
Tor Aulin och det svenska musiklivet * 

Några punktbelysningar 

Bo Wallner 

Musik och musikliv ar manniskors verk. Darfor kan det biografiska studiet aldrig forlora sin aktualitet. 
Påståendet skall inte uppfattas som ett forsvar fOr den okritiska, genidyrkande levnadsbeskrivningen. 
Utgångspunkten måste givetvis vara den sakliga analysen av vasentliga konstnarliga, kulturella och 
psykologiska frågestiillningar. 
Att den som undffitt fantasins eld och ideemas kraft hor til! dem som stiills i fokus sager sig sjalvt. Det 
ar ju om inte annat om dem som dokumenten oftast flod ar rikast, som dokumenten ger oss den 
konkretion och manskliga narhet som gor både det forflutna och det narvarande levande. 
I svenskt musikliv vid sekelskiftet 1900 moter vi flera sådana gestalter: W. Peterson-Berger, W. 
Stenhammaroch Hugo Alfven. Men också Tor Au/in . Kanske beror det på att han inte i fOrsta hand var 
tonsattare att det annu saknas en samlad framstallning om honom. Hans verksamhetsfalt var ju framst 
det offentliga musiklivet, dar historieskrivningen ofta koncentreras til! institutionella och liknande 
framstallningar. 
Att teckna Tor Aulins insatser i svensk musikhistoria, det ar en mycket stor och skrymmande uppgift. 
Den fOljande framstallningen ffir en något rapsodisk form. Några skeenden och handel s er i hans liv 
kommer att narmare belysas, om andra ges bara korta informationer och hanvisningar til! redan 
befintlig litteratur. I 

I 
Forst några biografiska data och något om hans studier: 
Tor Aulin var fodd 1866- han var alltså 10 år yngre an Chr. Sinding och 1 år 
yngre an Carl Nielsen och Sibelius, men 1 år aldre an Peterson-Berger, 5 år 
aldre an Stenhammar och 6 år aldre an Alfven. 
Fadem var docent i grekiska. Han forskningar i Kallimachos och Homeros 
diktning skall ha ront internationell uppmarksamhet. Han var också verk
sam som gymnasielarare. Som redaktor for den viktigaPedagogisk tidskrift 
horde han till de mest progressiva men också mest omdebatterade bland det 
svenska skolvasendets reformatorer. 

*Artiklen ar delar av en forelasning om Tor Aulin och det svenska musiklivet som holls vid Dansk 
Selskab for Musikforsknings 25-årsjubileum i Kopenhamnjanuari 1980, dvs. de sidor som bast lamper 
sig for publicering. Huvudparten av forelasningen hade en utpraglat muntlig karaktar och byggde i stor 
utstrackning på kommentarer til uppspelade bandcitat. 
I. Sohlmans musiklexikon, I, Sthlm 1975, s. 238 - En komplett fOrteckning over Tor Aulins komposi

tioner finns placerad i artikel n i Svenskt Biografiskt Lexikon, II, Sthlm 1920, s. 446 ff. Den ar 
sammenstiilld av Anna Aulin och Olallo Morales. 
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Nägra punktbelysningar 

Bo Wallner 

Musik och musikIiv är människors verk. Därför kan det biografiska studiet aldrig förlora sin aktualitet. 
Pästäendet skall inte uppfattas som ett försvar för den okritiska, genidyrkande levnadsbeskrivningen. 
Utgängspunkten mäste givetvis vara den sakliga analysen av väsentliga konstnärliga, kulturella och 
psykologiska frägeställningar. 
Att den som undfätt fantasins eld och ideemas kraft hör till dem som ställs i fokus säger sig självt. Det 
är ju om inte annat om dem som dokumenten oftast flödar rikast, som dokumenten ger oss den 
konkretion och mänskliga närhet som gör bäde det förflutna och det närvarande levande. 
I svenskt musikliv vid sekelskiftet 1900 möter vi flera sädana gestalter: W. Peterson-Berger, W. 
Stenhammaroch Hugo Alfven. Men ocksä Tor Au/in . Kanske beror det pä att han inte i första hand var 
tonsättare att det ännu saknas en samlad framställning om honom. Hans verksamhetsfalt var ju främst 
det offentliga musiklivet, där historieskrivningen ofta koncentreras till institutionella och liknande 
framställningar. 
Att teckna Tor Aulins insatser i svensk musikhistoria, det är en mycket stor och skrymmande uppgift. 
Den följande framställningen fär en nägot rapsodisk form. Nägra skeenden och händelser i hans liv 
kommer att närmare belysas, om andra ges bara korta informationer och hänvisningar till redan 
befintlig litteratur. I 

I 
Först nägra biografiska data och nägot om hans studier: 
Tor Aulin var född 1866- han var alltsä 10 är yngre än Chr. Sinding och 1 är 
yngre än Carl Nielsen och Sibelius, men 1 är äldre än Peterson-Berger, 5 är 
äldre än Stenhammar och 6 är äldre än Alfven. 
Fadem var docent i grekiska. Han forskningar i Kallimachos och Homeros 
diktning skall ha rönt intemationell uppmärksamhet. Han var ocksä verk
sam som gymnasielärare. Som redaktör för den viktigaPedagogisk tidskrift 
hörde han till de mest progressiva men ocksä mest omdebatterade bland det 
svenska skolväsendets reformatorer. 

*Artiklen är delar av en föreläsning om Tor Aulin och det svenska musiklivet som hölls vid Dansk 
Selskab for Musikforsknings 25-ärsjubileum i Köpenhamnjanuari 1980, dvs. de sidor som bäst lämper 
sig för publicering. Huvudparten av föreläsningen hade en utpräglat muntlig karaktär och byggde i stor 
utsträckning pä kommentarer til uppspelade bandeitat. 
I. Sohlmans musiklexikon, I, Sthlm 1975, s. 238 - En komplett förteckning över Tor Aulins komposi

