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Vilhelm Svedbom
Vilhelm Svedbom (1843–1904) var en högst duglig person i svenskt musikliv:
mångsidig, kunnig och ägde uppenbarligen stor arbetskapacitet. Mesta tiden
ägnade han åt annat än komponerande, nämligen administration och undervisning, men flera av hans musikaliska verk har trots det fått lång räckvidd.
Han växte upp i ett intellektuellt hem i Stockholm. Fadern Per-Erik Svedbom var rektor för Nya elementarskolan, senare chefredaktör för Aftonbladet,
modern Fredrika (f. Forssberg) var engagerad i kvinnorörelsen.
Vilhelm Svedbom studerade litteraturhistoria vid Uppsala universitet och
disputerade 1872 på en avhandling om stormaktstidens tragiska diktning.
Åren 1873–76 vistades han utomlands för studier, bland annat i Berlin där
han tog lektioner i komposition för den ansedde Friedrich Kiel.
1876 fick han tjänsten som Musikaliska akademiens sekreterare, året därpå
blev han lärare i musikhistoria vid musikkonservatoriet som drevs av akademien. 1901 utnämndes han till musikkonservatoriets direktör, vilket innebar
att han lämnade sekreterartjänsten. Svedbom var sekreterare i Musikaliska
konstföreningen 1878–97, föreningens ordförande 1897–1905.
Vilhelm Svedbom gifte sig 1884 med den framstående pianisten Hilma
Lindberg (1856–1921). Paret öppnade sitt hem för salonger, där centrala gestalter i stadens musikliv medverkade.
Hans produktion som tonsättare är inte stor, vilket är förklarligt med tanke
på hans karriär som administratör och pedagog. Den domineras av pianoverk
och verk för röst(er) och piano – Svedbom var själv en skicklig pianist. Han
skrev också verk för kör, av vilka hans arrangemang ”Hej dunkom” för manskör är mest framfört. Fastän Vilhelm Svedbom i andra roller var en framträdande person, ägnade han sig som tonsättare främst åt verk som inte var
tänkta för de stora estraderna.
Vilhelm Svedbom invaldes den 28 september 1876 som ledamot nr 452 i
Kungl. Musikaliska akademien. Hans hustru Hilma Svedbom invaldes den 20
december 1897 som ledamot nr 500.
Gunnar Ternhag

Om utgåvan
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Vilhelm Svedbom
Vilhelm Svedbom (1843–1904) was a highly proficient individual in Swedish
music: versatile, knowledgeable and with evidently a huge working capacity.
Much of his time was devoted to activities other than composing, namely
administration and teaching, but several of his musical works have nonetheless
had considerable longevity.
He grew up in an intellectual family in Stockholm. His father, Per-Erik
Svedbom was a school principal, and later editor of the newpaper Aftonbladet. His mother Fredrika (née Forssberg) was involved in the women’s rights
movement.
Vilhelm Svedbom studied literature at Uppsala University and received his
doctorate in 1872 with a thesis on seventeenth century tragic poetry. He spent
the years 1873–76 studying abroad, including in Berlin, where he studied
composition with the renowned Friedrich Kiel.
In 1876, he attained the post of secretary of the Royal Swedish Academy
of Music, and the following year became a teacher of music history at the
conservatory of music which, at that time, was run by the academy. In 1901
he was appointed conservatoire director, for which he left his secretarial post.
Svedbom was secretary of the Swedish Art Music Society 1878–97, and the
association’s chairman 1897–1904.
In 1884, Vilhelm Svedbom married the eminent pianist Hilma Lindberg
(1856–1921). The couple opened their home for salons, where central figures of
the city’s musical life often appeared.
Vilhelm Svedbom’s production as a composer is not extensive, which is
understandable, considering his career as an administrator and educator. It is
dominated by piano works, together with works for voice(s) and piano – Svedbom himself was an accomplished pianist. He also wrote works for choir, best
exemplified by his arrangement of ”Hej dunkom” for male chorus. Although
Vilhelm Svedbom was prominent in his other roles, as a composer he devoted
himself primarily to works which were not meant for the large concert platform.
On 28th September 1876 Vilhelm Svedbom was elected member 452 of the
Academy of Music. Subsequently, his wife Hilma Svedbom was elected member 500 on 20th December 1897.
Gunnar Ternhag
Trans. Robin McGinley

About the edition
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Year of publication: 1905.

