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ValborgAulin
ValborgAulin (18601928) hade en betydande karriär som tonsättare i
hemstadenStockholm.Den avbrötsdock 1903 när hon yttade till Örebro
för att verkasom musiklärare.Under de aktiva åren som kompositörck hon
åtskilligaverkutgivna och framförda.Med god utbildning och starkt präglad
av sin uppväxt i musikenskrevhon musik som uppskattadesi samtiden:verk
för mestadelshem och salong,franskinuerad, men ändå klart tillhörig en
nordisktradition.
ValborgAulin föddesi Gävle,där fadern då hade tjänst som läroverkslärare.
Redan året efter hennes födelseyttade familjentill Stockholm,där brodern
Tor,den blivandeviolinistenoch tonsättaren, föddes1866. Som så många
andra inledde ValborgAulin med musikstudieri hemmet, för att senareta
privatlektioner.187782 studeradehon vid Musikkonservatoriet,där hon hade
läraresom Hilda egerström (piano),Hermann Berensoch SvenAugust
Lagergren(komposition)samt AlbertRubensonoch LudvigNorman (instrumentation).Norman förbleven viktig stödjarefram till sin bortgång 1885.
Hon bedrevunder åren 188587 studier utanför Sverige:först i Köpenhamn för NielsW. Gade, därefter i Paris,där hon tog lektionerför Benjamin
Godard (komposition)och E. Bourgain (piano),men ocksåför tonsättarna
JulesMassenetoch Ernest Guiraud. I Paristillkom två störreanlagdaverk:
TableauxParisienneför orkesteroch Proculesteför soloröst,kör och stråkorkester.Dessaformat lämnade hon dock efter Parisvistelsenoch skrevfortsättningsvismestadelskammarmusik,precissom många av hennes samtida
kvinnligakolleger.
Under Stockholmsårenundervisadehon i piano och harmonilära, men
framträddeocksåsom pianist, bland annat tillsammansmed brodern Tor och
hans stråkkvartett. Hennes kompositionerck jämförelsevisgod spridning.
En stråkkvartett (nr 1 i F-dur) trycktes1888 av Musikaliskakonstföreningen.
Hon uppmärksammadesgenomegna kompositionsaftnar1896 och 1901.
Ävenom undervisningvar hennes huvudsysslai Örebro framträddehon också
som pianist. Hon ägnadesigdessutomåt att arrangerakonserter.
© GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.Justeringarav bågar,förtecken,accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har utförts utan
kommentar.
Förlaganär utgivenav Elkan & Schildknechtsförlag,Stockholm,
E. & S. 1128.
På omslagetstår: ”Elegie/ af / ValborgAulin / Transcription/ för / Violin
och Piano / af / Tor Aulin / Stockholm/ Elkan & Schildknecht/ 1128”.
Tryckår: 1887.

ValborgAulin
ValborgAulin (18601928) had a respectablecareeras a composerin what was
then her hometownStockholm.However,it wasinterrupted in 1903, when she
movedto Örebro for a post as a musicteacher.During her activecomposing
years,severalof her workswerepublishedand performed.With a good education, and much aected by her musicalupbringing, she wrote musicthat was
appreciatedby her peers:mostlyworksfor homesand salons,with a French
inuence but clearlybasedin a Nordic tradition.
Aulin wasborn in Gävle,whereher father workedas a schoolteacher.e
yearafter her birth, the familymovedto Stockholm,whereher brother Tor,
later to becomea violinistand composer,wasborn in 1866. As many others,
Aulin began studying musicat home, and later had privatelessons.From 1877
to 1882 she studied at the RoyalConservatoryof Music,whereher teachers
wereHilda egerström (piano),Herman Berensand SvenAugustLagergren
(composition)and Albert Rubensonand LudvigNorman (instrumentation).
Norman wasto be a strong supporterof hers until his death in 1885.
She spent the yearsfrom 1885 to 1887 studying outsideSweden:rst in
Copenhagen for NielsW. Gade, and then in Paris,whereshe had lessonswith
BenjaminGodard (composition)and E. Bourgain (piano),and also the composersJulesMassenetand Ernest Guiraud. In Paris,two of her greatercomposed
workscame to be: TableauxParisiennefor orchestraand Proculestefor solo
voice,choir and string orchestra.However,she abandonedthese formatsafter
Paris,and mostlywent on to write chamber music,just like many of her female
colleaguesof the day.
During her yearsin Stockholm,she taught piano and harmony,but also
performedas a pianist, including appearanceswith her brother Tor and his
string quartet. Her compositionswerefairlywellcirculated.A string quartet
(no. 1 in F major)wasprinted in 1888 by the SwedishArt MusicSociety.Her
own compositionsoiréesgarneredher someattention between1896 and 1901.
ough teaching washer main occupationin Örebro, she alsoperformedas a
pianist and organisedconcerts.
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