tioner finns placerad i artikeln i Svenskt Biografiskt Lexikon, 11, Sthlm 1920, s. 446 ff. Den är 
sammenställd av Anna Aulin och Olallo Morales. 
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Modem - som var fodd Holmberg - var dotter till en stadsmakiare i Gavle. 
I Svenskt Biografiskt Lexikon kan man bl.a. lasa foljande: 
Tor Aulin tillfoll »från fadernet grundlighet, arbetsformåga, initiativlust, 
hangivenhet for sin uppgift, anspråksloshet, sjalvkritik, rattrådighet, avsky 
for humbug och yttre glans, slagfardighet och humor.« 
Från modemet harstammade - heter det - »den finska tungsintheten men 
också finsk seghet, ett varmt hjarta, lidelsefull karle k till konsten, en aldrig 
vilande oro i sinnet, som standigt dromde om nya forslag, konstskapelser, 
arbetsmål.« 
(Tor Aulin hade tyvarr inget danskt eller norskt påbrå. Det hade ju varit 
intressant att hora vilka ytterligare egenskaper som han i så fall agt.) 
Forfattaren till dessa rader heter Olallo Morales. Han var, nar detta skrevs 
omkring 1920, Musikaliska Akademien sekreterare. Jag skall inte forsoka 
konkurrera med Morales i fråga om verbal inspiration och superlativa 
omdomen. Tor Aulin framstallsju som ett slags konstmoralisk broiler. Men 
jag skall inte heller soka motargument. Kalloma får taIa. 
Men åter till Aulins hemmiljo. Den ar aven musikaliskt sett ett långt ifrån 
ointressant kapitel. Fadem var under sina studentår i Uppsala van med 
Gunnar Wennerberg och han var sjalven skicklig amatOrviolinist. Studerar 
man Mazerska kvartettsallskapets speljournaler fOr 1860-talet moter vi ofta 
hans namn. En måttstock på hans tekniska kunnande får vi, om vi betanker 
att han framtradde som primarie i bl.a. Schumanns a-mollkvartett. 
I dessajoumaler moter vi f o en anteckning, som verkar som ett egendomligt 
forebud till kommande glansdagar i svensk kamrnarmusik. På våren 1868 
uruppfors en stråkkvartett av arkitekten och amatorkomponisten Per Ulrik 
Stenhamrnar, tonsattarens far. Primarie ar Tor Aulins far. 
Kande sonerna till detta? Det tycks inte så. Handelsen borde val i så fall 
någonstans ha kommenterats. Skalet till tystnaden kan vara, att lektor Aulin 
dog redan 1869, sonen var då 3 år, Per Ulrik Stenhamrnar 1875, dennes son
Wilhelm - var då 4 år. 
Men också på modemet hade Tor Aulin ett musikalisk arv. Detta galler 
framforallt morbrodem som också han var en god amatorviolinist och ivrig 
kammarmusikspelare. Det blev denne som i forsta hand kom att ta ansvar 
for Tor Aulins musikaliska fostran -liksom fOr system Valborgs, en av det 
sena 1800-talets många begåvade svenska kompositriser, elev till bl.a. 
Ludvig Norman, Niels W. Gade, och - i Paris - Godard och Massenet. 
Redan vid Il års ålder blev Tor Aulin elev vid Musikkonservatoriet i 
Stockholm. Till larare i violin fick han en från Finland inflyttad pedagog: 
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Modem - som var född Holmberg - var dotter till en stadsmäklare i Gävle. 
I Svenskt Biografiskt Lexikon kan man bl.a. läsa följande: 
Tor Aulin tillföll »frän fädemet grundlighet, arbetsförmäga, initiativlust, 
hängivenhet för sin uppgift, anspräkslöshet, självkritik, rätträdighet, avsky 
för humbug och yttre glans, slagfärdighet och humor.« 
Frän mödemet härstammade - heter det - »den finska tungsintheten men 
ocksä finsk seghet, ett varmt hjärta, lidelsefull kärlek till konsten, en aldrig 
vilande oro i sinnet, som ständigt drömde om nya förslag, konstskapelser, 
arbetsmäl.« 
(Tor Aulin hade tyvärr inget danskt eller norskt päbrä. Det hade ju varit 
intressant att höra vilka ytterligare egenskaper som han i sä fall ägt.) 
Författaren till dessa rader heter Olallo Morales. Han var, när detta skrevs 
omkring 1920, Musikaliska Akademien sekreterare. Jag skall inte försöka 
konkurrera med Morales i fräga om verbal inspiration och superlativa 
omdömen. Tor Aulin framställsju som ett slags konstmoralisk broiler. Men 
jag skall inte heller söka motargument. Källoma fär tala. 
Men äter till AuIins hemmiljö. Den är även musikaliskt sett ett längt ifrän 
ointressant kapitel. Fadem var under sina studentär i Uppsala vän med 
Gunnar Wennerberg och han var själv en skicklig amatörviolinist. Studerar 
man Mazerska kvartettsällskapets speljoumaler för 1860-talet möter vi ofta 
hans namn. En mättstock pä hans tekniska kunnande fär vi, om vi betänker 
att han framträdde som primarie i bl.a. Schumanns a-mollkvartett. 
I dessajoumaler möter vi f ö en anteckning, som verkar som ett egendomligt 
förebud till kommande glansdagar i svensk kammarmusik. Pä vären 1868 
uruppförs en sträkkvartett av arkitekten och amatörkomponisten Per Ulrik 
Stenhammar, tonsättarens far. Primarie är Tor Aulins far. 
Kände sönema till detta? Det tycks inte sä. Händelsen borde väl i sä fall 
nägonstans ha kommenterats. Skälet till tystnaden kan vara, att lektor Aulin 
dog redan 1869, sonen var dä 3 är, Per Ulrik Stenhammar 1875, dennes son
Wilhelm - var dä 4 är. 
Men ocksä pä mödemet hade Tor Aulin ett musikalisk arv. Detta gäller 
framförallt morbrodem som ocksä han var en god amatörviolinist och ivrig 
kammarmusikspelare. Det blev denne som i första hand kom att ta ansvar 
för Tor AuIins musikaliska fostran -liksom för system Valborgs, en av det 
sena 1800-talets mänga begävade svenska kompositriser, elev till bl.a. 
Ludvig Norman, Niels W. Gade, och - i Paris - Godard och Massenet. 
Redan vid 11 ärs älder blev Tor Aulin elev vid Musikkonservatoriet i 
Stockholm. Till lärare i violin fick han en frän Finland inflyttad pedagog: 
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Carl Johan Lindberg - som i sin tur hade studerat forst for Pacius i Helsing
fors, darefter for inga mindre an Ferdinand David och Joseph Joachim. 
Lindberg blev såsmåningom konsertmastare i Hovkapellet i Stockholm och 
- alltså -larare vid Musikkonservatoriet. Till hans många skickliga elever 
hor också Johan Halvorsen och Alfven. 
Det har hos oss under senare år skrivits en del om vår pianisttradition: 
kanda och bortglomda artister, skolbildningar (inhemska som utlandska), 
repertoaren och konsertaktiviteter. Skulle vi få en forskning också på 
stråksidan, ar jag overtygad om att denne Carl Johan Lindberg skulle 
komma att framstå som en av de dolda storheterna. Också några av Lind
bergs elever kom att studera for Joachim. Historien berattar, att J oachim en 
gång skulle ha skrivit till Lindberg och frågat: Var får ni så goda elever från? 
Lindberg skulle ha svarat - kort och sakligt: Jag lar dem. 
Nar Aulin skulle fortsatta sina studier utomlands gick dock inte farden till 
Joachim. På hosten 1883 besoktes Stockholm av den franskfodde och 
franskskolade violinvirtuosen och Berlinprofessorn Emil Sauret. Sauret 
fick då hora den 17-årige Aulin och beslot omedelbart aU ta honom som 
elev. 188~86 återflnner vi darfor Aulin i Berlin, dar: han också studerade 
komposition for Philipp Scharwanka. Han fick genom Sauret också en 
grundlig skolning i ensemblespel. 
Genom Sauret kom Aulin i kontakt med den virtuosa skolan. Ett av Saurets 
paradnummer - framfort av honom aven i Stockholm - var den mirakulost 
svåra fantasin over sextetten i Donizettis »Lucia de Lammermoor« av 
Wilhelm Ernst. 
Den Tor Aulin som återvander till Stockholm ar också en tekniskt fullfjar
dad tekniker med många virtuosa verk på sin repertoar, bl.a. Vieuxtemps 
a-mollkonsert. Men mot dessa impulser stalIs under dessa år också andra. 
Annu i boIjan och mitten av 1800-talet saknas det i Stockhoms musikliv en 
regelbunden offentlig kammarmusikverksamhet. K vartettspelet odlas fore
tradesvis i Mazerska sallskapet, sonatspelet i salongerna. I en av dessa -
med den formogna amatorpianisten Clary Magnusson som vardinna - mot
tes Tor Aulin och den 13 år aldre Emil Sjogren. Den musik som de då spelar 
ar oftast av en helt annan art an den virtuosa. Peterson-Berger har senare i 
en recension beskrivit den som »knippen av klingande visor«, dvs. sonater, 
poem och idylliska småstycken som har sin fore bild inte så mycket i den 
instrumentaIa traditionen som i solosången. Typiska exempel ar de två 
forsta violinsonaterna av Sjogren: nr l i g-moll från 1886 och nr 2 i e-moll 
(den mest kiinda) från 1889 och tillagnad Aulin. 
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Carl Johan Lindberg - som i sin tur hade studerat först för Pacius i Helsing
fors, därefter för inga mindre än Ferdinand David och Joseph Joachim. 
Lindberg blev sasmaningom konsertmästare i Hovkapellet i Stockholm och 
- alltsa -lärare vid Musikkonservatoriet. Till hans manga skickliga elever 
hör ocksa Johan Halvorsen och Alfven. 
Det har hos oss under senare ar skrivits en deI om var pianisttradition: 
kända och bortglömda artister, skolbildningar (inhemska som utländska), 
repertoaren och konsertaktiviteter. Skulle vi fa en forskning ocksa pa 
straksidan, är jag övertygad om att denne Carl Johan Lindberg skulle 
komma att framsta som en av de dolda storheterna. Ocksa nagra av Lind
bergs eIe ver kom att studera för J oachim. Historien berättar, att J oachim en 
gang skulle ha skrivit till Lindberg och fragat: Var rar ni sa goda eIe ver fran? 
Lindberg skulle ha svarat - kort och sakligt: Jag lär dem. 
När Aulin skulle fortsätta sina studier utomlands gick dock inte färden till 
Joachim. Pa hösten 1883 besöktes Stockholm av den franskfödde och 
franskskolade violinvirtuosen och Berlinprofessorn Emil Sauret. Sauret 
fick da höra den 17-arige AuIin och beslöt omedelbart att ta honom som 
elev. 188~86 aterflnner vi därför Aulin i Berlin, där: han ocksa studerade 
komposition för Philipp Scharwanka. Han fick genom Sauret ocksa en 
grundIig skolning i ensemblespeI. 
Genom Sauret kom Aulin i kontakt med den virtuosa skolan. Ett av Saurets 
paradnummer - framfört av honom även i Stockholm - var den mirakulöst 
svara fantasin över sextetten i Donizettis »Lucia de Lammermoor« av 
Wilhelm Ernst. 
Den Tor Aulin som atervänder till Stockholm är ocksa en tekniskt fullfjär
dad tekniker med manga virtuosa verk pa sin repertoar, bl.a. Vieuxtemps 
a-mollkonsert. Men mot dessa impuls er ställs under dessa ar ocksa andra. 
Annu i böIjan och mitten av 1800-talet saknas det i Stockhorns musikIiv en 
regelbunden offentlig kammarmusikverksamhet. K vartettspelet odlas före
trädesvis i Mazerska sällskapet, sonatspelet isalongerna. I en av dessa -
med den förmögna amatörpianisten Clary Magnusson som värdinna - möt
tes Tor Aulin och den 13 ar äldre Emil Sjögren. Den musik som de da spelar 
är oftast av en helt annan art än den virtuosa. Peterson-Berger har senare i 
en recension beskrivit den som »knippen av klingande visor«, dvs. sonater, 
poem och idylliska smastycken som har sin före bild inte sa mycket iden 
instrumentala traditionen som i solosangen. Typiska exempel är de tva 
första vioIinsonaterna av Sjögren: nr 1 i g-moll fran 1886 och nr 2 i e-moll 
(den mest kända) fran 1889 och tillägnad AuIin. 
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Tiden for Tor Aulins konstnarliga etablering ar nu inne. På hosten 1887 tar 
han ett av sitt livs viktigaste initiativ, han bild ar en stråkkvartett som blir 
den dominerande i svenskt musik i narrnare ett kvarts sekel. Han blir-1889 
- konsertmastare i Hovkapellet, och han boIjar turnera. 
I februari 1888 upptrader han for fOrsta gången i Kopenhamn: det ar till
samrnans med Emil Sjogren och en romanssångerska. Enligt Angul Ham
merich ar det Aulin som blir »aftonens hjalte«. Hammerich berommer hans 
otadliga teknik men vill sarskilt framhålla, att det finns både intelligens och 
sjalfullhet i hans foredrag. Som maren samma år framtrader Aulin vid ytte r
ligare två tillfållen i Kopenhamn. Han spelar den fOrsta Sjogren-sonaten vid 
den nordiska musikfesten, och han ar på Tivoli solist i både Mendelssohns 
och Bruchs violinkonserter. 
På hosten 1888 far han - återigen med Sjogren - till Helsingfors, dar han 
under Kajanus' ledning framtrader dels i Vieuxtemps a-mollkonsert, dels
vid en extrakonsert - i sin egen violinkonsert nr. 2, också den i a-moll. 
Kritikem i Hufvudstadsbladet, sign. Bis, dvs. K. F. Wasenius, stror rosor 
for hans fotter. Han talar om Sjogrens »geniale vapenbroder«, som sags 
beharska »med stor latthet de mest halsbrytande tekniska svårigheter«. 
Också har beroms dock Aulin i forsta rummet for sin »musikaliska bild
ning«, men det heter också, att om Sjogren ar »den fine romantiske dikta
ren«, så tar Aulin tag i oss med »gloden, erotiken, passionen i sina musikali
ska tankar«. 
Senare denna host besoker Aulin Kristiania, dar han spelar i K vartettfore
ningen och omgående blir invald som hedersledamot, en ara som dittills 
bland icke norska musiker endast tillfallit Sarasate, Popper och Sauret. En 
sista resa denna host går till Skt. Petersburg, dit Aulin inbjudits att som 
primarie gasta en av Leopold von Auer ledd kammarmusikserie. Enligt en 
notis som publicerades i den ofta mycket valinformerade Svensk Musiktid
ning skulle han dock dar ha fått kritik for att i sitt kvartettspel alltfOr mycket 
ha solistiskt dominerat. 

