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Harald Fryklöf
Harald Fryklöfvar under sin livstidett aktat namn i svensktmusikliv,men
har idag en mer blygsamställning i raden av svenskatonsättare – ett inte
ovanligtöde. Han vann respektsom organist,tonsättare, pedagogoch som
omdömesgillledamot i styrelseroch nämnder. Hans mest kända komposition
är Sonataà la legenda(1918)för violinoch piano.
Harald Fryklöfföddesi Uppsala1882. Han inledde orgelstudiervid Musikkonservatoriet1901och tog examentvå år senare.Parallelltmed sin formella
undervisningtog han lektioneri kontrapunkt och kompositionför Johan
Lindegren.1904–10 studeradehan piano för Richard Andersson.Hösten 1905
vistadeshan i Berlinför studier i instrumentation för Philipp Scharwenka,
tonsättare,men ocksådirektör för stadensmusikkonservatorium.
Fryklöfbörjadearbeta som pedagogredan under studietiden.Han knöts till
Richard Anderssonsvälrenommeradepianoskola1904. 1908 blevhan biträdande lärarei harmoniläravid Musikkonservatoriet(ordinarie1914).Han gav
ocksåprivatundervisningi kompositionoch musikteori.
Från 1908 arbetadehan som organist i Storkyrkan,först vikarierande,från
1918ordinarie.
Den mångsidigeFryklöfanlitadesocksåorganisatoriskasammanhang. Han
var ledamot av Musikkonservatorietsstyrelse1915–18och tillhörde från 1916
Musikaliskaakademienskommitté för tonsättarstipendier.
Harald Fryklöfinleddessitt komponerandeförekonservatoriestudierna.
Hans debut som tonsättare skedde1908, när Konsertföreningensorkesteri
StockholmuppfördeKonsertuvertyrop. 1. Men orkesterverketvar ett undantag, han skrevi fortsättningen sånger,piano- och orgelverk,verkför kör och
några få kammarmusikverk.Stilistiskttillhör hans produktion senromantiken,
men i kompositionernaryms ocksåarkaiserandedrag, vilkakan härledastill
Fryklöfsintresseför musikhistoria.
Harald Fryklöfavledav spanskasjukan 1918,blott 36 år gammal.
© 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 Wilhelm Hansen Musik-Forlag,Köpenhamn,
nr. 15281.
På omslagetstår: ”Sånger/ för en röst med piano / af / Harald Fryklöf
/ Hefte 1 / 1. Serenad/ 2. Norden / 3. Juninat / Hefte 2 / 1. Sen har jag ej
frågat mera / 2. Jag har varit.../ 3. I drömmar träden stå / KjØbenhavn &
Leipzig/ Wilhelm Hansen, Musik-Forlag”.
Tillkomstår:”Serenad”1905;”Norden”1906; ”Juninat”1906.

Harald Fryklöf
During his lifetime,Harald Fryklöfwasheld in high esteemby Swedishmusic
society,but today his positionis ranked farther down on the list of Swedish
composers– not an unusual fate. He gained respectas an organist, composer,
pedagogue,and as a discerningrepresentativeon committeesand as a board
member.His most famouscompositionis Sonataà la legenda(1918)for violin
and piano.
Harald Fryklöfwasborn in Uppsalain 1882. In 1901he began organ studies at the RoyalConservatoryof Musicin Stockholmand receivedhis degree
two yearslater.While studying, he also took privatelessonsin counterpoint
and compositionfrom Johan Lindegren.Beginningin 1904 and until 1910he
studied piano with Richard Andersson.In the autumn of 1905 he spent time
in Berlin,studyinginstrumentation with composerPhilipp Scharwenka,who
wasalsothe principalof the city’sconservatoryof music.
Fryklöfhad alreadybegun to work as a teacherduring his own yearsas a
student. In 1904 he began a closeassociationwith Richard Andersson’swellknown piano school.In 1908 he becamea teachingassistantin musictheory
at the conservatory(receivingtenure in 1914).He also taught privatelyin
compositionand musictheory.
Beginningin 1908 he began to substituteas an organistat the Great
Church in Stockholmand he receiveda permanent positionin 1918.
MultitalentedFryklöfwasalsoinvolvedin workwith organisations.He was
a memberof the RoyalConservatoryof Musicboard of directorsfrom 1915to
1918,and from 1916as part of the RoyalSwedishAcademyof Music’scomposition scholarshipcommittee.
Harald Fryklöfbegan writing musicprior to his conservatorystudies.His
debut as a composertook placein 1908, when the StockholmConcert Societypremieredhis Concert Overture op. 1. However,he wrote feworchestral
works,and continued to composesongs,piano and organ pieces,choral works
and chamber music.Stylistically,his worksbelongto the late romantic period, but archaiccharacteristics– which can be traced to his interest in music
history – alsoexistin his compositions.
In 1918Harald Fryklöfwasfelledby the Spanishu at only 36 yearsold.
© GunnarTernhag
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About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with comments on the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustments
to slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot aected the
reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby Wilhelm Hansen Musik-Forlag,Copenhagen,
no. 15281.
Text on the front page:”Sånger/ för en röst med piano / af / Harald Fryklöf
/ Hefte 1 / 1. Serenad/ 2. Norden / 3. Juninat / Hefte 2 / 1. Sen har jag ej frågat mera / 2. Jaghar varit.../ 3. I drömmar träden stå / KjØbenhavn & Leipzig
/ Wilhelm Hansen, Musik-Forlag”.
Yearof composition:‘Serenad’1905;‘Norden’1906; ‘Juninat’1906.

