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Wilma Neruda-Hallé. 

Det var en oväntad sorgepost som 
nådde oss på själfva Påskdagen, då 
tidningarne hade att förkunna »violin
drottningen» Wilma Neruda-Hallés från-
fälle dagen förut i Berlin. Ingenting 
hade, oss veterligen, försports, om 
någon föregående sjukdom, som beredde 
oss på detta dödsfall. För ett år se
dan gästade hon Stockholm, såsom det 
tycktes vid god hälsa och lät då höra 
sitt utomordentliga violinspel, först 
illustrerande Konsertföreningens kon
sert d. 22 febr., då hon med sitt oför
likneliga mästerskap spelade Spohrs 
»Sångscen» och sedan gaf två kam
marmusikaftnar i Musikaliska akade
mien med biträde af s in broder 
prof. Franz Neruda och Wilh. 
Stenhammar samt på den sista, 
3 mars, äfven af förste hofka-
pellmästaren Conrad Nordqvist, 
vår utmärkte altviolist. 

Af stora musikkonstnärer, 
som vi fått mottaga hos oss, 
tycka vi ingen ha stått oss när
mare än Wilma Neruda, sär-
skildt med tankarne på den tid 
då hon tillhörde vår hufvudstad 
såsom maka til l Ludvig Norman, 
vår värderade hofkapellmästare. 
Två af hennes systrar blefvo 
ju ock gifta här med svenskar, 
och under många år har hennes 
bror Franz årligen verkat här så
som Musikföreningens dirigent, 
äfven han föremål för varma 
sympatier i vårt land ock sär-
skildt dess hufvudstad. 

Mer än en gång ha vi haft 
tillfälle att om konstnärinnan 
lämna biografiska notiser, dem 
vi nu få sammanfatta i följande 
nekrolog. 

Wilma Maria Franziska 
Neruda föddes d. 21 mars 1838 
i Brünn, tillhörande en gammal 

Modest Moussorgski 

m 

Wilma Neruda-Norman, lady Hallé 

musikerfamilj. En ättling af denna, 
Josef Neruda, född 1807, död 1875 
som organist i Brünn, duglig musiker 
och lärare, var fader till Wilma och 
hennes syskon, af hvilka utom henne 
Amelie, Victor, Maria, Eugenie och 
Olga alla egnade sig åt musiken. De 
äro födda i Brünn utom Eugenie som 
föddes i Wien och ej uppträdt offent
ligt på någon konsert. Hon har länge 
tillhört vår hufvudstad såsom gift med 
major Lindblad, son af vår utmärkte 
tondiktare Ad. Fredr. Lindblad och eå 
har äfven varit fallet med Maria Ne
ruda, som 1868 blef gift med opera
sångaren Fritz Arlberg. Af bröderna 
dog Victor helt ung och Franz, den 
utmärkte Violoncellisten, har, som be
kant, från början af 1860-talet varit 
bosatt och haft sin förnämsta verk
samhet i Köpenhamn. 

Wilma Neruda var elev af 
Leopold Jansa i Wien, bekant 
violinist och kompo nist. Kedan 
vid sex års ålder väckte hon 
som violinist stort uppseende i 
Wien genom sin ovanliga tek
nik, kraftig stråkföring och 
känsla i föredraget. Hon kon-
serterade sedan med syskonen i 
Leipzig, Berlin, Breslau och 
London (1849) samt vidare i 
Petersburg och Skandinavien. I 
Sverige uppträdde hon först till
sammans med syskonen Maria 
och Franz på Stjernström'ska 
Mindre teatern d. 13 nov. 1861 
i en konsertafdelning och sedan 
jämte dem i De la Croix's sa
long vid Brunkebergs torg. Den 
entusiasm som »Neruda-trion» 
och särskildt Wilmas spel då 
väckte är väl bekant, och ett bevis 
på hur högt hennes stora konst
närlighet redan då uppskattades 
är att hon samma år valdes till 
utländsk ledamot af Musikaliska 
akademien här. Inländsk leda
mot däraf blef hon 1864, samma 
år som hon trädde i äktenskap 
med hofkapellmästaren Ludvig 
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Norman. Hon verkade därefter i Stock
holm" Bom artist på solokonserter och 
kammarmusiksoaréer samt såsom lärar
inna i violinspel vid konservatoriet 
1807 — 1870. 

I Köpenhamn framkallade hon 1862 
samma hänförelse som hos oss, och på 
konstresor i utlandet gjorde hon furore 
bland annat i Paris 1868 och i London 
1869, där hon sedan hvarje vinter 
medverkat vid de populära måndags
konserterna m. fl. och där hon sedan 
bosatte sig. 

Efter Ludvig Normans död 1885 
gjorde hon 1886 ett konsertbesök här 
och ingick därpå 1888 ett nytt äkten
skap med den renommerade pianisten sir 
Charles Hallé i London (f i okt. 1895). 
Konstnärinnan blef af Carl XV ut
nämnd till hedersledamot af k. hofka-
pellet och innehar svenska och danska 
medaljer för konst och vetenskap i 
briljanter. 

Om lady Hallés konsertbesök i Stock
holm e fter det senast omnämnda erinra 
vi, att det i maj 1895 inträffade, 
att man på en kammarmusik-soaré i 
Vetenskapsakademien fick efter decen
niers förlopp åter höra hela »Neruda-
trion», Wilma, Maria och Franz, h var
vid hofkapellm. Conrad Nordqvist bi
trädde som altviolist i kvartetter af 
Beethoven och Mozart. Mot slutet af 
nov. 1897 gaf lady Hallé tre konser
ter på Musikaliska akademien, hvarvid 
hon från England medförde den ut
märkte pianisten Leonard Borvick, som 
då för första gången uppträdde här. 
Det dröjde sedan tre år innan hon ånyo 
besökte oss, men stannade då tämligen 
länge. Den 12 jan. 1900 gaf hon 
denna gång sin första konsert, och vi 
fingo nu för första gången göra be
kantskap med hennes vid detta tillfälle 
medverkande förträffliga pianist fröken 
Johanne Stockmarr. Jämte henne kon-
seiterade hon d. 17 i jan. K. F. U. M-
salen och d. 22 ånyo i Musikaliska 
akademien samt d. 26 å Kgl. teatern, 
biträdande på en konsert, då hon ut
förde med orkester Spohrs »Sångscen» 
och Mendelssohns vioüukonsert samt 
mindre stycken med pianoackompanje
mang. Vid ett hennes konserterande i 
Stockholm d. 9 och 12 mars 1903 
medverkade på nytt pianisten Boiwick. 

1 januari 1907 medverkade lady 
Hallé på Konsertföreningens konsert 
med utförande af Max Bruchs G moll-
konsert, gaf sedan en egen konsert 
i Musikaliska akademien, biträdd af 
danska sångerskan Ellen Beck och pia
nisten Adolf Wiklund samt med dessa 
jämte Tor Aulin en konsert i Vasa
kyrkan ett par dagar efteråt 

Tilll minne af hennes sista besök 
hos oss och konserterande här såsom 
biträdande Konsertföreningen, vilja vi 
anföra programmen på de två kammar
musik konserterna, hon därefter, såsom 
vi nämnt, gaf under medverkan af sin 
bror Franz, YVilh. Stenhammar och 
Conrad Nordqvist. På den första upp
fördes Brahms' Pianotrio, C-moll, op. 