Hosten 1887 hade sålunda Tor Aulin bild at en stråkkvartettensemble. Redan den forsta konserten, då 
man framforde verk av Mozart, Saint-Saens och Schumann, blev en stor framgång. Men får man tro 
Magnus Josephson i Ord och Bild i en artikel 1895 om Aulinkvartetten berodde denna succe till en 
boJjan inte så mycket på en fornamlig spelkvalitet ensemblen igenom utan på den ungdomliga 
entusiasmen. Diirtill kom att kammarmusiklivet i Stockholm lange hade legat i trada. Josephson 
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Tiden för Tor Aulins konstnärliga etablering är nu inne. Pä hösten 1887 tar 
han ett av sitt Iivs viktigaste initiativ, han bild ar en sträkkvartett som blir 
den dominerande i svenskt musik i närmare ett kvarts sekel. Han blir-1889 
- konsertmästare i Hovkapellet, och han böIjar turnera. 
I februari 1888 uppträder han för första gängen i Köpenhamn: det är till
sammans med Emil Sjögren och en romanssängerska. Enligt Angul Ham
merich är det Aulin som blir »aftonens hjälte«. Hammerich berömmer hans 
otadliga teknik men vill särskilt framhälla, att det finns bäde intelligens och 
själfullhet i hans föredrag. Sommaren samma är framträder Aulin vid ytter
Iigare tvä tillfällen i Köpenhamn. Han spelar den första Sjögren-sonaten vid 
den nordiska musikfesten, och han är pä Tivoli solist i bäde Mendelssohns 
och Bruchs violinkonserter. 
Pä hösten 1888 far han - äterigen med Sjögren - till Helsingfors, där han 
under Kajanus' Iedning framträder dels i Vieuxtemps a-mollkonsert, dels
vid en extrakonsert - i sin egen violinkonsert Df. 2, ocksä den i a-moll. 
Kritikern i Hufvudstadsbladet, sign. Bis, dvs. K. F. Wasenius, strör rosor 
för hans fötter. Han talar om Sjögrens »geniale vapenbroder«, som sägs 
behärska »med stor lätthet de mest halsbrytande tekniska svärigheter«. 
Ocksä här beröms dock Aulin i första rummet för sin »musikaliska bild
ning«, men det heter ocksä, att om Sjögren är »den fine romantiske dikta
ren« , sä tar AuIin tag i oss med »glöden, erotiken, passionen i sina musikali
ska tankar« . 
Senare denna höst besöker Aulin Kristiania, där han spelar i K vartettföre
ningen och omgäende blir invald som hedersledamot, en ära som dittills 
bland icke norska musiker endast tillfallit Sarasate, Popper och Sauret. En 
sista resa denna höst gär till Skt. Petersburg, dit Aulin inbjudits att som 
primarie gästa en av Leopold von Auer ledd kammarmusikserie. Enligt en 
notis som publicerades iden ofta mycket välinformerade Svensk Musiktid
ning skulle han dock där ha tatt kritik för att i sitt kvartettspel alltför mycket 
ha solistiskt dominerat. 