Vilhelm Svedboms solosånger
Sångtonsättaren
Vilhelm Svedbomvar en mångsidigmusikpersonligheti det oscarianska
Sverige:som tonsättare var han verksamfrån de första kompositionsförsöken,
kanske i 1860-talets Uppsala, och fram till sin död. De första publicerade
solosångernakom på 1870-talet och de sista publicerades1905, året efter hans
död. Komponerandetvar endast en del av hans professionellamusikverksamhet, men trots för samtiden kanske mer betydande insatser som pedagog och
administratör är det hans kompositionersom – om än delvisöverskuggadeav
tonsättarkollegornasinsatser – har överlevttill eftervärlden.
Bland hans publiceradekompositionerintar sångerna, som i huvudsak
består av solosångerför röst och piano samt körsånger,en central plats. I
Svedbomssamtid var era av solosångernauppskattade av den musikkunniga
publiken, som gärna köpte hans vackert illustreradenottryck. Omtyckt i samtiden var ”Svennenssång”,som var ett tidigt verk som sedan revideradesoch
utgavspå nytt och uppnådde en viss popularitet. Andra populära solosånger
som såldesi större upplagor musiktryck var exempelvis”Sten Sture”, ”Källan”, ”Karneval”och ”En stackarstjänste icka”.Sångernautmärks av såvälen
sångbar melodik som naturlyriska, poetiska och historiserandetexter.
Vilhelm Svedbomssolosångerhar de senastehundra åren framförts sparsamt. De be ntliga inspelningarna är också få och gamla. Solosångerna
förtjänar emellertiduppmärksamhet, dels eftersom de utgör en väsentlig,
framträdande del av Vilhelm Svedbomsmusikaliskaproduktion, dels för den
stilistiskasäkerheteni dem och det stiltypiska,romantiska anslaget. Svedboms
solosångerär ur musikhistorisksynpunkt utmärkta exempelpå den svenska
sångproduktionendecennierna före sekelskiftet1900 – en intim, so stikrad
musikform som sedan har glömts bort i det allmänna medvetandet som levande tradition och kulturarv.
Etableringen och karriären som sångtonsättare: sånger och sångcykler
Sin tonsättarbana inledde Vilhelm Svedbomunder sina studieår i Uppsala
1861–72.De tidigaste publiceradesolosångernasom är möjligaatt säkert
datera är balladen ”Sten Sture” (1871,rev. 1894) och den välkända ”Svennens
sång” (ur I rosengården
, 1878). Efter publiceringenav I rosengårdeninföll en
mycket produktiv period av sångkomponerandeför tonsättaren. Under åren
1879–85 publiceradeVilhelm Svedbomhuvuddelen av sina sångkompositioner: Tolf sånger(1879),9 danskasånger(1880), Två digteraf HeleneNyblom
(1885),”En glad visa”(1885)och Fyrasmå visor(1885).År 1894 kom ”Svarta
svanor”och 1905 publiceradesSvedbomssista opus, sångcykelnLiebeslieder
.
Utöver de nämnda kompositionerna nns det ytterligareett tiotal solosånger
vars tillkomst- eller publiceringsårär osäkra, som exempelvis”Aftonstämning”, ”Det vet ingen”,”Vildros”,”Naar Nattens stjerne ammer”, ”Skygga
tankar” och ”Skärgårds ickans sommarvisa”.
De tidiga sångerna ”Sten Sture” och ”Svennenssång” (text av K.A. Melin)
uppvisar ett tidstypiskt romantiskt svärmeriför den svenskamedeltidenoch
den svenskafolktron: till ”Sten Sture”, komponerad i en arkaiserandestil, har
dessutomSvedbomsjälvskrivit texten. ”Svennenssång” har en lyrisk text om
naturens väsen.
Tolf sånger(1879),som är tonsättningar av Victor Emanuel Ömans Lyriska
blad, var Svedbomsförsta publiceradestörre sångcykeloch har genomgående
ett högstämt, naturlyriskt och romantiskt tonläge, i sånger som ”Vallgossen”,