101; Suite, G-dur af Joh. Baptist Ne
ruda (1704—1780), Beethovens Piano-
trio, Ess-dur, op. 79, på den andra 
Tartinis »Il trillo del'diavolo», Beet
hovens Violinsonat, G-dur, op. 96 och 
Brahms Pianokvartett, G-moll, op 25. 
Vid de stora ovationeroch hyllningar som 
då särskildt egnades lady Hallé auade 
man ej att de skulle vara de sista, som 
egnades den berömda konstnärinnan af 
den henne så tillgifna Stockholmspu-
bliken. Ännu d. 3 mars detta år finna 
vi lady Hallé medverkande på en af 
pianisten Amy Hare i Berlin gifven 
kammarmusiksoaré tillsammans med alt-
violisten Oskar Nedbal och Violoncell
isten Hugo Becker i Dvoraks piano
kvartett, D-moll, Beethovens stråktrio, 
Serenad op 8, och Brahms' pianokvar
tett op. 26. Lady Hallé har som man 
vet i flera år efter hennes andre makes 
frånfälle varit bosatt i Berlin, likasom 
hennes syster Maria Arlberg och den
nas son Hjalmar, den bekante baryton
sångaren och sångläraren. 

Lady Hallés begrafning försiggick 
d. 20 april på gamla Westendkyrko-
gården i Berlin. Kyrkan var rikt 
smyckad med blommor, och praktfulla 
kransar hade sändts från änkedrottning 
Alexandra af England, kejsarinnan 
Maria Feodorowna af Ryssland, prin
sessan Victoria af England och andra 
furstliga personer, m. fl. Af hennes 
närmaste anhöriga sågos i processionen 
professor Franz Neruda med fru från 
Köpenhamn och majorskan Eugenie 
Lindblad från Stockholm. 

Modest Moussorgski. 

År 1856 träffade två unga musiker, 
som voro mycket ifriga odlare af sin 
konst, tillsammans i Petersburg och 
där, hvarcst landets musikhärd stod, 
slogo de sig ned. Den ene var Michael 
Balakirew, den andre Cesar Cui. En 
tid därefter slöto sig till dem Nikolaus 
Rimsky-Korsakow, Alex. Borodin och 
Modest Moussorgski, hvilka sedan bil
dade en vänkrets af lika stor kärlek 
till tonkonsten. Man genomgick hela 
den existerande musiklitteraturen och 
kritiken fick fritt lopp. H vad som 
mest sysselsatte dessa m usikers tankar 
var den dramatiska musiken, som skulle 
bafva ett inre värde som absolut mu
sik, helt och hållet bortsedt från tex
ten. Man förkastade Italiens och Frank
rikes gamla operaformer och hade ej 
heller full sympati för Wagners musik
dramer. Det är efter Cuis bok »La 
musique en Russie» man har dessa 
meddelanden. 

Modest Petrowitsch Moussorgski 
föddes d. 16 mars 1839 i Toropez 
(guvernementet Pskov) och dog på sin 
födelsedag å ett hospital i Petersburg 
1881. Han egnade sig först åt mili
tärståndet men öfvergick snart till 
musikstudiet och nationell rysk kom

position. Hans opera Boris Godunow 
uppfördes först 1874 i Petersburg och 
har sedan där hållit sig uppe. Vid 
Nikolaus II:s kröning 1896 var emel
lertid »Boris Godunow» på förslag att 
uppföras, men blef af höga vederbö 
rande struken på programmet. Två 
andra operor af honom, föga bekanta, 
äro (med tyska titeln) Die Chovanski 
in Moskau och Die Messe von Sarotschin. 
A! dessa blef Boris Godunow somma
ren 1908 uppförd af en rysk trupp på 
Stora operan i Paris och väckte myc
ken uppmärksamhet. Samma år utkom 
en liten bok »Le Legs de Moussorg
ski» (Moussorgskis testamente) af Marie 
Olénine d'Alheim med 2 porträtt af 
honom, det en från 1864 det andra 
från dödsåret 1881. Denna bok om
nämner af hans kompositioner 2 ope
ror, 2 operafragmenter, några orkester
stycken, omkring 40 sånger samt pia
nostycken, bland de senare »Danse 
macabre russe», »Scène d'enfants». 
Af sångerna äro mest betydande sam
lingarne »Sans soleil», »La cham
bre d'enfants», »Chants et danses de 
la mort» ocli »Chants populaires. Man 
anser Moussorgski vara Rysslands mest 
realistiskt nationella tonsättare. 

Boris Godunow. 
Musikdrama i 4 akter med prolog 

efter A. S. Puschkin och N. M. Ka-

ramzin af Modest Moussor gski. Be

ar!). och instrumenteradt af N. Rimsky-

Korsakow. 

Textinnehåll :* 

Personerna: Boris Godunow, rysk 
zar; Fedor, Xenia, bans barn; Xe-
nias amma; Furst Wassili Iwano-
witsch Schuiski; Tchelkalow, 
dumans sekreterare; Pimen, krönike-
skrifvare, munk; Den falske Dimitri 
(kallad Gregori); Marina M niche k, 
dotter till Vojwoden af Sandomir; 
Rangoni, hemlig jesuit; Warlam, 
Missaïl: vandrande tiggare; Nikitsch, 
fogde; En värdshusvärdinna; En sin
nessvag; en hofbojar; bojaren Chruscht
schow; Lowitsky, Tschernjakowski, 
jesuiter. — Tiden för handingen 
1598—1605. 

Prolog. l:a tablån. En gård i 
ett kloster dit Boris dragit sig undan. 
En hop folk rör sig lungt åter och 
fram på gården. Fogden uppträder 
förargad öfver deras ringa vördnad 
för platsea och befaller folket att 
falla på knä. Bönderna och bond
kvinnorna klaga öfver sitt öde och 
bedja den gudomlige fadern att hjälpa 
dem i sin nöd. De tala äfven om a tt 
en zar nu skall väljas och komma 
småningom i gräl med h varandra. 
Fogden och en polisman hotar folket 

*Efter klaverutdraget. 
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med knutpiskan för uppstudsighet, 
och det uppstämmer nu åter knä
fallande sina klagoskri. Tchelkalow 
inträder, hvarvid fogden ger folket 
tecken att resa sig upp. Hand
sekreteraren bugar sig för hopen i 
det han yttrar: »Hören mig, bor
gare! Boris är obeveklig. Han 
vill icke, trots patriarkernas och bo
jarnas böner, mottaga kronan. Bed-
jen nu Gud att han sänder det be
kymrade landet tröst!» Scenen be
lyses af den nedgående solen. Man 
hör sång af vandrande pilgrimer 
och kyrkosångare, samt barnröster. 
Amuletter utdelas bland folket, som 
uppmanas att i festlig dräkt och pro
cession tåga zaren till mötes. Hopen 
träder nu in i klostret. Ridån faller. 

2:a t ablån. Plats i Moskwas Kreml. 
I bakgrunden den röda trappan som 
leder till zarens gemak. Till höger 
och vänster Uspenski- och Archangel-
ski-katedralerna. Mellan dessa ser 
man folket knäfallande. Man hör 
klockringning och bojarerna, de ryska 
ädlingarna, tåga i festlig procession 
in i den ena katedralen. Furst Schu-
iskij träder ut på trappan till Uspen-
ski-katedralen, utropande: »Lefve zar 
Boris Godunow Feodorowitsch!» hvari 
folket instämmer. Zaren kommer i 
spetsen för ett festligt tåg ut ur ka
tedralen, medan polismän ordnar fol
ket i leder. Boris, som tycks vara 
offer för en viss ängslan, nedkallar 
öfver sig Guds välsignelse och riktar 
mot höjden en bön om att han må 
blifva en god herskare för sitt folk. 
Nytt jubel och lefverop af folket för 
zaren. Polisen håller den oroliga 
massan i styr, och Boris träder in i 
zarpalatset. 