Hösten 1887 hade sAlunda Tor Aulin bild at en strAkkvartettensemble. Redan den första konserten, dA 
man framförde verk av Mozart, Saint-Saens och Schumann, blev en stor framgAng. Men fär man tro 
Magnus Josephson i Ord och Bild i en artikel 1895 om Aulinkvartetten berodde denna succe till en 
böJjan inte sA mycket pA en förnämlig spelkvalitet ensemblen igenom utan pA den ungdomliga 
entusiasmen. Därtill kom att kammarmusiklivet i Stockholm länge hade legat i träda. Josephson 
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niimner ytterligare ett skiil: salongen boJjade spela ut sin roll, den var fOr liten och isolerad. Samma 
kretsar som hade samlats i de formogna hemmen siillade sig nu till konsertpubliken. 2 

II. 
Det finns vissa uppehåll i Tor Aulins verksamhet. Så sasongen 1898-99. 
Orsaken var en personlig kris. 
Låt oss helt kort se till den manniska som doljer sig bakom all den konstnar
liga aktivitet som knyts till hans namn. Jag har berattat något om musiksa
longerna i 1880-talets Stockholm. Ett karaktaristiskt inslag i dessa var 
entusiastiska damer, gifta och - framforallt - ogifta. De svarmade for 
musikerna. En av dem skulle åta mycket taIa om sig: Bertha Dahlman, som i 
slutet av seklet - som en synnerligen viljestark skyddsangel- tog hand om 
den vid denna tid ganska svårt alkoholiserade Emil Sjogren. En annan av 
dem - Ida Åqvist, en av Stockholms skickligaste pianister - ingick i maj 1895 
aktenskap med Tor Aulin. Det blev ingen lycklig samlevnad. Ett av skalen 
kan ha varit åldersskillnaden. Hon var narrnare 20 år aldre an han. Efter 
några år traf fade Tor Aulin en annan kvinna, sångerskan Anna Bendixon. 
Skiljsmassa blev den enda lOsningen. Men vad som i dagens samhalle 
knappast - i sig - uppror den miljo vi lever i, blev for ett sekel sedanju inte 
sallan forernål for omgivningens fordomande. Dartill: Aulin hade genom sin 
forsta hustru och hennes familj fått en mycket fin och mycket dyrbar fiol. 
Hur det till sist gick med instrumentet ar numera inte kant. Vad vi daremot 
vet, det ar att Tor Aulin drabbades av djup depression. I Stockholm orkar 
han inte vara. Stenhamrnar tar då kontakt med Lange-Muller i Kobenhamn 
som mottar Aulin som gast på Kokkedal. Annu en gång - efter nyår 1899-
får Aulin bo på Kokkedal. Breven från Danmark till Anna Bendixon ar 
fyllda av langtan och hopp, men också av fOrtvivlan. Det senare in te minst 
på grund av omgivningens dom. Denna galler också Anna Bendixon, som 
också hon bryter upp ur ett aktenskap (med två barn). Laser man de brev 
som Lange-Muller under denna tid skriver till Stenhamrnar får vi klart for 
oss, att omgivningens dom ar så stark, aU den håller på aU urholka också 
Aulins karlek, men också - som Lange-Muller skriver med emfas - aU den 

2. Den aulinska kvartettens in satser i svenskt musikliv skulle bli mycket stora under niirmare ett 
kvarts sekel. Om detta finns rel. grundliga forskningar. Jag viii hiir hiinvisa till tre egna framstiillnin
gar: studien Stenhammar och kammarmusiken, i Svensk Tidskrift fOr Musikforskning 1952 och 
1953, Rikskonserters hiifte (fOr gymnasiebruk) om Wilhelm Stenhammar, 1971, ochDen svenska 
stråkkvartetten, 1979. I samtliga dessa berors såviil repenoar och spelstil som turneer och impul
serna till svenska tonsiittare. 
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nämner ytterligare ett skäl: salongen böJjade spela ut sin roll, den var för liten och isolerad. Samma 
kretsar som hade samlats i de förmögna hemmen sälIade sig nu till konsertpubliken. 2 

11. 
Det finns vissa uppehäll i Tor Aulins verksamhet. Sä säsongen 1898-99. 
Orsaken var en personlig kris. 
Lät oss helt kort se till den människa som döljer sig bakom all den konstnär
liga aktivitet som knyts till hans namn. Jag har berättat nägot om musiksa
Iongerna i 1880-talets Stockholm. Ett karaktäristiskt inslag i dessa var 
entusiastiska damer, gifta och - framförallt - ogifta. De svärmade för 
musikerna. En av dem skulle äta mycket tala om sig: Bertha Dahlman, som i 
slutet av seklet - som en synnerligen viljestark skyddsängel- tog hand om 
den vid denna tid ganska svärt alkoholiserade Emil Sjögren. En annan av 
dem - Ida Aqvist, en av Stockholms skiekligaste pianister - ingick i maj 1895 
äktenskap med Tor Aulin. Det blev ingen Iycklig samlevnad. Ett av skälen 
kan ha varit äldersskillnaden. Hon var närmare 20 är äldre än han. Efter 
nägra är träffade Tor Aulin en annan kvinna, sängerskan Anna Bendixon. 
Skiljsmässa blev den enda Iösningen. Men vad som i dagens samhälle 
knappast - i sig - upprör den miljö vi lever i, blev för ett sekel sedanju inte 
sällan föremäI för omgivningens fördömande. Därtill: Aulin hade genom sin 
första hustru och hennes familj fätt en mycket fin och mycket dyrbar fiol. 
Hur det till sist gick med instrumentet är numera inte känt. Vad vi däremot 
vet, det är att Tor Aulin drabbades av djup depression. I Stockholm orkar 
han inte vara. Stenhammar tar dä kontakt med Lange-Müller i Köbenhamn 
som mottar AuIin som gäst pä Kokkedal. Annu en gäng - efter nyär 1899-
fär Aulin bo pä Kokkedal. Breven frän Danmark till Anna Bendixon är 
fyllda av Iängtan och hopp, men ocksä av förtvivlan. Det senare in te minst 
pä grund av omgivningens dom. Denna gäller ocksä Anna Bendixon, som 
ocksä hon bryter upp ur ett äktenskap (med tvä barn). Läser man de brev 
som Lange-Müller under denna tid skriver till Stenhammar fär vi klart för 
oss, att omgivningens dom är sä stark, att den häller pä att urholka ocksä 
Aulins kärlek, men ocksä - som Lange-Müller skriver med emfas - att den 

