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Bror Beckman
Bror Beckman(1866–1929)är en i raden av personersom utfört en mångsidig
insatsi svensktmusikliv,där kompositionsarbeteutgjort en del. Bror Beckman
hade en framgångsrikkarriär som administratör i musiklivetsmitt, men hann
därutöverskrivamusik. Hans tonspråk är lyrisktoch formsäkert,inte de stora
gesternasnationalromantiksom präglarmusiken hos era av hans samtida
kolleger.
Bror Beckmanck en uppväxti musikenstecken. Fadern var militär musikanförare,musiklärareoch tonsättare,farfadernpräst och hymnolog.Starten
på hans egenbana i musikeninnebar arbete i JuliusBaggesmusikhandel,
parallelltmed studier i kontrapunkt och kompositionför Johan Lindegren
1885–90. Under en tid var han både tjänsteman på ett försäkringsbolagoch
lärarei harmonilära vid SigridCarlheim-Gyllensköldsmusikinstitut. Tack
vareett tonsättarstipendiumkunde han vistasi Berlinför fördjupademusikstudier 1894. Under en följdav år gavhan privatlektioneri musikämnen.
1909 blevhan kamrer vid Kungl. Musikaliskaakademien,för att året därefter utnämnas till Musikkonservatorietsdirektör, en post som han hade till sin
bortgång. I den rollengjordehan beståendeinsatser:infördebland annat en
dirigentklassoch undervisningi Jaques-Dalcroze-metoden.
Bror Beckmanskomponerandekom inte oväntat på undantag, när hans
administrativatalanger alltmer togs i anspråk. Men detta var å andra sidan
föreden regleradeupphovsrättenstid, då praktiskt taget ingen kunde försörja
sigenbart som tonsättare. Merparten av Beckmansmusikaliskaverkstammar
därför från yngre år.
I hans oeuvreär verki störreformerovanliga:en symfoni(F-dur, 1895,
uruppförd 1902),den symfoniskadikten Om lyckan(utgivenav Musikaliska
konstföreningen1904) samt Flodsångeroch Gamblagastarför röst och orkester
(båda 1897).Kammarmusik,i förstahand pianostycken,och sångerför röst
och piano dominerar hans ändå relativtomfattande produktion. Mest spelade
verketär en violinsonat(1891,utgivenav Musikaliskakonstföreningen1893).
En speciellingrediensär hans många kompositionerför orgelharmonium,
ett instrument som intresseradeBeckmanså mycketatt han ocksåskreven
introducerandebok (1907).
Bror Beckmaninvaldessom ledamot nr 516 i Kungl. Musikaliskaakademien den 28 april 1904.
GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.
Förlaganär utgivenav Wilhelm Hansen, nr 11975.
På omslagetstår: ”Till Carl Nielsen/ Flodsånger/ Dikt af G. Kallstenius/
för en röst med orkester/ af Bror Beckman / Klaverutdrag/ KjØbenhavn &
Leipzig/ Wilhelm Hansen, Musik-Forlag”.
Tillkomstår:1895.

Bror Beckman
Bror Beckman (1866–1929)belongsto a successionof manifold contributors
to Swedishmusicfor whom composingwasjust one of severalactivities.He
had a successfuladministrativecareerat the centre of Swedishmusic,but still
found time for composing.His tonal languageis lyricaland comeswith a
condent graspof form. Not for him the grandiloquentnational Romanticism
which informsthe workof severalcontemporaries.
Beckmanhad a musicalupbringing.His father wasa director of music,
musicteacherand composer,his paternal grandfathera priest and hymnologist.e musicalcareerstarted in JuliusBagge’smusicstore,concurrently
with counterpoint and compositionstudiesunder Johan Lindegren(1885–90).
At one point he combinedan insuranceclerkshipwith teaching harmony at
SigridCarlheim-Gyllenskiöld’sMusicInstitute. A composerfellowshipin
1894 enabledhim to pursue advancedmusicstudiesin Berlin.For a number
of yearshe gaveprivatelessonsin musicalsubjects.
In 1909 he becameTreasurerto the RoyalSwedishAcademyof Music,and
the followingyear he wasmade Director of the Conservatory,remaining so
until his death. He took a number of lasting initiativesin this capacity,such
as introducinga conducting classand instruction in the JacquesDalcroze
method.
Not surprisingly,with progressivelygreaterdemands being made on his
administrativetalents, Bror Beckman’scomposingwasrelegatedto the back
burner. But on the other hand, this being beforethe adventof statutory copyright, hardly anyonein those dayscould make a livingsolelyas a composer.
Most of Beckman’scompositions,consequently,date from earlyyears.
Large-scaleformsare fewand far betweenin his compositions,but we do
havea symphony(F major,1895,premieredin1902),the symphonicpoem
Om lyckan(publishedby the SwedishArt MusicSociety,1904) and Flodsånger
and Gamblagastarfor voiceand orchestra(both 1897).Chamber music,primarily piano pieces,and songsfor solosingerand piano dominate what is in
fact a relativelycopiousoutput. His most-playedwork is a violinsonata(1891,
publishedin 1893 by the SwedishArt MusicSociety).
One curious elementis his many compositionsfor the harmonium, an
instrument he wasso taken with that he wrote an introductory book about it
(1907).
Bror Beckmanbecamememberno. 516 of the RoyalSwedishAcademyof
Musicon 28 April1904.
GunnarTernhag
Trans.RogerTanner

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with
commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.
Originallypublishedby Wilhelm Hansen, nr 11975.
Text on the front page:”Till Carl Nielsen/ Flodsånger/ Dikt af G. Kallstenius/ för en röst med orkester/ af Bror Beckman/ Klaverutdrag/ KjØbenhavn & Leipzig/ Wilhelm Hansen, Musik-Forlag”.
Yearof composition:1895.