Första akten. l:a tablån. En 
cell i Tchudowklostret. Pimen sitter 
och skrifver vid ljuset af en lampa. 
Munken Gregori ligger försänkt i 
djup sömn. Då han vaknar utropar 
han: »O, denna dröm! Redan för 
tredje gången har den återkommit för 
mig!» Han beder nu den gamle Pi
men välsigna honom, och denne reser 
sig, närmar sig honem, sägande : »Gud 
signe dig, min käre son, nu och i all 
tid!» Gregori (Dimitri) berättar nu 
om sin dröm. Han tyckte sig vandra 
på en brant trappa upp i ett torn. 
Djupt under honom låg Moskwa. 
Liksom myror krälade folket där nere 
och pekade upp till honom ander 
hånskratt. Full af ångest störtade 
han ned — då han plötsligen vaknade. 
Pimen förklara det som en fantasi af 
det unga blodet och råder honom att 
fasta och bedja. Gregorij påminner 
Pimen om hur denne tillbragt sin 
ungdom i lust och glädje samt skådat 
zarhofvets prakt. Hvarför skulle ej 
han själf, som i stället fått vandra 
från det ena klostret till det andra, 
få draga ut i strid och tömma bäga
ren vid zarens hof! Pimon erinrar 
honom om hur ofta härskarens lott är 

föga afundsvärd och berättar som ex
empel därpå om Iwan IV och hans 
san Fedor. »Men vi ha svårt syn
dat», säger han, »som valt till her
skare en mördare». Det blodsdåd 
Boris begått skall han nu omtala i 
sin krönika. Man hör klockorna rin
ga " till morgonbön, och bakom scenen 
sjunger en kör af munkar. Pimen 
går och Gregori följer honom till 
dörren, i det han yttrar: »Boris, Bo
ris, ännu darra alla inför dig, men 
du skall ej undgå Guds straffdom!» 

2:a tablånn: Ett värdshus på 
gränsen till Lithauen. \ ärdinnan 
sjunger en visa om ankan och ank
bonden. Missaïl och Warlam höras 
utanför dörren tigga om en skärf till 
ett Guds hus. De träda in och dem 
följer Gregorij. Värdinnan går ut 
för att på deras begäran skaffa dem 
vin. Warlam frågar Gregorij hvarför 
han är så dyster, de äro ju nu vid 
gränsen, till hvilken han längtat så 
ifrigt. Först när han är öfver den, 
säger han, kan han känna sig lugn. 
Värdinnan inkommer med vin. War
lam sjunger vid glaset eu sång om 
zar Iwan den förskräcklige i Kasan, 
då med en tunna krut Tartarerna och 
halfva staden sprängdes i luften. Gre
gorij sitter tyst och vill ej dricka 
med de andra. Han frågar värdinnan 
hvart gatan leder som han visar på 
genom fönstret. »Rakt fram till 
Lithavipn», svarar hon, Men hela 
trakten svärmar af gendarmer, dock 
kan man på en stig genom skogen 
komma till Tschekansky-kapellet och 
vidare till Saitse. En patrull träder 
in och vill ha reda på hvilka männen 
i värdshuset äro. Tiggarne säga sig 
vara vandrande munkar och Gregori 
förklarar sig vara en fredlig borgare, 
som kommit i deras sällskap. Befäl-
hafvåren för patrullen betraktar War
lam uppmärksamt och påstår honom 
vara kättaren Otripoff, som zaren be
fallt skall tillfångatagas och hängas. 
Då befälhafvaren frågar om någo n här 
kan läsa, säger Gregorij sig kunna 
det. Han får nu läsa upp zarens 
ordres, innehållande att den affällige 
munken Gregorij, en afkomling af 
Otripoff, som genom djäfvulska kon
ster förvillat klostrets fromma mun
kar, skall tagas till fånga. «Och 
hängas» säger befälhafvaren. »Nej, 
därom står det ingenting», svarar 
Gregoii. »Det är ett och detsam ma», 
menar befälhafvaren. Warlam gripes 
nu såsom misstänkt att vara den 
brottslige men han söker försvara 
sig. Befälhafvaren synar åter Grego
rij, yttrande: »Till sist är det nog 
den där ändå!» Gregorij rycker till 
sig en knif och springer ut genom 
fönstret. Alla vilja rusa efter honom 
och springa till dörren, ropande: »Tag 
fast, tag fast tjufven!» 

Andra akten. Det inre af zarens 
palats i Kreml. Xenia sitter gråtan
de framför bilden af hennes döde 

btudgum. Den unge Fedor Lar tagit 
plats vid ett bord, betäckt med kartor 
öfver Ryssland. Amman är sysselsatt 
med handarbete. Hon uppmanar den 
unga flickan, som klagar öfver sin 
förlust att söka trösta sig och sjunger 
en sång om »myggan och skalbaggen », 
hvilka lefde i fred och ro och hjälpte 
hvarandra men därigenom också blef-
vo bragta om lifvet. Fedor och am
man leka handklappsleken, sjungande 
i takt efter handklappningen. Boris 
inträder och amman gör en djup nig-
ning. Han vänder sig till Xenia, 
ömt beklagande hennes gorg och ber 
henne 6lå bort bekymren. Hon och 
amman aflägsna sig. För Fedor, som 
han ser studera kartorna, prisar han 
det stora ryska rikets mäktighet, hvil-
ket sonen kanske snart skall vara 
herskare öfver. Sedan gossen aflägs-
nat sig utgjuter Boris sitt hjärta i 
ett recitativ och en aria. I sex år 
kar han nu herskat, men hans kvalda 
hjärta har ej funnit lyckan, som 
också flytt hans hem. Sömnen flyr 
honom vid minnet af hans mord på 
den nioårige sonen till hans företrä
dare, hvaröfver han nu uttrj'cker sin 
fasa. En kör af tjänare hörs bakom 
scenen. En hofbojar inträder, anmälan
de att furst Wassaili Schuiskij väntar 
därute och Boris svarar att han gerna 
mottager honom och hans budskap. 
Lif pågen träder närmare Boris, h vis
kande till honom: »I natt gaf osa 
Puschkins tjänare hemlig underrättelse 
om att Schuiskij och Mslisslawsky 
jämte bojarer samlats hos Puschkin 
till ett hemligt samtal med anledning 
af att ett ilbud hade anländt från 
Krakau. Boris ropar till lifpagen: 
»Arrestera honom! — Tänkte jag icke 
det!» Då pågen går inträder Fedor. 
Sedan Boris satt sig ställer sig Fedor 
lutad mot hans knä och mottager fa
derns smekningar. Fedor sjunger se
dan en visa om sin papegoja. Schu
iskij träder in, ödmjukt hälsande »sin 
stormäktige herskare och zar». Den
ne far ut i häftig vrede mot honom, 
kallande honom hycklare och förräda
re, som förtjänt döden. Schuiskij 
ber att han skall höra honom. Han 
har viktiga meddelar den att gifva ho 
nom. »Det är väl de, som du och 
Puschkin fått från Krakau?» utropar 
zaren. «Ja», svarar Schuiskij, »en 
usurpator har uppträdt, konungen, 
påfven och alla äro för honom». Bo
ris frågar oroligt efter hans namn. 
Han får veta att det är Dimitri. Bo
ris ber sonen aflägsna sig och befaller 
Schuiskij att ge ordres om att alla 
gränser till Lithauer skola afspärras. 
Zaren fattar Schuiskij i kragen och 
nödgar honom till bekräftande af att 
det verkligen var den unge sonen till 
zar Fedor, som dödats i I'glitsch, 
hvarom nu Schuiskij närmare berät
tar. Schuiskij får afträda och Boris 
är nu ensam, offer för sina samvets
kval. 

Tredje akten. V.sla tablån. Ett 
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rum hoa Mariiia Mnischek på slottet 
i Sandoinir. Marina sitter framför 
spegeln, lyssnande till sina tärnors 
sång »om blomman vid Weichseln, 
den sköna slottsfröken» m. m. Mari
na ber dem sluta och tackar för 
sången. Sedan de aflägsnat sig sjun
ger Marina en aria med klagan öfver 
hur ledsamt dagarna förflyta; en hel 
svärm af furstar, grefvar och riddare 
förmå ej skingra långtrådigheten. Men 
en stråle har brutit fram i töcknet; 
det är Dimitri, som fångat hennes 
hjärta, han som skall komma att 
straffa Boris för hans brott. Hon 
sjunger om sin kärlek till Dimitri, 
hvilken skall bestiga Moskoviternas 
tron och göra henne till zarinna. Vid 
anblicken af jesuiten Rangoni, som 
synes i dörren, upphäfver hon ett 
lätt skri. Denne frågar ödmjukt om 
han får närma sig. Marina välkom
nar honom, med förklaring att hon är 
den heliga apostoliska kyrkans trogna 
tjänarinnna. Jesuiten klagar öfver 
kyrkans betryck och prisar himlen 
som sändt henne till ett verktyg för 
Moskoviternas omvändelse, och sättet 
därtill är att fängsla Dimitri med sin 
kärlek och att offra för honom allt 
till och med om det gällde hennes 
heder. Förargad öfver jesuitens fräck
het kör hon honom på dörren men 
kallar honom tillbaka och faller ån
gerfull ned för hans fötter. 