2. Den aulinska kvartettens insatser i svenskt musikliv skulle bli mycket stora under närmare ett 
kvarts sekel. Om detta finns rel. grundliga forskningar. lag viii här hänvisa till tre egna framställnin
gar: studien Stenhammar ach kammarmusiken, i Svensk Tidskrift för Musikforskning 1952 och 
1953, Rikskonserters häfte (för gymnasiebruk) om Wi/helm Stenhammar, 1971, ochDen svenska 
strakkvartetten, 1979. I samtliga dessa berörs säväl repenoar och spelstil som turne er och impul
serna till svenska tonsättare. 
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trygghet som Aulin behover i tillvaron inte kan ges honom bara genom det 
nya aktenskapet utan framst genom vanskapen och samarbetet med Sten
ham mar och kamraterna i kvartetten. 
Vid nyåret 1900 ingår Tor Aulin aktenskap med Anna Bendixon, och 
samarbetet med Stenhamrnar och de ovriga i kvartetten kan fortsatta. 
Nar man laser recensioner efter de solistiska framtradanden som den unge 
Aulin gjorde, moter man ibland ett epitet som »passionerad«. Och detta ar 
val också ett viktigt drag i hans vasen - i forening med en, for att citera 
Stenhamrnar, »lidelsefulI kanslighet«. Stenhamrnar skriver i ett brev från 
september 1908, att han t o m kanner sig stå helt »maktlos« infor den. 
Men vanskapen mellan dem bar genom alIa kriser. 
Vad som med åren ytterligare fOrenade var en standigt fordjupad kultursyn ; 
man frågade alltmer efter meningen och målet med sin konstnarliga utov
nmg. 
lAulins fall var det nya aktenskapet inte utan bet ydelse harvidlag. Inte 
genom hustrun kanske, men genom svågern, matematikern Ivar Bendixon 
som vid denna tid var rektor vid Stockholms Hogskola. Han var också aktiv 
i den s k Frisinnade klubben, en -låt mig kalla det intelligensaristokratisk -
politisk och kulturelI samrnanslutning med radikal liberal åskådning. Man 
kravde, for att ge några exempel, allrnan rostratt (den skulle vara total och 
alltså galla aven kvinnor), man kravde att kristendomsundervisningen (for
stenad i katakesplugg) skulle tas bort från skolschernat och ersattas av 
religionsundervisning. Sjalva laran skulle de olika samfunden ta ansvaret 
for. Denna installning berodde sakerligen på, att tlera i klubben - bl.a. 
Bendixon - var av judisk bord, medan andra hade en vackelsekristen (och 
inte hogkyrklig) bakgrund. En tredje punkt gallde unionen Norge-Sverige. 
Man krav de har, att Norges integritet inte i något avseende fick ifrågasattas. 
Jamlikheten skulle vara total- m a o fastan det inte utsags: den enda riktiga 
losningen var att unionen upphorde. 
I denna krets framtradde ofta också Aulin och Stenhamrnar , och de var med 
många trådar forbundna med tlera av medlemmarna, inte minst nittitalsdik
tarnaoch nittitalsmålarna: en Levertin, en Heidenstam, en Karl Nordstrom 
och tlera andra. Dartill Ellen Key. 
Det ror sig alltså om kretsar som ar synnerligen aktiva i det som senare kom 
att kallas for folkbildning. Och vad ar alIa Aulinkvartettens och Stenham
rnars landsomfattande turneer annat an ett av de tidigaste kapitlen i den 
svenska musikaliska folkbildningens historia. Man kan givetvis påpeka, att 
de program som man presenterade och den konstsyn man hade - med 
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trygghet som Aulin behöver i tillvaron inte kan ges honom bara genom det 
nya äktenskapet utan främst genom vänskapen och samarbetet med Sten
hammar och kamratema i kvartetten. 
Vid nyaret 1900 ingar Tor Aulin äktenskap med Anna Bendixon, och 
samarbetet med Stenhammar och de övriga i kvartetten kan fortsätta. 
När man läser recensioner efter de solistiska framträdanden som den unge 
Aulin gjorde, möter man ibland ett epitet som »passionerad«. Och detta är 
väl ocksa ett viktigt drag i hans väsen - i förening med en, för att citera 
Stenhammar, »lidelsefull känslighet«. Stenhammar skriver i ett brev fran 
september 1908, att han tom känner sig sta helt »rnaktlös« inför den . 
Men vänskapen mellan dem bär genom aHa krisef. 
Vad som med aren ytterligare förenade var en ständigt fördjupad kultursyn; 
man fragade alltmer efter meningen och mäIet med sin konstnärliga utöv
nmg. 
I Aulins fall var det nya äktenskapet inte utan betydelse härvidlag. lote 
genom hustrun kanske, men genom svagem, matematikern Ivar Bendixon 
som vid denna tid var rektor vid Stockholms Högskola. Han var ocksa aktiv 
iden s k Frisinnade klubben, en -lat mig kalla det intelligensaristokratisk
politisk och kulturell sammanslutning med radikal liberal askädning. Man 
krävde, för att ge nagra exempel, allmän rösträtt (den skulle vara total och 
alltsa gälla även kvinnor), man krävde att kristendomsundervisningen (för
stenad i katakesplugg) skulle tas bort fran skolschemat och ersättas av 
religionsundervisning. SjäIva läran skulle de olika samfunden ta ansvaret 
föf. Denna inställning berodde säkerligen pa, att tlera i klubben - bl.a. 
Bendixon - var av judisk börd, medan andra hade en väckelsekristen (och 
inte högkyrklig) bakgrund. En tredje punkt gällde unionen Norge-Sverige. 
Man krävde här, att Norges integritet inte i nagot avseende fick ifragasättas . 
Jämlikheten skulle vara total- m a 0 fastän det inte utsägs: den enda riktiga 
lösningen var att unionen upphörde. 
I denna krets framträdde ofta ocksa AuIin och Stenhammar, och de var med 
manga tradar förbundna med tlera av mediemmama, inte minst nittitalsdik
tamaoch nittitalsmalama: en Levertin, en Heidenstarn, en Karl Nordström 
och tlera andra. Därtill Ellen Key. 
Det rör sig alltsa om kretsar som är synnerligen aktiva i det som senare kom 
att kallas för folkbildning. Och vad är alla Aulinkvartettens och Stenham
mars landsomfattande tumeer annat än ett av de tidigaste kapitlen iden 
svenska musikaliska folkbildningens historia. Man kan givetvis papeka, att 
de program som man presenterade och den konstsyn man hade - med 
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Beethoven som måttstock - inte på något satt innebar, att man forsokte 
bidraga till att ge t ex arbetarna och arbetarrorelsen en egen kulturell 
identitet. Men då ar att marka, att i stort sett samma kultursyn som man 
moter vid dessa turneer också omfattades av dem som skapade ABF, 
Arbetarnas Bildnings Forbund. De egna alternative n fanns knappast annu. 
Det har bl.a. en artikel av Richard Estreen som for något år sedan publice
rades i Haften for kritiska studier visat. 3 

Nej, om det fanns en opposition om sattet att bedriv a musikalisk folkbild
ningsverksamhet i konsertform, kom det från annat håll: från Peterson-Ber
ger. Han tog i boIjan av seklet upp frågan till diskussion ianslutning till en 
Folkkonsert i Stockholm med Stenhamrnar som solist och Aulin som diri
gent. Man borde vid dessa tillfållen, menar Peterson-Berger, inte alls spela 
Bach, Mozart och Beethoven utan marscher , låtar, koraler, visor, rapsodier 
o dyl. Med andra ord: en Folkkonsert skall gå folket till motes, ge publiken 
vad den kanner från sin egen tillvaro, inte inbilla sig att de som man vander 
sig till ar mogna for eller ens vill mota den hogre konstmusiken. 

Detta ar ett problem som kan kantstopas hur lange som helst. 

