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August Körling
AugustKörling(1842–1919)har en självklarplats i svenskmusikhistoriagenom två insatser:som tonsättare och som byggareav Ystadsmusikliv.Insatsernahör bara delvisihop: Körlingkomponeradeinnan han yttade till Ystad
och som stadensledandemusikanförareägnadehan mycketkraft åt andras
musikaliskaverk.
AugustKörlingföddesi Misterhult utanför Oskarshamn, där hans far var
organisti ortens kyrka. Man kan förutsätta att fadern gavsonen grundläggande skolningi musikämnen. AugustKörlingbörjadevid Musikkonservatoriet
i Stockholm1855,således13 år gammal, och avladeorganist-och kyrkosångarexamen1858, musiklärarexamen1861.I studierna ingickundervisningi
kompositionav LudvigNorman. 1864 gifte han sigmed sin Lovisa(f. Dahlberg) som kom från Kristdalanära Misterhult, varförde troligenvar ungdomsvänner.I början av 1866 yttade paret till Ystad,sedan AugustKörling
fått en organisttjänsti S:ta Maria kyrka. De blevYstadtrogna livetut. Sönerna
Felix(1864–1937)och Sven(1879–1948)gicki sin fars fotspåroch blevbåda
musikeroch tonsättare.
Med tiden skulleAugustKörlingkomma att få mycketstor betydelseför
musikliveti Ystad.Vid sidan av organisttjänsten,som inte var på heltid, var
han från 1866 musiklärarevid stadensläroverk.Samma år var han med vid
grundandet av Ystadsmusiksällskapsom ägnadesigåt körsång.Tio år senare
var han en av stiftarna av Ystadsorkesterförening,1906 var han med om bilda
manskörenHarmoni. Alladessaensemblerleddesav Körlingsom dessutom
skrevoriginalverkoch gjordearrangemangför dem. Han deltogitigt i stadens kammarmusiksoaréer,vilkautveckladestill Sydsvenskakammarmusikföreningensom bildades1910.
Den hektiskt verksammeAugustKörlinglyckadeskomponeraparallellt
med sina många tjänster och uppdrag. En hel del skrevhan för direkt bruk i
Ystadsväxandemusikliv:orkesterverk,körsånger,kammarmusik,pianostycken, verkför röst och piano, etc. Men han komponeraderedan under Stockholmsåren,bl.a. en stråkkvartett. Hans sångerhar blivitsärskiltuppskattade
och framförsfortfaranderegelbundet– allra mest den lyriska”Aftonstämning”.Lennart Hedwall menar att Körlingi sina sånger”förenaren naturlig
melodiföringoch en välklingandepianosatsmed känsligt reagerandeuttryck
för dikternas olika stämningar”.Vid sidan av sångernahar några av Körlings
körverkännu en plats på repertoaren,främst balladernaHåtunaleken(för soli,
blandad kör och piano)och Sten Sture(solioch manskör).
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Om utgåvan
LevandeMusikarvsHäggs emenderadeutgåvorär 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 Gehrmans förlag,Stockholm,C.G. 1127.
På omslagetstår: PopulärMusik / Piano 2 händer / Transkriptioneröfverpopulära sånger/ ... / Edition Gehrman”.
Tryckår:1902.

August Körling
AugustKörling(1842–1919)has a self-evidentplacein Swedishmusichistory
through two contributions:as a composerand as an organiserof the Ystad
musicscene.ese eorts are only partly related:Körlingcomposedbefore
movingto Ystadand subsequentlyas the city’smost prominent musicleader,
he devotedmuch energyto other people’smusicalworks.
AugustKörlingwasborn in Misterhult outsideOskarshamn, wherehis
father wasorganist at the town’schurch, and presumablyhis father gavehim
a basicmusicaltraining. In 1855,AugustKörlingbegan at the RoyalConservatoryof Musicin Stockholm,whilestill only 13 yearsold, and graduatedas
an organist and church choral singerin 1858, further qualifyingas a music
teacherin 1861.His studiesincludedinstruction in compositionwith Ludvig
Norman. In 1864 he married Lovisa(néeDahlberg) who came from Kristdala
closeto Misterhult, which means that they wereprobablyyoung friends.In
early1866 the couplemovedto Ystad,sinceKörlingwasappointed as an organist at S:ta Maria kyrka (St. Mary’sChurch). ey settled in Ystadfor the rest
of their lives.SonsFelix(1864–1937)and Sven(1879–1948)followedin their
father’sfootstepsand both becamemusiciansand composers.
Over time, AugustKörlingattained great signicance for the musicscene
in Ystad.Alongsidebeing a part-time organist he was,from 1866, a teacherat
the town’sgrammar school.at same yearhe wasinvolvedin the founding
of the town’smusicalassociation,which wasengagedwith choralsinging.Ten
yearslater he wasone of the foundersof the town’sorchestralsociety.In 1906
he wasinvolvedin forming the male voicechoir,Harmoni. Körlingled all of
these ensembles,and alsowrote originalworksand made arrangementsfor
them. He took an activerole in the city’schamber musicgatherings,which
evolvedinto Sydsvenskakammarmusikföreningen(the Southern Swedish
Chamber MusicSociety),which wasformedin 1910.
Despitethis hectic schedule,Körlingmanaged to composein parallelwith
his many positionsand commitments.Much of what he wrote wasintended
for direct use in Ystad’sgrowingmusicscene:orchestral,choral,chamber music,piano pieces,together with worksfor voiceand piano, and so forth. However,he also composedduring his Stockholmyears,which includeda string
quartet. His songshavebecomeparticularlypopular and are still regularly
performed– most especiallythe lyrical‘Aftonstämning’.Lennart Hedwall has
commentedthat in his songsKörling‘combinesa natural melodicinstinct
and eective piano writing with a sensitivelyresponsiveexpressionof the texts
diering moods’.Alongsidehis songs,someof Körling’schoral worksstill have
a placein the repertoire,mainly the balladsHåtunaleken(for soloists,mixed
chorus and piano) and Sten Sture(for soloistsand male choir).
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