2:a tablån. Månskensafton i San-
domirs med en springbrunn försedda 
slottsträdgård. Den falske Dimitri 
har fått löfte om ett mete med Mari
na vid springbrunnen midnattstid. 
Dimitri sjunger om sin kärlek till 
henne. Kring ett hörn af palatset 
framsmyger Rangoni, tilltalande honom 
med benämningen zarewitsch. »Åter 
igen du!» utropar Dimitri, »söm en 
skugga förföljer du mig«. Rangoni 
säger sig vara sänd af den sköna 
Marina. Hon har bedt honom säga, 
att fastän hon har lidit mycket för 
hans skull, älskar hon honom do ck 
och skall komma h it. »År det sannt», 
svarar Dimitri, »så skall jag upphöja 
henne på zarens tron». Efter samtal 
med jesuiten dr 1 jer sig Dimitri, då 
en skara af gäster komma ned från 
slottet. Nu uppstämmes en polacca 
med kör och Marina träder fram, led
sagad af en gammal magnat. »Nej, 
jag tror ej edra fagra ord», säger 
hon, »aldrig skall det lyckas eder att 
bedraga Marina». En kör sjunger 
om att det snart skall lyckas dem a tt 
vinna Moskoviternas rike och Boris 
tagas till fånga. Marina uppmanar 
gästerna att träda in i slottet. Dimi
tri, blifven ensam, uttalar sig om de n 
sluge jesuiten, som vill hafva honom 
i sina klor; hans tankar vända sig 
sedan till den älskade Marina och 
vidare till den strid han har att käm
pa mot sina fiender. Maria kommer 
ut i trädgården. En kärleksduett 
mellan dem, hvarunder hon tillstår, 
att det är herskarkronan hon efter-

sträfvar. För kärlek till henne för
gäter han att han vill bli zar . »Bort», 
ropar hon till honom, »bort, du vaga
bond, du Polens tjänare, du dräng!» 
»Håll, Marina!» svarar Dimitri, »zaren, 
det är jag, och från alla håll skyndar 
folket emot mig att hylla mig». Ma
rina ber honom förlåta henne hvad 
hon sagt. Scenen slutar med en kär
leksduett, medan Rangoni på afstånd 
betraktar dem och från slottet höras 
gästernas glada sånger. 

Fjärde akten. l:a tablån. En 
skogsglänta. Till höger en sluttning 
bakom hvilken man ser stadsmuren; 
vid foten af sluttningen ett stort träd
block. En hop löst folk stormar ned 
från sluttningen, förande med sig bo
jaren Chruschtschow. »Sätt honom 
här på blocket», ropar folket, »stoppa 
till munnen på honom att han ej med 
skrik fördärfvar sin bojaistrupe!» De 
håna honom sedan med att betyga 
honom sin vördnad, sägande »zar Bo
ris har som en tjuf stulit kronan; 
den där har hjälpt honom och får sin 
tjuflön därför». En gammal käring 
kommer ur hopen fram till Chruscht
schow. »Hallå!» ropas det, »nu bar 
bojaren fått sig en skatt! Ha, ha, 
lia!» En kör stämmer upp »Djupt i 
tankar sitter bojaren och grubblar 
hur han skall kunna plåga zarens ar
ma folk». En sinnessvag uppträder, 
omringad af pojkar, som skråla om
kring honom. Han sätter sig och 
sjunger, vaggande af och an, osam-
manhängasde ord om månsken och 
annat. Gossarne göra narr honom 
och slå af honom mössan. Missaïl 
och Warlam höras sjunga bakom sce
nen: »Sol och måne förmörka sig; 
världen darrar för zar Boris missgär
ning». De närma sig. Man frågar 
hvilka de äro och de svara: »heliga 
munkar från Moskwa». De sjunga en 
sång om jämmer och elände, som 
träffat landet med zarens fördömda 
mördarhand. Men nu skall folket 
br}Tta sina bojor. »Tagen nu emot, 
I bröder, den ädle zar Dimitri Iwano-
witsch! Död, död åt zaren, mörda
ren!» Lowitsky och T schernjakowsky 

- höras uppstämma bakom scenen »Do
mine, fac salvum regem Demitrium». 
Folket -skyndar emot jesuiterna, ro
pande: »Hvad är detta för djäfvuls-
pack?» De inkomma sjungande sitt 
«Domine», och folket skriar: »Stryp 
de uslingarna! Död åt kättarne!» 
hvarvid de gripas medan de anropa 
den heliga jungfrun om hjälp. Jesu
iterna släpas ut. Krigare och folk trä
da upp. Alla uppstämma nu: Hell 
Zarewitsch, den Gud har räddat!» 
och i detsamma uppträder till häst 
den falska Dimitri under hyllningsrop 
af folket, till h vilket han yttrar: »Vi 
Dimitri Iwanowitsch förkunnar för er, 
det af Godunow förtryckta folket, att 
vi af Guds nåd är det r3rska folkets 
zar, och skall bistå er. Upp nu till 
Kreml!» Han rider uppför sluttnin
gen under folkets lefverop. De båda 

je3uiterna följa efter sjungande: »Deo 
gloria!» Man hör trumpetfanfarer 
bakom scenen, som nu är tom. Den 
sinnesst age inträder och sätter sig på 
en sten, betraktande skenet från en 
stor eldsvåde midt emot och sjunger: 
»Fly, fly, — fienden kommer... ve 
dig arma, hungrande folk!» 

2:a tablån. Den stora mottag
ningssalen i Moskwas zarresidens. 
Till höger den röda trappan, till ven-
ster ingång till zarens gemak. I för
grunden på ena sidan ett bord med 
skrifsaker, på andra sidan en stol för 
zaren. Utomordentlig session för bo
jarrådet. Bojarerna uppmana sekrete
raren att skrifva deras beslut: Den 
fräcke missdådaren skall gripas, un
dergå tortyr och dödas samt sedan 
brännas och askan förströs för vinden-
Schuiskij träder in och välkomnas af 
bojarnerna. Han berättar att han 
kommer från zaren och beklagar Lans 
sjuka sinnestillstånd. »Blek och med 
kallsvetten på pannan», säger han, 
»satt han med vredgad blick, stönan
de af förfäran, högt bedjande till den 
mördade zarewitsch». Zar Boris in
träder, ropande: »Bort, bort, mitt 
bart! — H vem har sagt att jag är 
mördaren? . . . Barnet lefver. Sschu-
iskij skall svara för sin lögn». Bo
jarerna utropa, förfärade: »Allsmäktige 
Gud!» Schuiskij säger till Boris: 
»Gud sände dig sin välsignelse!» Bo
ris vaknar till medvetande. Han 
skyndar fram till sin stol, talande till 
bojarema, prisande dem att de alltid 
under svåra tider stått honom bi. 
Schuiskij anmäler att på slottsgården 
står en vördnadsvärd gubbe, hvilken 
ber som en nåd att få träda fram för 
zarens milda anlete. Han har en vik
tig sak att meddela. Hans "bön bifal-
les i det zaren yttrar: »Kanske kan 
den fromme gubben lindra min själs 
sorg och kval!» Eremiten Pimen 
träder in och berättar: En afton kom 
till honom en blind herde, som i 
drömmen erfor underliga ting. Han 
hörde en barnstämma som ropade: 
»Stå upp, min fader, gå till Uglitsch 
och bed vid min graf. Jag är Dimi
tri, zarens son. Den gode guden har 
gjort mig till en ängel!» Boris stör
tar vanmäktigt i armarna på en af 
bojarerna, utropande: »O himmel! 
hjälp!... luft, luft!» Bojarerna resa 
honom upp. Boris utropar: *För hit 
min son! . . . hit med en botgörar-
dräkt!» Fedor inträder. Bojarerna 
aflägsna sig. Boris tager farval af 
sonen. »Jag dör», säger han, »och 
du blir zaren. Fråga mig ej hur jag 
blifvit zar. Hör mig, älskade son; 
tro ej de falska bojarerna. Landsför
räderi må du straffa, men håll st rängt 
på rättvisan, håll den rätta tron och 
den helige Guden i ära; var din kära 
syster trogen, och henne en hjälp». 
Han omfamnar och kysser sonen. 
Man hör en långt utdragen klockton 
och en dödsringning. Kyrkosångare 
draga förbi bakom scenen, sjungande 
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en kör. Fedor utropar: »O, min far, 
lugna dig! Gud skall nog hjälpa 
dig!» «Nej, min son», svarar Boris, 
»mitt slut nalkas!» En högtidlig 
procession af bojarer träda upp sjun
gande: »Ett skuldlöat barn måste dö
den lida» etc. Boris utropar: »O, 
himmel, s tatt mig bi! O, Gud, förlåt 
min synd». — Han ropar till bojarer
na: »Sluta upp! . . . ännu är jag zxr!» 
Han griper sig åt hjärtat, s junker ned 
i stolen och dör. Bojareina säga hvis-
kande: »Gud vare honom nåd ig. . .» 