Jag niimndejustl en konsert, diir Aulin framtriitt som dirigent. Vid sekelskiftet blev Aulins solistiska 
framtriidanden allt siillsyntare. I gengiild iignade han sig åt dirigering. Hans bakgrund var typisk for 
tiden men ganska ovanlig fOr vår tid. I skola gick man inte. De forsta uppmiirksammade dirigentkur
serna torde ha hållits i Sonderhausen i boIjan av 1910-talet. Viigen till dirigentpulten var en annan. Man 
var kanske tonsiittare, man var kanske en erfaren ensemblemusiker (i kamrnarmusik eller i orkester), 
och eftersom man siillan eller aldrig motte verk som erbjod några storre just slagtekniska svårigheter 
(som i vår tids musik) behovdes inte vad vi kallar for dirigentteknisk utbildning. 
Aulins verksamhet som dirigent skulle med åren bli omfattande. Han var en av initiativtagarna -
kanske rent av sjiilva idegivaren - till Stockholms Konsertforening 1902 och dess dirigent till 1909. Han 
var diirefter verksam som SteIlhammars meddirigent i Goteborg. Han giistspelade också i Kopen
hamn, Kristiania och Helsingfors.' 

III. 
Under sitt sista år i Stockholm - 1908--1909 - hade Tor Aulin också varit 
kapellmastare vid Dramatiska teatern, alltså den kungl. talscenen. Denna 
uppgift resulterade bl.a. - och framst - i den scenmusik som han skrev till 
invigningsforestallningen, August Strindbergs »Master Olof«. alltså det 

3. Richard Estreen: Spektakel, sport och politik, Hiiften fOr kritiska studier, årg. 7, 1974, nr. 2, s. 
3-20. 

4. Om dessa Aulins insatser står dels att liisa i Bengt-Olof Engstroms 75 år med Stockholms Konsert
forening, 1977, dels i Goteborgs Orkester forening 1905-1915, 1915, en minneskrift med kort 
historik och publicering av samtliga konsertprogram under verksamhetens forsta decennium. 
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Beethoven som mattstock - inte pa nagot sätt innebar, att man försökte 
bidraga till att ge t ex arbetarna och arbetarrörelsen en egen kulturell 
identitet. Men da är att märka, att istort sett samma kultursyn som man 
möter vid dessa turneer ocksa omfattades av dem som skapade ABF, 
Arbetarnas Bildnings Förbund. De egna alternativen fanns knappast ännu. 
Det har bl.a. en artikel av Richard Estreen som för nagot ar sedan publice
rades i Häften för kritiska studier visat. 3 

Nej, om det fanns en opposition om sättet att bedriva musikalisk folkbild
ningsverksamhet i konsertform, kom det fran annat hall: fran Peterson-Ber
ger. Han tog i böIjan av seklet upp fragan till diskussion i anslutning till en 
Folkkonsert i Stockholm med Stenhammar som solist och Aulin som diri
gent. Man borde vid dessa tillfällen, menar Peterson-Berger, inte alls spela 
Bach, Mozart och Beethoven utan marscher, latar, koraler, visor, rapsodier 
o dyl. Med andra ord: en Folkkonsert skall ga folket till mötes, ge publiken 
vad den känner fran sin egen tillvaro, inte inbilla sig att de som man vänder 
sig till är mogna för eller ens vill möta den högre konstmusiken. 

Detta är ett problem som kan kantstöpas hur länge som helst. 

Jag nämndejustl en konsert, där Aulin framträtt som dirigent. Vid sekelskiftet blev Aulins solistiska 
framträdanden allt sällsyntare. I gengäld ägnade han sig ät dirigering. Hans bakgrund var typisk för 
tiden men ganska ovanlig för vär tid. I skola gick man inte. De första uppmärksammade dirigentkur
serna torde ha hällits i Sonderhausen i böIjan av 1910-talet. Vägen till dirigentpulten var en annan. Man 
var kanske tonsättare, man var kanske en erfaren ensemblemusiker (i kammarmusik eller i orkester), 
och eftersom man sällan eller aldrig mötte verk som erbjöd nägra större just slagtekniska svärigheter 
(som i vär tids musik) behövdes inte vad vi kallar för dirigentleknisk utbildning. 
Aulins verksamhet som dirigent skulle med ären bli omfattande. Han var en av initiativtagarna -
kanske rent av själva idegivaren - till Stockholms Konsertförening 1902 och dess dirigent till 1909. Han 
var därefter verksam som Stellhammars meddirigent i Göteborg. Han gästspelade ocksä i Köpen
hamn, Kristiania och Helsingfors. 4 

IH. 
Under sitt sista ar i Stockholm - 1908--1909 - hade Tor Aulin ocksa varit 
kapellmästare vid Dramatiska teatern, alltsa den kungl. talscenen. Denna 
uppgift resulterade bl.a. - och främst - iden scenmusik som han skrev till 
invigningsföreställningen, August Strindbergs »Mäster Olof«. alltsa det 

3. Richard Estreen: Spektakel, sport och politik, Häften för kritiska studier, ärg. 7, 1974, nr. 2, s. 
3-20. 

4. Om dessa Aulins insatser stär de1s att läsa i Bengt-OloJ Engströms 75 ar med Stockholms Konsert
Jörening, 1977, dels i Göteborgs OrkesterJörening 1905-1915, 1915, en minneskrift med kort 
historik och publicering av samtliga konsertprogram under verksamhetens första decennium. 
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ungdomsdrama som handlar om Olaus Petri, reformatom. 
Det ar ingen teatermusik av det slag som Stenhamrnar senare skulle skriva 
for Lorensbergsteatem i Goteborg, det ar ingen klingande regi, dar musiken 
vavs in i replikerna. Det ar mellanaktsmusik. 
Aulin hade inte fått uppgiften dårfor att han var kapellmastare vid teatem. 
Han hade fått den på Strindbergs egen onskan. Olof Lagercrantz skriver i 
sin nyligen utkomna, så beundrade och så omdiskuterade Strindbergbio
grafi foljande om vanskapen mellan de två: 

Anda sedan 1899, då han definitivt återvande till Stockholm, har han 
(Strindberg) regelbundet arrangerat musikkvallar i sitt hem. De agnas 
huvudsakligen Beethoven och en god supe. Deltagarna kallar han Beet
hovengubbama. »Det ar gladjande att se hur Beethoven håller; eljes ar 
allt forgangligt«, skriver han 1906. Ju aldre han blir desto storre behov 
har han att Mila sig blott till den yppersta eliten. 
Från boIjan hade det varit hans bror Axel som - på piano - svarade for 
spelet. Men kretsen av spe lande vidgades och ett par av Sveriges 
framsta musiker anslot sig, Tor Aulin, violinist, och - enstaka gånger
Wilhelm Stenhamrnar . Strindberg fick bekymmer fOr att skydda sin bror 
som riskerade trangas ut av så Iysande stjamor. 
Mellan Strindberg och Aulin uppstod en rorande vanskap. Strindberg 
var så farlig som fiende darfor att han upptackte sina egna svaga sidor 
hos motståndaren. Samma inlevelseformåga gjorde honom till en så 
underbar van. Han dromde in sitt eget geni i andra. Han drev på Aulin 
att komponera och denne skrev också musik till flera av hans verk. Infor 
premiaren på Master Olof vårvintem 1908 - Aulin hade satt musik till 
den - skrev han exempelvis: »Du var fodd med musik i sjalen och 
handema (---) Att du Iyckats vetjag, tror aven Du får succes. Och det 
jag finner vara orsaken till detta ar, att Du icke plågas av lardomen 
(Lindegren) och att Du tar din konst som en lek, men en gudomlig lek, 
icke som forskning eller matematik eller algebra.« Lindegren var en 
musiker kand for sin kontrapunktiska lardom. Aulin fick gång på gång 
motta uttryck for djup tacksamhet från Strindbergs sida for att han 
spelade fOr honom. Strindberg dromde till och med om honom. Nar 
Strindberg låg på sin dodsbadd erbjod sig Aulin, som då bodde i Gote
borg, att komma upp till Stockholm med sin fiol for att lindra hans 
plågor.« 

