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August Söderman
AugustSöderman (1832–1876)tillhör den lilla krets av äldre svenskatonsättare, varsverkregelbundetframförs.De mest levandeverkenpekar faktiskt på
kännetecknandedrag i hans produktion: Ett bondbröllopför manskvartett visar
till vokaltonsättarenSödermanoch bröllopsmarschenur skådespeletBröllopet
på Ulfåsaantyder att han skrevmusik för teaterscenen.
AugustSöderman mer ellermindre föddesin i Stockholmsmusikliv.Hans
far, Johan Wilhelm Söderman,var musikanförarevid era av huvudstadens
teatrar. AugustSödermanstuderadevid Musikkonservatoriet1847–50och försörjdesigdirekt därefter som musikerpå violinoch oboe, bl.a. i Hovkapellet.
1851engageradeshan av Edvard Stjernströmsom musikanförarevid dennes
resandeteatersällskap,vilket blevbörjan på Södermansmånga år vid scenen.
Arbetetinnebar att framställamusik för de aktuella uppsättningarna, både
originalmusikoch arrangemang,samt skaa lämpligamusikerpå turnéorterna.
Sällskapetframträddei Finland och Sverige.När Stjernströmtog överMindre
teatern i Stockholm,blevSöderman dessmusikansvarige.
1856–57tillbringadeSödermani Leipzigför fördjupademusikstudieri
främst kontrapunkt och komposition.Han ck där ocksåtillfällenatt höra
tidens nyaremusik. Tillbaka till Stockholmfortsattehan arbetet vid Mindre teatern. 1860 blevhan kormästarevid KungligaTeatern,en period också
biträdandehovkapellmästare– den ordinarievar LudvigNorman. Söderman
skullebli denna scentrogen under resten av sitt liv.Han gjordedock en längre
resatill Tyskland1869–70 för att bevistakonserteroch se operaföreställningar,
parallelltmed eget komponerande.44 år gammal avledSöderman i hemstaden.
AugustSöderman var mycketproduktiv som tonsättare. Hans scenanställningar krävdedet, men han villedärutöverskrivaannat. Den sceniskamusiken
dominerar inte oväntat hans oeuvre,men han lämnade ocksåefter sigåtskilliga
sångeroch körverk,liksom en del kammarmusik.
Tvåegenskaperfångar tonsättaren Söderman.Som teaterman levdehan på
förmåganatt skrivamusik med dramatisk nerv,musik som ck åhörarna att
ryckasmed. Vidarehade Söderman stort intresseför svenskfolkmusik,vilket hörs i åtskilligaverk– antingen som direkta melodicitatellergenomegen
musik i folkton. På den senarepunkten banade han vägför senarekollegersom
exempelvisWilhelm Peterson-Bergeroch Hugo Alfvén.
© GunnarTernhag

August Söderman
AugustSöderman(18321876) belongsto the limited circleof earlierSwedish
composerswhoseworksare still performedregularly.e fact is that the compositionswhich haveworn best highlight signicant traits of his output: Ett
bondbröllop(Peasantwedding),for male voicequartet, showsSöderman as a
vocalcomposer,whilethe weddingmarch from the drama Bröllopetpå Ulfåsa
(Weddingin Ulfåsa)intimatesthat he wrote incidentalmusicfor the theatre.
AugustSödermanwaspracticallyborn into Stockholm’smusiccommunity.
His father,Johan Wilhelm Söderman,directed the musicat severalStockholm theatres.AugustSödermanstudied at the RoyalConservatoryof Music
between1847 and 1850.Immediatelyafterwardshe began earning his living
as a violinistand oboist, e.g.with the RoyalCourt Orchestra. In 1851he was
engagedas director of musicin a touring theatre companyrun by Edvard
Stjernström,and this marked the beginning of a long-lastingrelationshipwith
the theatre. His duties involvedsupplyingmusic– both new compositionsand
arrangements– for current productionsand nding suitablemusiciansin the
placesvisited.e companyperformedin Finland and Sweden.When Stjernström took overMindre teatern in Stockholm,Södermanbecameits director
of music.
Södermanspent 1856and 1857in Leipzig,pursuing advancedstudies,
mainly in counterpoint and composition.is also gavehim the opportunity
of hearing more recent music.Returning to Stockholm,he resumedhis post at
Mindre teatern. In 1860 he becamechorus master at the RoyalOpera, where
for a time he deputisedas chiefconductor,the regular incumbent being Ludvig Norman. Söderman remainedtrue to this stagefor the remainderof his
life, but in 186970 he went on a long tour of Germany to attend concertsand
operaticperformances,concurrentlywith his activityas a composer.He died
in his home city,aged 44.
AugustSödermanwasa highly prolic composer.His theatre appointments demanded as much, but he alsowanted to write musicof other kinds.
Not unexpectedly,his output is dominated by stagemusic,but he also left a
good number of songsand choral compositions,as wellas a certain amount of
chamber music.
As a composer,Södermancan be pinned down with two qualities.In the
theatre he livedon his bent for writing musicwith dramatic verve,music
which carried the listenersaway.Secondly,he wasgreatlyinterestedin Swedish
folk music,an interestmanifestedby direct melodicquotationsor by music
of his own in folk-tuneidiom. In this latter respecthe pavedthe wayfor later
colleaguessuch as Wilhelm Peterson-Bergerand Hugo Alfvén.
© GunnarTernhag
Trans.RogerTanner

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 företagits
utan kommentar.
Förlaganär utgivenav Abr.Lundquistsförlag,Stockholm,Abr.L.4781.
På omslagetstår: ”Sångerför blandad kör N:o 6 / Till / fröken EugenieClaëson / SexVisor/ i / Folkton / Komponeradeför / Blandad Kör / av / August
Söderman / Stockholm/ Abr.Lundquist, Musikförlag”.
Tillkomstår:III. ’Min vän är den bästa’och VI. ’Pojkaroch jäntor ta’nnu i
ring’är dateradeden 24, 23 resp 25 april 1872.
Tryckår:Cirka 1917.

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with
commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustmentsto slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot
aected the reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby Abr.Lundquistsförlag,Stockholm,Abr.L.4781.
Text on the front page:”Sångerför blandad kör N:o 6 / Till / fröken Eugenie Claëson/ SexVisor/ i / Folkton / Komponeradeför / Blandad Kör / av /
AugustSöderman/ Stockholm/ Abr.Lundquist, Musikförlag”.
Yearof composition:III. ’Min vän är den bästa’and VI. ’Pojkaroch jäntor
ta’nnu i ring’are dated April23–25 in 1872.
Yearof publication:About 1917.