Ridån faller. 

Musikpressen. 

På Wilh. Hansens förlag, Köpen
hamn, har utkommit 

För en röst med piano : 

S t en h ammar, Wilhelm: Visor och 
stämningar. Tio sånger. Op. 2(5. 
(Lieder und Stimmungen) 1. Vandra
ren (c—f); 2. Nattyxne (d—fess); 
3. Stjärnan (hiss—g); 4. Jungfru 
Blond och jungfru Brunett (ciss— 
fiss); 5. Dtt far ett skepp (f — g); 
G. När genom rummet fönsterkor
sets skugga ligger (dess—fess); 
7. Hvarför till ro så brådt? (diss 
—fiss); 8. Lycklandsresan (ciss— 
gess); 9. En strandvisa (b—f); 10. 
Prins Aladin af Lampan (c—g). 

Detta såugliäfte om 48 sidor har 
den tyska texten i öfversätttning af 
Johanna Plockross-Pohly. Af den 
svenska är n:o 1 af Wilh. Ekelund, 
n:o 2 af E. A. Karlfeldt, n:o 3, 4 af 
Bo Bergman, n:o 6, 7 af W. v. Hei-
denstam, n:o 8, 9, 10 af Fröding. 
Sångerna ligga, såsom ofvanstående 
omfångsbeteckning visar, temligen högt. j 
Endast en sång, n:o 6, upptager blott 
en sida; de öfriga 2 till 8. Fem af 
dem, som väl skola räknas till »vi
sorna», äro i enkel melodisk, till en 
del ballad-stil, nämligen n:o 1, 3, 4, 
5 och 8. De öfriga äro något svåra 
med rätt invecklad och dissonerande 
harmonik. Förläggaren tillkännagifver: 
»Aufführungsrecht vorbehalten», hvar
för deras offentliga utförande ej får 
ske utan hans medgifvande. Pris på 
häftet är, som vanligt med danska 
musikalier, icke utsatt. 

Sjögren, Emil: Die geheimnissvolle 
Flöte (b—f) op. 54, n:o 2, Texten 
(tysk, fransk, engelsk) af Li-Tai-Po 
(Uhinesisk lyriker 702—703 e. Kr.) 
öfvers. af Hans Bethge. 

Denna sång tillhörde de nyheter, 
som utfördes på den första af Sjögrens 
nyligen gifna konserter här och vann 
mycket bifall. Äfven denna sång har 
förläggaren betecknat med »Aufführungs
recht vorbehalten». Detta häfte (om 
3 notsidor) saknar också utsatt pris. 

M/, /N 

Juan Raventos — Federico Carâsa. 
Af vår korrespondent i Rom ha vi fått såsom illustrationer till hans Roma-bref ett par i de m omnämnda ut

märkta operatenorers ofvanstående rollporträtt. Det öfversta visar Juan Raventos som Siegfried i en Wagners 
musikdrani, det nedersta Federico Carâsa som Lohengrin. 
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Litteratur. 

Rosengren, C. G.: Den praktiska 
pianovården. Rådgifvare för skötsel 
och underhåll af pianoinstrument med 
belysande illustrationer, jämte kort 
bandledning i pianostämningskonsten. 
Pris 1 kr. Denna nyss utkomna lilla 
bok har till författare en instrument-
makare och pianostämmare. Boken 
har blifvit rekommenderad för alla 
pianoägare af så kompetenta personer 
som C. A. Ågren, disponenten för 
Malmsjös pianofabrik i Göteborg och 
V. E. Karlson, föreståndare för J. 
Ludv. Ohlsons bekanta pianoaffär i 
Stockholm. 

Tidning för musik (Helsingfors) för 
1 april innehåller: Jean Sibelius och 
hans symfonier, af O. Andersson. — 
Några ord om melodramen af A. Ing-
man. — Från Helsingfors nöjes- och 
musiklif i början af 19:de seklet. — 
Musiklifvet i Ryssland 1910. — No 
tiser etc. Från Sverige omnämnes 
Peterson-Bergers nya på Göteborg 
uppförda symfoni, blomstrande musik
lif i Upsala och svenska sångarför-
bundets väntade sångarfest. 

m  

Från scenen och konsertsalen. 

Kungl. teatern. 

April 12. 17. Weber: Friskytten. (Agatha, 
Anna: frk. Larsén, fru Oscar; 
Otto kar, Max, Kasper, Kuno: 
hrr Oscar, Stocknian, Svede-
lius, S jöberg; Kilian, Eremi
ten: hrr Ericson, Wallgren; 
fyra brudtärnor: frkn.Osborn, 
Linnander Hörndahl, fru 
Högberg.) 

16. 5:te Symfonikonserten. 1. H. 
Alfvén: Symfoni n:o 1, F-
moll: 2. Ad. Wiklund: Kon
sertuvertyr; 3. A. Hallén: 
Svensk Rhapsodi n:o 2; 4. 
H. Fryklöf: Två sånger (fru 
Claussen) med orkester; 5. 
T. Rangström: Ett midsom-
niarnattsstycke, symfonidikt 
f. ork.; 6. E. Stanék : Singo-
alla-suite för orkester. 

18. Puccini: Tosca. 
19,23. Tschaikowsky: Jolantha. 

(Jolantha: frk. Ebba Nyström, 
l:a debut; Martha, Laura, 
Brigitta: frk. Karlsohn, fruar 
Bartels, Högberg; Kung René, 
hertig Robert af Burgund, 
grefve Vaudemont, Ebn Jahia: 
hrr Sjöberg, Oscar, Malm, 
Wallgren.) — Mascagni: 
På Sicilien. (Sa ntuzza: fruar 
Lykseth-Skogman, Högberg; 
Lola, L ucia: fru Järnefelt, frk. 
Karlsohn; Turiddo, Alfio: 
hrr Lennartson, Heron.) 