Musiken till »Master Olof« blev Tor Aulins sista storre verk, och det 
viktigaste vid sidan av den tredje violinkonserten och en foga kand violinso-
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ungdomsdrama som handlar om Olaus Petri, reformatom. 
Det är ingen teatermusik av det slag som Stenhammar senare skulle skriva 
för Lorensbergsteatem i Göteborg, det är ingen klingande regi, där musiken 
vävs in i replikema. Det är mellanaktsmusik. 
Aulin hade inte fätt uppgiften darför att han var kapellmästare vid teatem. 
Han hade fätt den pa Strindbergs egen önskan. Olof Lagercrantz skriver i 
sin nyligen utkomna, sa beundrade och sa omdiskuterade Strindbergbio
grafi följande om vänskapen mellan de tva: 

Ända sedan 1899, da han definitivt atervände till Stockholm, har han 
(Strindberg) regelbundet arrangerat musikkvällar i sitt hem. De ägnas 
huvudsakligen Beethoven och en god supe. Deltagama kallar han Beet
hovengubbama. »Det är glädjande att se hur Beethoven haller; eljes är 
allt förgängligt«, skriver han 1906. Ju äldre han blir desto större behov 
har han att Mlla sig blott till den yppersta eliten. 
Fran böIjan hade det varit hans bror Axel som - pa piano - svarade för 
spelet. Men kretsen av spelande vidgades och ett par av Sveriges 
främsta musiker anslöt sig, Tor Aulin, violinist, och - enstaka ganger
Wilhelm Stenhammar. Strindberg fick bekymmer för att skydda sin bror 
som riskerade trängas ut av sa Iysande stjämor. 
Mellan Strindberg och Aulin uppstod en rörande vänskap. Strindberg 
var sa farlig som fiende därför att han upptäckte sina egna svaga sidor 
hos motstandaren. Samma inlevelseförmaga gjorde honom till en sa 
underbar vän. Han drömde in sitt eget geni i andra. Han drev pa Aulin 
att komponera och denne skrev ocksa musik till flera av hans verk. Inför 
premiären pa Mäster Olof varvintem 1908 - Aulin hade satt musik till 
den - skrev han exempelvis: »Du var född med musik i själen och 
händema (---) Att du Iyckats vetjag, tror även Du fär succes. Och det 
jag finner vara orsaken till detta är, att Du icke plagas av lärdomen 
(Lindegren) och att Du tar din konst som en lek, men en gudomlig lek, 
icke som forskning eller matematik eller algebra.« Lindegren var en 
musiker känd för sin kontrapunktiska lärdom. Aulin fick gang pa gang 
motta uttryck för djup tacksamhet fran Strindbergs sida för att han 
spelade för honom. Strindberg drömde till och med om honom. När 
Strindberg lag pa sin dödsbädd erbjöd sig Aulin, som da bodde i Göte
borg, att komma upp till Stockholm med sin fiol för att lindra hans 
plagor.« 

Musiken till »Mäster Olof« blev Tor Aulins sista större verk, och det 
viktigaste vid sidan av den tredje violinkonserten och en föga känd violinso-
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nat, som till sitt tonspråk erinrar om Grieg och Sjogren, men får sin egen 
profil genom de smartfyllda tonfallen och inslagen av improvisatoriska 
element. 
Men det typiska - om vi ser till kvantiteten av kompositioner - ar de små 
violinstyckena. Några av dem, som »Fyra akvareller«, hor till hans allra 
basta verk, och allra mest spelade. Men detta ar inte den hela bilden av 
Aulin som tonsattare. Under de svåra åren i slutet av 90-talet komponerar 
han bl.a. »Fyra serbiska folkvisor« till dikter av Johan Ludvig Runeberg. 
De oppnar en annan dOIT till hans fantasi och hans kansloliv. 
Den forsta av dem - » Till en ros« - har också Stenhammar tonsatt: som en 
melodios, skonklingande romans, en langtansfylld idyll. Aulin laser in något 
annat i dikten - praglad av sin depression: svårmod. I folkvisans tonfall. 
Sången borjar: 
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Quasi Allegretto 
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nat, som till sitt tonspräk erinrar om Grieg och Sjögren, men fär sin egen 
profil genom de smärtfyllda tonfallen och inslagen av improvisatoriska 
element. 
Men det typiska - om vi ser till kvantiteten av kompositioner - är de smä 
violinstyckena. Nägra av dem, som »Fyra akvareller«, hör till hans allra 
bästa verk, och allra mest spelade. Men detta är inte den heia bilden av 
Aulin som tonsättare. Under de svära ären i slutet av 90-talet komponerar 
han bl.a. »Fyra serbiska folkvisor« till dikter av Johan Ludvig Runeberg. 
De öppnar en annan dörr till hans fantasi och hans känsloliv. 
Den första av dem - » Till en ros« - har ocksä Stenhammar tonsatt: som en 
melodiös, skönklingande romans, en längtansfylld idyll. Aulin läser in nägot 
annat i dikten - präglad av sin depression: svärmod. I folkvisans tonfall. 
Sängen börjar: 

flli 
Quasi Allegretto 
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Kanske någon kom att tanka på Sibelius. Det bor då påpekas, att Aulin nar 
han skrev den annu inte hade lart kanna Sibelius musik. 
Aulin hade ett långt storre intresse fOr violinen an vad Stenhamrnar hade for 
pianot. Hans tidiga virtuosa inriktning talar for detta, men också att han gav 
ut en del numera helt bortglomda pedagogiska verk: et yder och en skola 
efter vilken forresten barnet Hilding Rosenberg fick lara sig att spela fiol. 
Vill vi få en rikt nyanserad bild av Aulin som violinist och tonsattare bor vi 
gå till hans c-mollkonsert nr 3, ett verk som han uruppforde hosten 1896 i 
Stockholm och sedan ofta kom att spelas aven utomlands. (Vid samma 
tillfålle uruppforde han f o annu ett verk for fiol och orkester, en fantasi over 
motiv ur Wagners Mastersångarna). 
Till form och stil har c-mollkonserten liksom flertalet av Aulins verk mindre 
med den nationalromantiska traditionen att gora an med den tyska romanti
ken: i detta fall isynnerhet Max Bruchs beromda d-mollkonsert som satt 
djupa spår i Aulins partitur. Aulin hade ju också detta verk på sin repertoar. 
Denna -låt oss kalla det internationella inriktning - skiljer Aulin från flera av 
de samtid a nordiska tonsattarna. Låt vara att den nationalromatiska tonen 
alls inte ar så dominerande i vmje fall isekelskiftets svenska musik som 
vissa musikhistoriska framstållningar ger vid handen. 
Aulin - som hade studerat komposition i Berlin for Philipp Scharwenka
blev aldrig någon framstående kompositionstekniker; hans produktion ar 
resultatet av ett narmast hobbyartat intresse. Men han ror sig genom sitt 
arbete som kvartettprimarie. Konsertmastare och dirigent med de hogsta 
forebilder, och han ager dartill en oftast levande, talande melodisk fantasi. 
Man skulle rent av vilja anvanda en beteckning som »melodisk charm« -
ave n i verk dar syftet ar djupt allvarligt. 
Detta galler flerstades i c-mollkonserten, isynnerhet i den långsamma mel
lansatsen med dess stigande, allt intensivare kantilena. 

Andn.nt e con molo. 

1~,åt:~l~~~~~)=J;:=l •. ·~~~~~J?il~;,,;g!J~mc::q·J 
Andante con molo. 

So o. 

