WILH ELM
PETERS ONBERGER
18671942

Mor Britta
för röst och piano

Mother Britta
for voice and piano

Emenderadutgåva/Emendededition

Levande Musikarv och
Kungl. Musikaliska akademien
Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden dolda svenska
musikskatten och göra den till en självklardel av dagens repertoar och
forskning.Detta sker genom notutgåvor av musik som inte längre är skyddad av upphovsrätten,samt texter om tonsättarna och deras verk.Texterna
publicerasi projektetsdatabas på internet, liksom fritt nedladdningsbara
notutgåvor.Huvudman är Kungl. Musikaliskaakademien i samarbetemed
Musik- och teaterbiblioteketoch SvenskMusik.
Kungl. Musikaliskaakademien grundades 1771 av Gustav III med ändamålet att främja tonkonsten och musikliveti Sverige.Numera är akademien en friståendeinstitution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens och morgondagensmusikliv.

SwedishMusical Heritage and
e Royal SwedishAcademyof Music
e purposeof SwedishMusicalHeritageis to make accessibleforgotten
gemsof Swedishmusicand make them a natural featureof the contemporary
repertoireand musicology.is it doesthrough editionsof sheetmusicthat
is no longerprotectedby copyright,and textsabout the composersand their
works.is materialis availablein the project’sonline database,wherethe
sheetmusiccan be freelydownloaded.e projectis run under the auspices
of the RoyalSwedishAcademyof Musicin associationwith the Musicand
eatre Libraryof Swedenand SvenskMusik.
e RoyalSwedishAcademyof Musicwasfounded in 1771 by King
GustavIII in order to promotethe compositionand performanceof musicin
Sweden.Today,the academyis an autonomousinstitution that combinestradition with activeengagementin the contemporaryand future musicscene.

www.levandemusikarv.se
Huvudredaktör/Editor-in-chief: Anders Wiklund
Textredaktör/Text editor: Erik Wallrup
Redaktör/Editor: Magnus Svensson
LevandeMusikarv/SwedishMusical Heritage
Kungl. Musikaliska akademien/e Royal SwedishAcademyof Music
Utgåva nr 520/Edition nr. 520
2014
Notbild/Score: Public domain. Texter/Texts:© Levande Musikarv
ISMN 979-0-66166-018-7
Levande Musikarv nansieras med medel från/Published with nancial support from Kungl. Musikaliska akademien,
Kungl. Vitterhetsakademien,Marcus och AmaliaWallenbergsStiftelse,StatensMusikverk,RiksbankensJubileumsfond,
SvenskaLitteratursällskapeti Finland och Kulturdepartementet.
Samarbetspartners/Partners: Musik- och teaterbiblioteket,SvenskMusik och SverigesRadio.

Wilhelm Peterson-Berger
Wilhelm Peterson-Bergersgärning är inte lätt att sammanfatta:tonsättare,
musikkritikeroch skriftställare,operaregissöroch librettoförfattare,översättare och idealistisklosof. Till svårigheternabidrar ocksåatt hans gärning
bildar en odelbarhelhet – Peterson-Bergervar en idédrivenpersonlighetsom
villeverkai enlighetmed sina idéer,men ocksåföra ut dem i musik och skrift.
Han var på sin tid en av landets mest omtalademusikpersoner,där hans egna
musikaliskaverkbidrog till hans rykte, men ändå stod efter hans engagerade
musikkritik som grund till hans ryktbarhet.
Wilhelm Peterson-Bergerföddes1867 i Ullånger (mellanHärnösand och
Örnsköldsvik)av föräldrarmed dalsländskhärstamning. Han hade tidigt
drömmen om att bli tonsättare.Peterson-Bergerstuderadevid Musikkonservatorieti Stockholm1886–89, fortsattemed studier i Dresden 1889–90. Åter
i Sverigevar han musiklärarei Umeå och ledareför stadensmusiksällskap
1890–92. Han återvändetill Dresden, där han undervisadei musikämnen
1892–94. 1896 blevhan musikkritikeri DagensNyheter, vilketfram till 1930
skullebli hans fasta sysslavid sidan av komponerandet.Efter sin kritikertid
yttade han för gott till Sommarhagenpå Frösön,där han redan 1914låtit
byggasigett hus av närmast skulpturalt slag.När dagskritikenssnabbarytm
inte längrepressadehonom, kunde han mer koncentreratskrivaannat, men
ocksåkomponera.Wilhelm Peterson-Bergeravledi sitt jämtländskahem
1942, 75 år gammal.
TonsättarenWilhelm Peterson-Bergerlämnade efter sigen både stor och
varieradproduktion. Hans verki störreformat (de fem symfoniernaBaneret,
Sunnanfärd, Sameätnam, Holmiaoch Solitudosamt de fem musikdramatiska
verkenRan, Arnljot, Lyckan, Domedagsprofeterna
och AdilsochElisiv) är starkt
prägladeav hans kulturlososka tänkande och var därför viktiga manifestationer från Peterson-Bergerssida. I Wagnersanda skrevhan självoperatexterna. Men paradoxaltnog har några av hans smärreverkfått störst spridning,
pianostyckensom samlingenFrösöblomster
och körsångersom ”Stemning”
och ”Killebukken”.Som sångtonsättareförenadePeterson-Bergersitt skickliga
melodiskapandemed en märkbar känslaför texterskvaliteter.Resultatetblev
solosångersom tillhör de allra mest uppskattade.
GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.
Förlaganär utgivenav Abr.Lundquists,Stockholm,Abr. L. 3181.
På omslagetstår: ”Till Fru Petterson-Norrie/ Mor Britta / Wisa af / F.U.
Dahlgren / tonsatt / af / W. Peterson-Berger/ Stockholm/ Abr.Lundquists
Musikförlag”.
Tillkomstår:1898.

