkkvartett, op. 13; 2. Aug. Enna: 
Sånger; 3. Havdn: Stråkkvartett, op. 
33, n:o 3 (C-dur). Medverkande voro 
Marke-kvartetten och fru E. von Hol
stein Berg. 

I Helsingör har Samsonska sällska
pet sista oktober gifvit "Läderlappen" 
för fullt hus. Det svenska sällska
pet gjorde fullständig succès. 

Från andra land. 

Paris, César Franck, den berömde, 
1890 aflidne, tonsättaren fick den 24 
okt. en staty aftäckt å S:t Clotilde-
torget. Minnesvården är ett verk af 
bildhuggaren Leloir. 

Franck har, bland mycket annat, 
äfven komponerat musik till Björnsons 
"Halte-Hulda". Detta operafragment 
uppfördes redan för 10 år sedan med 
stort bifall i Monte Carlo, men har 
nu helt nyligen åter uppförts på en 
af de stora konserterna å Théâ're 
Cbiitelet i Paris. 

Berlin. Bizets "Carmen" uppfördes 
den 31 okt. å k. operan i Berlin med 
den berömda sångerskan Emma Calvé 
i titelpartiet. Hon gjorde, som alltid, 
ofantlig lycka genom sin fina sång
konst och sitt spel, prägladt af det 
högsta dramatiska uttryck. Hr Franz 
Naval, som sjöng sina scener med 
Carmen på franska, sages af kritiken 
ha varit en henne både i sång och 
spel fullt värdig Don José. Nyss för
ut hade m:me Calvé gjort lika stor 
lycka i denna opera i Leipzig. 

i 

Leoncavallo är nu tillfrisknad efter 
sin svåra sjukdom, som, bland annat, 
haft till följd att premiären af "Der 
Roland von Berlin" å k. hofoperan 
därstädes blifvit uppskjuten till början 
af december. 
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efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och ve rkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3 — 4 e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Ktmmakarega1an6, i tr. öfv. gården. 

Frans J . Huss. 

OBS. OBS. 

= Svensk = 
Musiktidnings 

Expedition 
är från 1 Oktober 

Kammakaregatan 6 
1 tr. upp öfver gården. 

Kurs i plastik samt 

undervisning; i sång 
efter den italienska sångmetoden 
i förening med instuderande af 
roler, med särskildt afseende fäst 
vid frasering och diktion, meddelas af 

SIGNE HEBBE, 
Sturegatan 24. Stockholm. 

Sleganta Permar 

till Svensk Musiktidning finnas till salu 

uti flera färger. Pria kr. 1,50, hos A. F. 

Högbergs bokbinderi, Davidbagares-

gata N:o 2*2 —24. 

Svensk. Musi k ti c 111 iri^. 

Nordiskt Musikblad. — 2 4:de årgången. — För hvarje musikaliskt hem, 
utgifves 1904 efter samma plan som förut, innehållande populür Wa
ning i Musi kali ska (imnen, porträtter med biografier etc. Tidnin
gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug.). Pris .•> k ro
nor pr år, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å Expedi
tionen, Kammakaregatan (i, 1 tr. öf v. gärden, i bok- och musik
handeln, å posten och tidningskontor. !  landsorten prenumereras 
bäst k posten. 

Obs.' Nyttan af en musiktidning for musikbildningen i hemmet torde ej 
kunna bestridas. Framför dagliga tidningar eger en sådan fördelen att den förva
ras och bildar, så alt säga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta plats'n för ul-
gifvandcl af en musiktidning är hufvtidstade.n, där musiklifcet är högst och rikast, 
utveckladt. Svensk Musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu-
siklifvet i vår hufvudstad, i landsorten samt i Norges, Finlands och Danmarks hu]-
vudsläder, utförliga biografier med fina porträtt, instruktiva artiklar, följetonger 
rn. m. Musikbilagan innehåller verkligt god musik. 

J. G. MALMSJÖ, PIANOFABRIK 

Begagnade 
instrument ta
gas 1 utby te. 

Bekväma afbe-
talningsvilkor. 

Kongl. Hofleverantör 
GÖTEBORG 

Etablerad 1 843 

Den enda svenska Pianofabrik, som vid 
mångfaldiga täflingar alltid erhållit hög- [ 

sta priset. 

t Talrika intyg från 
framstående 
musici och 
konstnärer. 

OXJLiDivlElDA.rj J »för utmärkta flyglar och pianinos» 
Göteborg iSgi Malmö iSg6 <J> 

^ Stockholm 13g~] _7<f 
ensam bland svenska pianofabr iker. 

Inalles 21 första pris 

Pianinon. 
(f. d. Skandinaviska Orgelfabriken) 

Grundad 1865 
rekommenderar sin mm I an för kyrkor, skolor 

tillvärkning af JJlCTi ocij hemmen samt 

Obs.I Uteslutande svensk tillverkning och följaktligen 
af utmärktaste och solidaste beskaffenhet. 

HHf Priskurant på begäran. Alla förfrågningar besvaras omgående. 

Utställning & kon tor Mästersamuelsgatan 32 Stockholm. 

I Musik- och Bokhandeln: 

Populär 

1'iano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny lättfattlig undervisningsmetod för 
barn, öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Bocklet. 
Haft. 3 kr., i pappband 3:50, cloth-

band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt systema
tisk, gående i lagom hastighet och utan 
hopp från det lättare tili det svårare. 
Torde vara den bästa pianoskola vi 
hittills haft i Sverige En ytterligare 
förtjänst hos det verkligen vackra ar
betet är att bearbetaren förmått göra 
det så alltigenom svenskt som det värk-
ligen är». 

(Gotlands Allehanda) 

Elkan St Schüdknecbts Musikhandel 
28 Drottninggatan 28. 

En nyreparerad 

Dubbel-pedalharpa 
i godt stånd sälj es billigt. 

Adress: Postbox N:o 4. Lund. 
(G. 16496). 

OBS. Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan musik

bilaga, erhållas till nedsatt pris endast 

kontant å expeditionen. 

Pianomagasin. 
Svenska Pianinos: Största lager 

från J. G. Malmsjö, Kongl. Holie-
verantör, S. Andersson, Bergqvist & 
Nilsson, I. P. Löfberg & C :o, Sta-
venow & C :o m. fl. 

Utländska Pinn i nos: från G. 
Schwächten, Steinweg Nackf och 
Ueb. l & Lechleiter. 

Flyglar: från J. G. Malmsjö, Stein-
weg Nachf. m. fl — Orglar: från 
Mason & Hamlins verldsberömda 
firma-

Begagnade instrument tagas i ut 
byte. 

Gust. Petterson & C:o, 
i3 Malmskilnadsgatan 19, Stockholm. 

I N N E H A L L :  
Eyvind Aln;cs (med porträtt samt por

trätt af tru Cally Monrad). — Konserthus 
i Stockholm. — Somnambnl-dansösen Ma
deleine. En konstens eller hypnotismens 
triumf? af Anteros. — Musikbref från 
Göteborg af H—t. — Brefkort från Tysk
land af Anteros. — F öljetong: Rouget de 
1'Isle och Marseljäsen af E. Minstrel (forts ). 
— Från scenen och konsertsalen. — Mu
siknotiser från hufvud8taden och landsor
ten, från våra grannland och andra land. 
Annonser. 

Walinders Tryckeri Aktiebolag. Stockholm 1Ö04. 