22. E. d'Albert: heyl. 
26. M. Moussorgski: Boris Go

dunow, Mus ikdrama i 4 akter 
med prolog, efter Puschkin 
och Karamzin ; öfvers. af Sven 
Nyblom. (Boris Oodunow: 
hr Vallgren; Fedor, Xenia, 
hans barn: frkn. Hörndahl, 
Larsén; Amman: fru Jahnke; 
Marina Mnichek, dotter till 
Vojvoden af Sandomir: fru 

Claussen; Tchelkalow, du-
nians sekreterare; hr Herou; 
Pimen, munk, krönikeskrif-
vare: hr Svedelius; Den falske 
Dimitri, kallad Gregori: hr 
Stockman; Rangoni, hemlig 
jesuit: hr Herou; Warlam, 
Missaïl, tiggare: hrr Stiebel, 
Malm; värdshusvärdinnan: 
fru Högberg; Fogden: hr 
Mandahl ; En bojar vid hofvet: 
herr Ericson ; Lowitsky, 
Tschemjakowski, jesuiter: hrr 
Mandahl, Sjöberg; En svag-
sint.) 

Oscarsteatern. 

April 12, 13. Leo Fall: Dollarprinsessan. 
(Fredy-, h r Herb. Marischka. 
gäst.) 

15, 17, C. Mil löcker:  Stackars Jo-
19—24. nathan, operett i tre akter 

af H. Wittman o. Jul. Bauer, 
fri bearb. af Har. Molander. 

16. Soaré' med biträde af teaterns 
artistpersonal. 

17. Ljungby horn. (Mâtiné.) 
25, 26. Fr. Le hår: Grefven af 

Luxemburg. 

Östermalmskyrkan. 

April 14 . Konsert till förm. för Frimurare
barnhuset. Program: J. Haydn: 
»Skapelsen», oratorium. Solister; 
fru Dav. Hesse-Liilienberg, fru 
Lykseth-Skogman, fru Bartels, 
hrr Malm, Sjöberg, Svedelius. 
Dir.: hofkapellm. Nordqvist. 

Gustaf Vasa-kyrkan 

April 14. Konsert af S venska Musiker
förbundet. Solist: fru Dav. 
Hesse-Lilienberg. Vid orgeln: 
dir. Otto Olsson; dirigent: hof
kapellm. A. Järnefelt. 

Musikal, akademien. 

April 16. Bellmanskörens 100:de kon
sert. Biträdande solister: frk. 
Karin Branzell, löjtn. Er. Elf-
gren, pian, hr Oust. Nordqvist. 
Dirigent: hr E. Åkerberg. 

21. Pianoafton med sång af Emil 
Sjögren. Medverkande frk. 
Märtha Ohlson, herr. Er. Elf-
gren, Oust. Nordqvist. 

23. Extra-Konsert af Nya Fil har
moniska sällskapet. Med
verkande : frkn. Märtha Ohlson, 
Nini Waernér, miss Essie Case; 
hofsångaren John Forsell. Diri
gent: dir. V. Wiklund. Program : 
N. W. Qade: Inledningsscen ur 
»Balders dröm»; Aug. Söderman: 
»Die Wallfahrt nach Kevlaar», 
violoncell- oc h solosånger. 

Operans sista stora nyhet gick öfver 
scenen d. 26 april. Då detta vårt 
nummer tryckes dagen därpå, kan nu 
icke något om musikdramats musik 
och utförande meddelas vidare än, efter 
hvad generalrepetitionen visat, detta var 
förtjänstfullt och att musiken är i 
realistisk, deklamatorisk stil med in
blandade melodiska sång- och instrumen
talpartier. Öfver texten lämnas, som 
synts, utförligare redogörelse här. 

Herr Forsell har nu efter uppträ
dande senast i »Tosca», »Eugen One-
gin» och »Izeyl» slutat vid Operan 
för denna termin. Efter hvila sedan 
dec. 1906, då fröknar Nanny Larsén 
och Hilma Mattson gjorde sin första 
operadebut som Agatha och Anna, har 
Webers klassiska »Friskytten» åter

upptagits med den förstnämnda äfven 
nu i Agathas parti. Fru Oscilr utförde 
Annas lifliga roll, båda mycket för
tjänstfullt. Hr Stockman sjöng Max 
och hr Svedelius Kasper, båda första 
gången och erkännansvärdt till sång 
och spel. Öfriga roller hade god be
sättning. Ovädret i »Vargklyftan» var 
alltför lungt. Förr såg man här träd 
och klippblock slungas ned af stormen, 
hvarom ock talas i pjesen. —En sär
deles lyckad debut har den från kon
serter bekanta, f. d. konservatorieele-
ven, fröken Ebba Nyström gjort i »Jo
lantha.» Hennes framställning af den 
blinda konungadottern förtjänar hög
sta beröm i afseende på så väl sång 
som dramatiskt behaglig framställning. 
Hon har vid konservatoriet varit elev 
i sång af Oscar Lejdström men är så 
godt som autodidakt i plastik och dra
matisk framställningskonst. Operan 
gafs senast i mars 1908 med fröken 
Hesse som Jolantha och hr Sellergren 
som kung René, nu utförd af hr Sjö
berg. Rollbesättningen var för öfrigt 
densamma i hufvudpartierna. Som ef-
terpjes gafs »På Sicilien», hvari hr 
Ijennartsson första gången utförde Tn-
riddo och detta med etor framgång. 
Rösten klingande stark och vacker och 
spelet utmärkte sig för dramatisk verve. 

Oscarsteatern har efter wienersånga-
ren Marischkas framgångsrika gästspel 
haft en lyckad framställning af Mil löc-
kers underhållande operett »Stackars 
Jonathan», senast gifven å Vasateatern 
1902, där pjesen hade sin premiär 
1890. Med ett par föreställningar af 
»Grefven af Luxemburg» slutade tea
tern denna termin sin operettsäsong 
d. 26 april. Den första af dem gafs 
som recett för hr Barcklind som nu 
lämnar hr Ranft och bildar eget säll
skap. 

Utrymme saknas nu till omnämnan
de af Operans sista symfonikonsert och 
de många andra konserterna i april, 
hvilka vi få omnämna i nästa nummer 
i en särskild konsertrevy. 

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kungl. Teatern. Hofsångaren 
John Forsell uppträdde för sista gången 
under denna säsong och återgaf då 
Fursten i d'Alberts »Izeyl» med en 
rik skörd af blommor och många in-
ropningar. Hr Forsell kommer att se
dan medverka vid musikfesten i Göte
borg och därefter gästa Köpenhamns
operan. Vid den cykel af festspel som 
direktör Gura i maj inleder å Komische 
Oper i Berlin, med biträde af åtskilliga 
framstående konstnärer som gäster, 
lär hr Forsell skola medverka i »Don 
Juan», »Barberaren» och »Tosca» med 
rollerna sjungna på originalspråken. 

Operastyrelsen har erbjudit pianisten 
och kompositören Adolf Wiklund att 



SVENSK MUSIKTIDNING. 71 

speciminera för en kapellmästarebefatt
ning vid Operan med inöfvande och 
ledande af Saint Saöns »Simson och 
Delila, hvaruti fru Claussen skall ut
föra Delila*, hr Konrad Simsons par
tier. Hr Wikland har förut under ett 
par år, som bekant, varit anställd som 
repetitör vid Kgl. Operan i Berlin. 
Kapellmästare Voghera kommer nämli
gen att lämna vår Opera, sedan han 
erbjudits förmånligare anställning i ut
landet. 

Oscarsteatern har afslutat sin 
operettsäsong; med Lehårs »Grefven af 
Luxemburg». Påskdagen gars en kon
sert med biträde af teaterns bästa 
sångkrafter, fru Hamberg-Rothgardt, 
fru Torborg Schröder, frkn. Grünberg, 
Berentz, hrr Schiicker, Ringvall, Lund, 
Schweback och Allum. Teaterns per
sonal kommer sedan att gifva operett-
föreställningar i Helsingfors. 

Henri Marteau-priset. Det af 
violinbyggaren Robert Beyer i Berlin 
stiftade Henri Marteau-priset, beståen
de af en konstnärsviolin, värd 1,000 
mark, har innevarande år tilldelats 
eleven vid Musikkonservatorium Nils 
Grevillius, till hvilken priset nu öfver-
lämnats af Musikaliska akademiens 
vice preses i närvaro af akademiens 
delegationer samt konservatoriets lärare 
och elever. 