Ex 2 
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Kanske nägon kom att tänka pä Sibelius. Det bör dä päpekas, att Aulin när 
han skrev den ännu inte hade lärt känna Sibelius musik. 
Aulin hade ett längt större intresse för violinen än vad Stenhammar hade för 
pianot. Hans tidiga virtuosa inriktning talarför detta, men ocksä att han gay 
ut en deI numera helt bortglömda pedagogiska verk: etyder och en skola 
efter vilken förresten barnet Hilding Rosenberg fick lära sig att spela fiol. 
Vill vi fä en rikt nyanserad bild av Aulin som violinist och tonsättare bör vi 
gä till hans c-mollkonsert nr 3, ett verk som han uruppförde hösten 1896 i 
Stockholm och sedan ofta kom att spelas även utomlands. (Vid samma 
tillfälle uruppförde han f ö ännu ett verk för fiol och orkester, en fantasi över 
motiv ur Wagners Mästersängarna). 
Till form och stil har c-mollkonserten liksom flertalet av AuIins verk mindre 
med den nationalromantiska traditionen att göra än med den tyska romanti
ken: i detta fall isynnerhet Max Bruchs berömda d-mollkonsert som satt 
djupa spär i AuIins partitur. Aulin hade ju ocksä detta verk pä sin repertoar. 
Denna -lät oss kalla det internationella inriktning - skiljer AuIin frän flera av 
de samtida nordiska tonsättarna. Lät vara att den nationalromatiska tonen 
alls inte är sä dominerande i vmje fall i sekelskiftets svenska musik som 
vissa musikhistoriska framställningar ger vid handen. 
Aulin - som hade studerat komposition i Berlin för Philipp Scharwenka
blev aldrig nägon framstäende kompositionstekniker; hans produktion är 
resultatet av ett närmast hobbyartat intresse. Men han rör sig genom sitt 
arbe te som kvartettprimarie. Konsertmästare och dirigent med de högsta 
förebilder, och han äger därtill en oftast levande, talande melodisk fantasi. 
Man skulle rent av vilja använda en beteckning som »melodisk charm« -
även i verk där syftet är djupt allvarligt. 
Detta gäller flerstädes i c-mollkonserten, isynnerhet iden längsamma mel
lansatsen med dess stigande, allt intensivare kantilena. 

Andn.nt e con molo. 
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Andante con molo. 

So o. 
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Tor Aulins e-mollkonsert spelades inte bara av tonsaUaren utan oekså av 
dennes nara van, Henri Marteau. som fiek sig verket tillagnat. Senare - aven 
i våra dagar- studeras konserten in av de flesta svenska violinister. Verket 
ar jamte Stenhammars andra pianokonsert (i d-moU. 19~1907) den enda 
svenska solokonsert som tillhor standardrepertoaren. 

JV. 
Det ar lau aU både fångslas oeh gripas av Tor Aulins gaming oeh utstråling. 
En sista bild: 
J april 1911 avslutar Goteborgs orkesterforening sasongen med en musik
fest. agnad Haydn, Mozart oeh Beethoven. Den pågick i dagarna tre. 
Den forsta kvallen dirigerade Aulin Haydns» Skapelsen«, eU framforande 

42 Bo Wallner 

Tor Aulins c-mollkonsert spelades inte bara av tonsättaren utan ocksa av 
dennes nära vän, Henri Marteau. som fick sig verket tillägnat. Senare - även 
i vara dagar- studeras konserten in av de fiesta svenska violinister. Verket 
är jämte Stenhammars andra pianokonsert (i d-moll . 19~1907) den enda 
svenska solokonsert som tillhör standardrepertoaren. 

IV. 
Det ar Iätt att bade fängslas och gripas av Tor Aulins gäming och utstraling. 
En sista bild: 
I april 1911 avslutar Göteborgs orkesterförening säsongen med en musik
fest. ägnad Haydn, Mozart och Beethoven. Den pagick i dagama tre. 
Den första kvällen dirigerade Aulin Haydns »SkapeIsen«, ett framförande 
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som endast stordes på två punkter: sopranema orkade inte med sin sHimma 
(vilket inom parentes sagt ledde till aU Stenhammar senare boIjade for
handIa med Franz Neruda om framtida hjalp från Kopenhamn) och - som 
eU andra storande inslag - aU den aven vid Metropolitan och Berlinoperan 
avgudade hovsångaren John Forsell inte kunde lagga band på sin impulsivi
tet utan forsokte under korsatsema aU genom aU gor fula gubbar få de 
ovriga solistema aU brista ut i skraU. Allt infor oppe n ridå. 
Den andra kvanen agnades Mozart: Stenhammar spelade pianokonserten i 
c-moll med Aulin som dirigent, sist på programmet stod Jupitersymfoni. 
Stenhammar dirigerade. 
Den tredje dagen gav man två konserter: forst en matine, dar Aulinkvartet
ten spelade Haydn, dar Aulin och Stenhammar medverkade i en Beetho
ventrio, Stenhammar ackompanjerade Forsen i An die feme Geliebte och 
en forstarkt AulinkvarteU avslutade med Mozarts g-mollkvinteU. 
Kvanen agnades Beethoven. Stenhammar dirigerade. Fore pausen spelade 
Aulin - som eU av inslagen - de båda romansema. Efter gavs den nionde 
symfonin. Aulin var då konsertmastare. 
I allt - så vittnar pressen - var deras entusiasm kolossal. 

Ett halvår senare insjuknar Aulin. Kraftema racker nu inte langre till att 
vare sig spela, dirigera eller komponera. 1 mars 1914 dor han. 
Han var nar sjukdomen brot ner honom bara 45 år. 

Summary 

The article describes Tor Aulin's background and, in the absence ofa full-scale study ofthe composer, 
contributes material to his biography. At the turn of the century musicallife in Scandinavia was 
dominated by such great names as Sinding, Nielsen and Sibelius - and in Sweden by Peterson-Berger, 
Stenhammar and Alfven; but a contemporary figure such as Aulin, by virtue ofhis talent as a composer 
and his contribution to various aspects of Swedish musicallife both as conductor and performer, is 
also derserving of attention. 
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som endast stördes pä tvä punkter: sopranema orkade inte med sin stämma 
(vilket inom parentes sagt ledde till att Stenhammar senare böIjade för
hand la med Franz Neruda om framtida hjälp frän Köpenhamn) och - som 
ett andra störande inslag - att den även vid MetropoIitan och Berlinoperan 
avgudade hovsängaren John Forsell inte kunde lägga band pä sin impulsivi
tet utan försökte under körsatsema att genom att gör fula gubbar fä de 
övriga soIistema att brista ut i skratt. Allt inför öppen ridä. 
Den andra kvällen ägnades Mozart: Stenhammar spelade pianokonserten i 
c-moll med AuIin som dirigent, sist pä programmet stod Jupitersymfoni. 
Stenhammar dirigerade. 
Den tredje dagen gay man tvä konserter: först en matine, där Aulinkvartet
ten spelade Haydn, där Aulin och Stenhammar medverkade i en Beetho
ventrio, Stenhammar ackompanjerade Forsell i An die feme Geliebte och 
en förstärkt Aulinkvartett avslutade med Mozarts g-mollkvintett. 
Kvällen ägnades Beethoven. Stenhammar dirigerade. Före pausen spelade 
Aulin - som ett av inslagen - de bäda romansema. Efter gays den nionde 
symfonin. Aulin var dä konsertmästare. 
lallt - sä vittnar pressen - var deras entusiasm kolossal. 

Ett halvär senare insjuknar AuIin. Kraftema räcker nu inte längre till att 
vare sig spela, dirigera eller komponera. 1 mars 1914 dör han. 
Han var när sjukdomen bröt ner honom bara 45 är. 

Summary 

The article describes Tor Aulin's background and, in the absence ofa full-scale study ofthe composer, 
contributes material to his biography. At the turn of the century musicallife in Scandinavia was 
dominated by such great names as Sinding, Nielsen and Sibelius - and in Sweden by Peterson-Berger, 
Stenhammar and Alfven; but a contemporary figure such as Aulin, by virtue ofhis talent as a composer 
and his contribution to various aspects of Swedish musicallife both as conductor and performer, is 
also derserving of attention. 