”Stum kärlek” och ”Fogeln”.Han fortsatte året därpå med att publicerasångcykeln 9 danskasånger(1880) som var baserad på den danske konsuln och författaren or Langes översättningarav folkvisorfrån det slaviskakulturområdet. 9 danskasångerhar danskspråkigaöversättningarfrån ryska, tjeckiskaoch
”lillerussisk”(det senare kan med ett modernt begrepp förståssom ukrainska).
I melodiskt hänseende har Svedbomgivit dessa sånger en enkel struktur, som
påminner om folkligmusik. Genom Två digteraf HeleneNyblom (1885) ck
Svedbomen framgång med ”Karneval”,också med en dansk text av den i
samtiden mycket välkända dansk-svenskaförfattarinnan. Med Fyrasmå visor
(1885),till texter av Albert Gellerstedt,kom ytterligareen publikframgångi
sången ”Källan”,som i både text och ton har ett lyriskt anslag.
Efter en troligen mindre produktiv period på 1890-talet – den naturlyriska
”Svartasvanor”utgavs 1894 – samlade Svedbomsina krafter och komponerade en sista sångcykel.Resultatet, den högromantiskt klingande Liebeslieder
(1904),om ”Lust und Schmerz”,stundens förgänglighetoch viskandefuror i
skogen– de tonsatta texterna var av Emanuel Geibel och von Osterwald – blev
ett av Svedbomsmer uppmärksammadeverk. Med sin Schumann-inspirerade
stil och tyskspråkigatexter (med svenskavarianter)är Liebesliederden av
Svedbomssångcyklersom tydligast påverkatsav en tysk, hög- och senromantisk musik- och lyriktradition. Därtill är det ett representativtverk i det starkt
tyskpåverkadekulturklimatet i Sverigerunt sekelskiftet1800/1900.
Textval och kompositionsstil
I Vilhelm Svedbomstextval går att se både en medvetenhetom textens betydelseför sångenskaraktär och en internationellutblick: han tonsatte inte
endast svenskautan även norska, danska, tyska och nlandssvenskatexter.
Det påtagligaintresset för norska och danska texter som kan skönjasi Vilhelm
Svedbomssångkompositioner– intrycket av en ”skandinavisk”kompositör
snarare än en entydigt svensk– kan möjligendelvisknytas till att hans levnad
sammanföll med skandinavismensefterdyningaroch den svensk-norska
unionen.
Ett utmärkande drag för Vilhelm Svedbomsom tonsättare var ett sinne
för det melodiskaoch sångbara. I hans sånger är text, melodi och pianoackompanjemangen oupplöslighelhet. Sångbarheten nns tydligt i sångmelodierna, som vanligtvisbeledsagasav ett konstfärdigt, men ändå relativt enkelt
pianoackompanjemang.Hans utgångspunkt som tonsättare av sånger för
formatet piano och röster var tyska tonsättare från den föregåendegenerationen, som Felix Mendelssohnoch Robert Schumann. Denna grundläggande
utgångspunkt övergavhan inte, utan komponeradeett ertal av sina sånger i
en stil som stilmässigtanknöt till dem, kanske tydligast i Liebeslieder
. Här har
Svedbomräknats till den ”tredjevågen”av svensksolosångskompositionmed
kollegorsom Fritz Arlberg,John Jacobsson,Karl Valentin och Emil Sjögren.
Karakteristisktför dessa tonsättare var avanceradesånger avseddaför estraden,
snarare än för hemmamusicerandet.Sångernakunde också ha en avancerad
sånglyrik,vilket förstärkte samtidens intryck av en konstfärdig musik.
ToivoBurlin © 2018

Vilhelm Svedbom’s solo songs
The song composer
Vilhelm Svedbom was a versatile musical personality in Oscarian Sweden: he
was active as a composer from his first attempts, possibly in Uppsala in the
1860s, up to his death. His first solo songs were published in the 1870s and
the last 1905, the year of his death. Composing was only part of his musical
activity, but though his contemporaries knew him better as an educator and
administrator, it is his compositions that have survived to posterity, though
they may partly have been overshadowed by the contributions of his fellow
composers.
Central among his published works are the songs, which mainly consist
of solo songs for voice and piano and choral songs. In Svedbom’s day, several
of the solo songs were appreciated by the musically cultivated public, who
thronged to buy his beautifully-illustrated printed sheet music. Much liked
at the time was ‘Svennens sång’, an early work that was later revised and reissued, attaining some popularity. Other popular solo songs to be sold in larger
print runs included ‘Sten Sture’, ‘Källan’, ‘Karneval’ and ‘En stackars tjänsteflicka’. Singable melodic lines as well as natural lyricism, poetry and historicising texts distinguish these songs.
In the past 100 years, Svedbom’s songs have rarely been performed. The available recordings are also few and old. Nevertheless, the solo songs are deserving of attention: partly because they constitute a vital and prominent part of
Svedbom’s musical production, partly because of their stylistic assurance and
the appropriation of the romantic style. From the perspective of musical history, Svedbom’s solo songs are fine examples of the Swedish song production in
the decades up to the turn into the 20th century – an intimate, sophisticated
musical form which the collective consciousness has subsequently forgotten,
both as living tradition and cultural heritage.
Establishment and career as a song composer: songs and song cycles
Vilhelm Svedbom embarked on his career as a composer during his years studying in Uppsala from 1861 to 1872. The earliest published solo songs that can
be dated with certitude are the ballad ‘Sten Sture’ (1871, rev. in 1894) and the
well-known ‘Svennens sång’ from I rosengården (In the Rose Garden, 1878).
After having published I rosengården, the composer fell into a highly productive period of song composition. During the years 1879 to 1885, Svedbom
published the main part of his songs: Tolf sånger (Twelve Songs, 1879), 9 danska sånger (9 Danish Songs, 1880), Två digter af Helene Nyblom (Two poems by
Helene Nyblom, 1885), ‘En glad visa’ (1885) and Fyra små visor (Four Little
Ballads, 1885). 1894 saw ‘Svarta svanor’ and in 1904 Svedbom’s final work,
the song cycle Liebeslieder, was composed. In addition to these compositions,
some ten other songs exist whose year of writing or publication are uncertain,
such as ‘Aftonstämning’, ‘Det vet ingen’, ‘Vildros’, ‘Naar nattens stjerne
flammer’, ‘Skygga tankar’ and ‘Skärgårdsflickans sommarvisa’.
The early songs ‘Sten Sture’ and ‘Svennens sång’ (with lyrics by K.A. Melin)
demonstrate the romantic infatuation for the Swedish mediaeval period and
folklore. Svedbom himself wrote the lyrics to ‘Sten Sture’, in a faux-archaic
style. ‘Svennens sång’ lyrically describes the creatures of nature.
Tolf sånger (1879), which sets to music Victor Emanuel Öman’s Lyriska blad
(Lyrical Leaves), was the first greater song cycle Svedbom published, and has
an elevated tone of natural lyricism and romanticism throughout, in such