Impressions dramatics-mu-
sica/es är titeln på en bok af vår 
landsman baron Carl von Pia'en i Rom, 
hvilken bok helt snart kommer att bli 
tillgänglig för teater- och musikvänner. 

Konsertföreningen ger sin 5:te 
abonnemangskonsert d. 4 maj i K. F. 
U. K.-salen under medverkan af hrr 
Tor Aulin, Franz Neruda, Conrad Nord
qvist och Wilhelm Stenhammar. Pro
grammet upptager Pianokvartett, G-
moll, af Mozart, Pianotrior, C-moll, af 
Brahm? och Ess-dur af Fr. Berwald. 

Musikföreningen hade årsam-
mankomst d. 12 april under ordföran
deskap af öfverste Christian Lovén. 
Valet af styrelse utföll så, att de af-
gående ledamöterna omvaldes med un
dantag af bibliotekarien C. F . Henner-
berg, som undanbedt sig. Styrelsen 
består nu af öfverste Lovén, professor 
Franz Neruda, f. d. krigsrådet C. Söder-
baum, tjenstemannen H. Henning, fru 
H. Svedbom, fru G. Klemming, frö
ken E. Stenberg, fru A. Bonnier, in-
geniör E. Mueller och rektor J. Bro
din. 

Sista musikaftonen under sä
songen af Borgarskolans serier g ifsd. 
5 april och var egnad åt E lvard Grieg. 
Medverkande voro frökn. Ebba Ny
ström, Märtha Ohlson och Nini Wser-
nér samt hr Nils Fahlman och dr Karl 
Valentin. 

Svensk musik i London. Vid 
en i början af april af pianisten Alfred 
Roth gifven kammarmusikkonsert i 
Steinway Hall i London utfördes bl. a. 
Gustaf Häggs pianotrio, op. 15. Ver
ket, h vars utförande betecknades som 
mönstergillt, rönte största erkännande 
af London kritiken. » Daily Telegraph » 
kritiker tillägger »att kompositionens 
utförande i London var en verklig vinst 
fördess musiklif». Kompositionen har 
dock redan förut utförts i London för 
12 år sedan å en af violinisten Frede
rik Frederiksen å samma lokal gifven 
konsert. 

Ka m ma rm u sik föreningen s 
styrelse konstituerades d. 18 april, 
hvarvid till ordförande utsågs f. d. lands-
höfding C. A. Sjöcrona, till vice ord
förande regeringsrådet August Wall, 
till skattmästare bokförläggare P. K. 
Wahlström och till sekreterare advo
katen Erik Lidforss. 

Listor för teckning af abonnemang 
äro tillgängliga i Abr. Landquists hof-
musikhandel, Elkan & Schildknechts 
musikhandel, Fritzes hofbokhandel, Nor
diska bokhandelu, Göthes bokhandel, 
Drottninggatan 46, Sjövalls bokhandel 
Drottninggatan 86, Sandbergs bokhan
del, 6 Sturegatan, samt Rietz' bok 
handel vid Södermalmstorg. 

Ranfts "Butterf/y"-turné är 
nu afslutad sedan »Madame Butterfly» 
uppförts i 30 landsortstäder med frk. 
Falk i titelpartiet, hrr O. Strandberg 
och O. Bergström i de manliga huf-
vudrollerna. Framgången bar varit 
betydande om än icke i ekonomiskt 
afseende. 

Folkkonsertförbundets 4:e 
kommunalunderstödda musikafton, den 
sista för säsongeu, gafs den 21 april. 
Programmet var egnadt åt Bernhard 
Crusell och upptog ett klarinettsolo 
satt ett urval sånger, däribland Cru-
sells bekanta tonsättningar till Fri-
thiofs saga. Medverkande voro frök
narna Ebba Nyström och Ellen Dy-
berg samt herrar Carl Gentzel, Con
ny Molin och Axel Johansson. In
ledningsföredrag och ackompagnemang 
presterades af d:r Kail Valentin. 

Mazerska kvartettsillska-
pet har återvalt den gamla styrelsen 
hrr E. A. Schlesinger, ordförande, 
grefve Thure Bielke, v. ordförande, 
I. Tägtström, sekreterare, H. Hamn-
qvist, bibliotekarie, och P. G. Söder
mark. Likaså återvaldes supplean
terna hrr A. Rundström, skattmästare, 
S. Kjellström, musikchef, och Hj. 
Kjellberg. 

Musikfesten i Uppsala. Pro
grammet för musikfesten i Uppsala 
torde få följande utseende: 

Den 5 maj egnas uteslutande åt in
strumentalmusik. Inledningsnummer 
blir ett festspel af Alfvén. För öf-

rigt upptar den första konsertafdel 
dingen bland annat Benvalds Sym-
psonie singulière och Stenhammars 
pianokonsert nr 2 d:moll. Vid den 
andra konsertafdelningen spelas orkes-
terkomposioner af T. Rangström, B. 
Beckman, A. Wiklund och H. Alf
vén. Den 6 maj inledes förmiddagens 
konsertafdelning med Södermans Vall
farten till Kewlaar för blandad kör 
med solo och orkester. Därpå följa 
några sånger med orkester af Valen
tin, Åkerberg, Fryklöf, Liljefors, Sjö
gren och Aulin. Denna afdelning af-
slutas med Halléns Styrbjörn Starke 
för manskör och barytonsolo och or
kester. På eftermiddagen spelas först 
Normans Rosa rörans bonitatem. O. 
D. ger några verk af fyra klassiska, 
Uppsalasången särskildt representeran
de komponister: Geijer, Josephson, 
Wennerberg och Söderman. Af Alf
vén framföras några sånger med or
kester och det hela afslutas med sam
ma kompositös sekelkantat för kör, 
solo och orkester. 

Orkestern blir omkr. 100 man af 
Uppsala-musici, Kgl. hofkapellet o. a. 
Till körerna bidraga Uppsala Filhar
moniska sällskap, medlemmar af Mu
sikföreningen i Stockholm, Par Bri-
coll, Bellmanskören, Konservatoriets 
kör, Borgarskolans och K. F. U. M:s 
körer m. fl. till ett antal af 3- & 400 
personer. 

Falun. Kvartettsångarförbundet 
här gaf d. 9 april koDsert i Kristine 
kyrka under dir. Cederbergs ledning. 
Programmet upptog bl. a. Mendelssohns 
»I stormen», Enderbergs » Aslögs dröm
mar» och »Sylvias visa», Stenhammars 
»Sverige», Ole Bulls »Sseterjentens 
söndag», med tenorsolo af ingeniör C. 
Bolin. Vid konserten medverkade dir. 
Cederberg med orgelnummer och fru 
Elisabet Cederberg med vackert och 
väl utförda solosånger. 