Wilhelm Peterson-Berger
Wilhelm Peterson-Bergeris a hard man to dene: composer,musiccritic
and author, opera director and librettist,translator and idealistphilosopher.
To compound matters, his achievementsgo to make up an indivisiblewhole
– Peterson-Bergerwasdrivenby ideasand sought not only to workin accordance with them but alsoto expressthem in his musicand writings.He was
one of the country’smost talked-aboutmusicpersonagesof his time, with a
reputation that rested not only on his compositionsbut also,and primarily,on
his dedicationto the art of musiccriticism.
Wilhelm Peterson-Bergerwasborn in 1867 in Ullånger (betweenHärnösand and Örnsköldsvik)to parents of Dalsland extraction,and had dreamed
of being a composerfrom a young age. He studied at the Musikkonservatoriet
(the RoyalConservatoryof Musicin Stockholm)from 1886 to 89, continuing
his studiesin Dresden from 1889 to 90. Backin Sweden,he becamea music
teacherin Umeå and head of the town’smusicsociety,a positionhe held until
1892, when he returned to Dresden to teach musicfor two years.In 1896 he
becamea musiccritic for DagensNyheter, which would remain his main permanent occupationalongsidecomposinguntil 1930. On retiring as a critic he
movedfor good to Sommarhagenon Frösön,wherehe had had a house built
of almost sculptural designback in 1914.When the fast pace of the daily critic
no longersuited him, he wasableto concentrateon other kinds of writing as
wellas composing.Wilhelm Peterson-Bergerdied in his Jämtland home in
1942 at the age of 75.
e composerWilhelm Peterson-Bergerleft behind a largeand varied
catalogue.His grander-scaleworks(the ve symphoniesBaneret, Sunnanfärd,
Sameätnam, Holmiaand Solitudoand the ve musicdramas Ran, Arnljot,
Lyckan, Domedagsprofeterna
and AdilsochElisiv) are profoundlyinformed
by his cultural philosophyand werethereforeimportant manifestationson
his part. In true Wagnerianspirit he wrote his own librettos.Paradoxically,
however,someof his minor worksare his most widelyknown, includingpiano
piecessuch as the collectionFrösöblomster
and choral songssuch as ‘Stemning’
and ‘Killebukken’.As a vocalcomposer,Peterson-Bergerunied his melodic
skillswith a remarkablefeelfor textual quality to produce solosongsthat are
amongst the most popular of all.
GunnarTernhag
Trans.Neil Betteridge

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with
commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.
Originallypublishedby Abr.Lundquists,Stockholm,Abr.L. 3181.
Text on the front page:”Till Fru Petterson-Norrie/ Mor Britta / Wisa af /
F.U.Dahlgren / tonsatt / af / W. Peterson-Berger/ Stockholm/ Abr.Lundquists Musikförlag”.
Yearof composition:1898.

