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Tor Aulin
Tor Aulin (1866–1914)var sin tids ledande svenskaviolinist– konsertmästare, solist,kammarmusiker och pedagog– men verkadeockså som dirigent och tonsättare. Aulins mångsidigainsats gjordehonom utan tvekan
till en central gestalt i dåtidens musikliv.
Aulinskompositionerär framför allt ägnade hans eget instrument, men
sträckersig å andra sidan från ensatsigaverkför violin och piano till solokonsertermed stor orkester.Stilmässigttillhör kompositionernaromantiken, inte sällan med inslagav nordisk ton.
Tor Aulin studerade vid musikkonservatorieti Stockholm 1877–83. Genom en personligkontakt med Emile Sauret fortsatte han sina violinstudier
i Berlin för denne 1884–86 och för Philipp Scharwenkai komposition.
Aulinsbana som orkestermusikeromfattade bland annat Dramatiska
Teaternsorkesteroch Kungl. Hovkapellet,där han blevkonsertmästare
1899. Självtog han initiativet till Svenskamusikerförbundetsorkesterkonserteri folkbildandeanda. Och han var en av dem som 1902 grundade
Stockholmskonsertförening.
Hans engagemangi kammarmusiken har blivit legendariskt.Han
bildade 1887 Aulinskakvartetten som under en följdav år turnerade över
hela riket och på många håll introduceradekvartettspel på hög nivå. Vid de
tillfällendå kvartetten utökades med en pianist deltogsom oftast Wilhelm
Stenhammar.
Aulin hann ocksåmed att vara dirigent, för Konsertföreningeni Stockholm 1902–09 och för Göteborgsorkesterförening1909–11.
Tor Aulin blevinvald i Kungl. Musikaliskaakademien som ledamot nr
491 den 28 mars 1895.
Gunnar Ternhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarer rörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.
Förlaganär utgivenav Abr. Hirsch förlag,Stockholm,nr 2610.
På omslagetstår: ”Tvådikter af August Strindbergför en röst med piano
af Tor Aulin. / Kr: 1:50.”
Tryckår: 1912.

Tor Aulin
Tor Aulin (1866–1914)was the foremostSwedishviolinistof his day –
leader,soloist,chamber musicianand educator– but also workedas a
conductor and composer.Aulin’sversatilecontribution certainly made him
a central gure in musicallife at the time. His compositionsare mainly
dedicated to his own instrument, but extend from one-movementpiecesfor
violin and piano to soloconcertswith large orchestras.ese compositions
stylisticallypertain to Romanticism,not seldomcharacterisedby a Nordic
tone.
He studied at the Stockholm Conservatoryfrom 1877 to 1883. rough
his personalcontact with Emile Sauret, he continued his violin studies in
Berlin for him from 1884 to 1886, and for Philipp Scharwenkain composition.
Aulin’spath as an orchestralmusicianincluded the Dramatic eatre’s
orchestraand the RoyalCourt Orchestra, wherehe became leaderin 1899.
He himself initiated the SwedishMusician’sUnion’sorchestraconcerts,in
an educationalspirit. And he was among the founders of the Stockholm
konsertförening(the Stockholm Concert Society)in 1902.
His involvementin chamber music has becomelegendary.In 1887,he
formed the Aulin Quartet, which toured acrossthe country for several
years,and introduced high-levelquartet playingto many areas.On the occasionsthat the quartet was complementedby a pianist, it was most often
Wilhelm Stenhammar.
Aulin also managed to be a conductor,for the Konsertföreningen(the
Concert Society)in Stockholm from 1902 to 1909 and the Göteborgsorkesterförening(the Gothenburg Orchestral Society)from 1909 to 1911.
On March 28, 1895, Tor Aulin was electedto the Royal Academyof
Music as member No. 491.
Gunnar Ternhag
Trans.Martin omson
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