Göteborg. På Stora teatern har 
Fröbergska sällskapat uppträdt, med 
endast dramatisk reportoar. Nya tea
tern har i april gifvit några gånger 
»Bröllopet på Ulfåsa». D. 15 april 
gafs på Folkteatern extra konsert med 
biträde af operasångarne Alex. Kirch
ner och Åke Wallgren. Påskdagen 
uppfördes » Vermländingarne». För 
öfrigt har Göteborgs Symfoni-orkester 
haft konserterna om hand med populära 
söndagskonserter och sym fonikonserter 
på onsdagar. Som en extra kan räk
nas den »Jubileums-konsert» som gafs 
d. 29 mars med anledning af Elfrida 
Andrées inträffade 70 årsdag d. 19 febr., 
då endast hennes kompositioner stodo 
på programmet: 1. Kantat (Davids 56 
Ps ) för soli, damkor och orkester 
(komp. 1910); 2. Frithiof-suite för ork.; 
3. »Snöfrid», ballad af V. Rydberg, 
för soli, bland, kör och ork. (komp. 
1876). Medverkande voro, utom or
kestern, fru Afzelius-Bohlin, fru Axe-
line Mraz samt frökn. Karin Lindholm 
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och Elsa Stenhammar. — Vid Symfoni-
Orkesterns 5:te abonnemangs konsert 
medverkade operasångerskan fru Julia 
Claussen. Programmet upptog: 1. J. 
5. Bach: symfoni, D dur; 2. Gluck: 
Scen ur »Orfeus» (fru Claussen); 3. 
Bärlioz: Adagio, Scherzo ur »Romeo 
och Julia»; 4. Bror Beckman: »Flod-
sånger», dikt af G. Kallstenius (fru 
Claussen); 5. Cherubini: uvertyr till 
»Ali Baba». D. 2 april gafs Populär
konsert med följande program: 1. Mo
zart: uvertyr till » Enleveringen»; 2. 
Haydn: Symfoni, B-dur (La reine); R. 
Kajanus: Finsk rapsodi n:o 1, D-moll; 
4. Sibelius: »Pan och Eko», dansinter
mezzo; 5. Dvorak: Två slaviska dan
ser. Vid symfonikonserten d. 5 med
verkade pianisten frk Kerstin Runbäck, 
som spelade Brahms' pianokonsert n:o 
1, D-moll, hvarjämte utfördes Mozarts 
»Idomeneo»-uvertyr och Spohrs sym
foni n:o 5, C-moll. Populärkonserten 
d. 19 bjöd på 1. Beethoven: »Leono
ra »-uvertyr n:o 1; 2. Andante och Rando 
ur konsert för fagott(F. Hon); 3. Wag
ner: Waldweben (ur »Siegfrid»); Mosz-
kowski: »Aus allen Herren Länder»; 
6. Karaktärsstycken ; 7. J. Strauss: 
»Rosen aus dem Süden», vals. Vid 
symfonikonserten d. 12 utfördes: 1. 
Gré try: uvertyr till »Lepreuve villa
geoise»; 2. Viotti: Konsert för violin 

(hr G. Molander), A-moll; 3. Beetho
ven: Symfoni n:o 7, A-dur. På båda 
påskdagarna gåfvos populärkonserter. 
Påskdagen: 1. Schubert: Uvertyr till 
»Ro3amunda»; 2. C. Franck: Symfonis
ka variationer för piano (hr Stenham
mar) och ork.; 3. Tschaikowsky: Suite 
ur ballatten »Törnrosa»; 4. Wagner: 
Uvertyr till »Tannhäuser»; annandagen: 
Cherubini: Uvertyr till »Lodoiska»; 2. 
Ad. Cords: Konsert, D-moll, för violon-
cell (hr Cords); Weber: Inbjudning till 
dans, för ork. af Berlioz; 4. Auber: 
Uvertur till »Kronjuvelerna»; 5. H. 
Vieuxtemps: Ballad och Polonaise för 
violin (hr Peder Rönn) o. ork.; 6. Ber 
lioz: R acokzky-marsch ur »Faust». Sis
ta symfonikonserten för säsongen gafs 
d. 19, då programmet upptog: 1. Alf
vén: Symfoni n:o 2, D dur; 2. W. Sten-
hammar: Två sentimentala romanser 
för violin (hr Aulin, i manuskript, 
första gång.); 3. Aulin: »Mäster Olof»-
suite. 

Landskrona.. I slutet af mars 
uppfördes här i Mariakyrkan Schumans 
»Paradiset och Perin» under ledning 
af direktör O. Lidner i Helsingborg. 
Fröken Thyra Sandberg sjöng Perins 
parti. Andra solopartier ntfördes af 
kassör Gtilcih, notarie Lovén och bank
direktör Winblad. Kören var från 

Landskrona. Dagen därpå upprepades 
konserten i Helsingborg. 

m  

Dödsfall. 

Andersen-Strömberg, Aslri, pianist, 
afled d. 11 april i Nybro efter längre 
tids sjukdom i tuberkulos. Astri 
Andersen, dotter af den utmärkte Vio
loncellisten, konservatorieläraren Anton 
Andersen, föddes i Stockholm d. 6 mars 
1876. Efter några års studier vid kon-
servatoriet och för Rich. Andersson 
fortsatte hon utomlands sin musikaliska 
utbildning och var elev af Moszkowski 
i Berlin. I okt. 1895 uppträdde hon 
här på en Operans symfonikonsert, utfö
rande Chopins pianokonsert, E moll, 
samt medverkade på andra konserter 
härstädes. I mars 1896 gaf hon en 
egen konsert i Musikaliska akademien. 
I början af 1900 talet öppnade hon i 
Malmö en musikskola, som fick s tort 
anseende, och denna flyttades sedan 
till Lund, då hon ingick äktenskap 
med läraren vid Lunds privata elemen
tarskola, fil. kand. Efraim Strömberg. 

Judic, Anne, berömd operasångerska 
och skådespelerska, afled 14 apr. i Nizza, 
62 år. (Utförligare nekrolog får upp
skjutas till följande nummer.) 

Â Expeditionen och i musikhan

deln finnes att tillgå 

Schumann-
Album & & 

med porträtt af 

Robert Schumann. 
Pris kr. 1: 25. 

Pianostycken: Inträde i skogen — 

Jägaren på lur — Fug h etta — Små-

stycke — Fantasi-Dans samt sång: 

Folkvisa med svensk och tysk text. 

Pianomagasin 
Största lager af bästa svenska och 

utländska fabrikat. 
OBS.! Hufvuddepot för Kgl. Hofleve 

rantörerna Malmsjö o. Billberg•, 
Uebel C- Lechleiter, Schied 
mayer samt Orglar från Skandina 
viska Orgelfabriken. 

Begagnade instrument tagas i utbyte. 
Bekväma betalningsvillkor. 

Stort lager af prima uthyr-
ningsinstrumenter. 

Gust. Pettersson & C:os A .-B. 
Malmskilnadsg. 13, Stockholm. 

Föreståndare 
Dir. Albert Lindström 
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Etablerad 1870. S|  

T. 67 32. A. T . 78 31-. 

— Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. — 3 I !â ârg.. för hvarje musikaliskt hem — 

utgifves 1911 efter samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin
gen utkommer två gånger i månaden (utom juli ang.). Pris 5 kro
nor pr år, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å E xpeditio
nen, Kammakaregatan 6, 1 tr. öfv. gården, i bok- och musik
handeln, o posten och tidningskontor. 1 l andsorten häst å posten. 

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

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

ras och bildar, så att stiga, en musikhistorisk uppslagsbok. Mätta platsen för ut-

gifvandet af en musiktidning är Jiufiudstaden, där musiklifret är högst och rikast 

utveckladt. Svensk musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse för mu

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

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

Rättelser] 

i förra numrets artikel »Från Romas hori-
zont», sid. 58, sp. 2: i noten efter Tosca. 
ni ni., bör utgå orden: och . . . musikar 
tister; sp. 3, r. 9 nedifr. står ûagriârdi, läs" 
Oagliårdi ; sid. 59. s p. 2, r. 38 uppifr. står :_ 
kom, läs: kom han, och ordet han utgår; :  

å sp. 3, r. 25 uppifr. står: »Ah non 
credere», läs; »Ah, non credéa»; r. 20 ned
ifr. står: dels, läs: dels att; i st. f. sista 
notens ord: Förklarligt bör stå: Förklarlig. 

- Innehåll -

Wilma Neruda-Norman, lady Hallé f 
(med porträtt). — Modest Moussorgski (med 
porträtt) —- »Boris Godunow», Musikdra
ma i 4 akter med prolog, efter Puschkin 
och Karamzin. Bearbetadt och instrumen-
teradt af N. Rimsky-Korsakow. Öfversätt-
ning af Sven Nyblom. Textinnehåll. — 
Musikpressen. — Litteratur. — Juan Raven
tos och Federico Caråsa (porträtter). — 
Från scenen och konsertsalen. — Musikno
tiser från hufvudstaden och landsorten. — 
Dödsfall. — Annonser. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1911. 