songs as ‘Vallgossen’,
‘Stum kärlek’and ‘Fogeln’. e followingyear, he
published the song cycle9 danskasånger(1880),based on the translations of
Slavicfolk songs by the Danish consul and author or Lange. 9 danskasånger
has lyricsin Danish translated from Russian, Czech and ‘LittleRussian’–
Ukrainian, in modern terms. Svedbomhas given these songsa simplemelodic
structure reminiscent of folk music. In Två digteraf HeleneNyblom (1885),
Svedbomenjoyedsuccesswith ‘Karneval’,which also had Danish lyricsby the
then very famous Danish-Swedishauthor. Fyrasmå visor(1885),to lyricsby
Albert Gellerstedt,providedyet another popular successwith the song ‘Källan’,which has lyrical features both in the text and tune.
Followingan apparentlylesserproductiveperiod in the 1890s – the naturally lyrical ‘Svartasvanor’was published in 1894 – Svedbommustered his
strength and composedone nal song cycle. e result was the highly romantic Liebeslieder(1904),on ‘Lustund Schmerz’,the transience of time and whispering pines in the forest, to lyricsby Emanuel Geibel and von Osterwald. It
was to become one of Svedbom’smost notable works. With its style
inspired by Schumann and German text (with Swedishversions),Liebesliederis
the Svedbomsong cyclethat has most clearlybeen in uenced by the German,
high and late romantic musical and lyrical tradition. In this, it is representative
of the strong German in uence on the Swedishcultural climate around the
turn of the century.
Choice of lyrics and composition style
Svedbom’schoiceof lyricsdemonstratesboth an awarenessof the importance
of the text for the nature of the song and an international outlook: he did not
only put Swedishtexts to music, but Norwegian, Danish, German and FennoSwedishones as well. e clear interest in Norwegian and Danish lyricsin
Svedbom’ssongs – the impressionof a ‘Scandinavian’composerrather than an
unequivocallySwedishone – may be attributed to the fact that his life coincided with the aftermath of Pan-Scandinavianismand the union of Swedenand
Norway (1814–1905).
As a composer,a distinctivetrait of Svedbom’swas a senseof the melodic
and singable.In his songs, lyrics,melody and piano accompanimentform an
indissolublewhole. e cantabile quality is clear in the melodies,which are
usually embellishedwith a skilful, though relativelysimple,piano accompaniment. As a composerof songs for voiceand piano, he took his cue from the
previousgeneration,such as Felix Mendelssohnand Robert Schumann. He
was not to abandon this fundamental starting-point, and composedseveralof
his songs in a style that linked to them, perhaps most evidentlyin Liebeslieder
.
Here, Svedbomjoins the ranks of the ‘third wave’of Swedishsolo song composition, with such colleaguesas Fritz Arlberg,John Jacobsson,Karl Valentin
and Emil Sjögren.A characteristicfeature of these composerswas that they
wrote advancedsongsintended for the bandstand rather than the home. ese
songs could also be endowedwith an advancedlyricism,which reinforcedthe
contemporaryview of skilful music.
ToivoBurlin © 2018
Trans. Martin

omson

