WILHELM STENHAMMAR
1871 1927

Sverige
för röst och piano

Sweden
for voice and piano
Opus 22 nr 2 / Opus 22 no. 2

mellan/ middle

Emenderad utgåva/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 439/Edition no. 439
2014
Notbild/Score: Public domain. Texter/Texts:© Levande Musikarv
ISMN 979-0--706900-78-0
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 Stenhammar
Wilhelm Stenhammar (1871–1927)tillhör de stora namnen i svenskmusikhistoria – i dag mest känd som tonsättare,under sin korta livstidlika respekterad
som pianist och dirigent. Det hör till sakenatt Stenhammar var verksamnär
det moderna musiklivetformades,och de främsta namnen under denna epok
har aldrig förloratsin lyskraft.För Stenhammarsdel illustrerasdet av de kompositionersom stadigt behållit sin plats som repertoarverk,i förstahand hans
förstapianokonsert(b-moll),Två sentimentalaromanserför violinoch orkester,
pianoverketSensommarnätter
, solosångersom ”Flickankom från sin älsklings
möte” samt körsångerna”Sverige”och ”I serallietshave”.
Wilhelm Stenhammar skaade sigen gedigenoch framför allt bred musikaliskskolning:pianostudiervid Richard Anderssonsmusikskola,orgelför
Wilhelm Heintze och AugustLagergren,kontrapunkt för JosephDente, kompositionför Emil Sjögrenoch AndreasHallén. Som så många andra svenska
musikstuderandevid denna tid, och tidigare, for Stenhammar ocksåutomlands, till Berlinför pianostudier.
Redan under studietiden börjadeStenhammar framträda som pianist, men
ocksåkomponera.Som pianist inledde han ett samarbetemed violinistenTor
Aulin och dennes stråkkvartett som skullekomma att utvecklakammarmusicerandei Sverige.Deras turnéer runt om i landet är legendariska.
Stenhammar var dirigent för kören Filharmoniskasällskapeti Stockholm
1897–1900.1902 var han med att grunda det som idag benämns Kungliga
Filharmonikernai Stockholm.Han dirigeradei perioderocksåvid Kungl.
Teaternoch var åren 1907–22konstnärligledareför dåvarandeGöteborgs
orkesterförening.Wilhelm Stenhammar komponeradeparallelltmed sin verksamhet som pianist och dirigent. Periodvistog dock de sistnämndaengagemangen över,men som fulltecknadmusikeroch dirigent behövdehan å andra
sidan inte komponerapå beställningsåsomera av hans tonsättarkolleger
tvingadestill.
Wilhelm Stenhammar blevinvaldsom ledamot nr 501 i Kungl. Musikaliska
akademienden 29 november1900.
GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.
Förlaganär utgivenav Abr.Hirsch Förlag,Stockholm,nr 2608.
På omslagetstår: ”Sverige/ ur Vernerv. Heidenstamsdikt / Ett Folk / Musik af / Wilhelm Stenhammar / En röst med piano, i tre röstlägen/ Mellanläge
/ Abr.Hirsch Förlag,Stockholm”.
Tillkomstår:1904.

Wilhelm Stenhammar
Wilhelm Stenhammar (1871–1927)is among the great names in Swedish
musichistory – now mostlyrememberedas a composer,but equallyrespected as a pianist and conductorduring his short life. Part of this is due to the
fact that Stenhammar wasactiveduring the formationof modern musical
life, and the foremostnames of this period haveneverlost their radiance.For
Stenhammar’spart, this is illustratedby the compositionsthat haveconsistently kept their placesas repertoirepieces,on the rst hand his rst piano
concerto(B at minor), Två sentimentalaromanser(‘TwoSentimentalRomances’)for violinand orchestra,the piano pieceSensommarnätter(‘LateSummer
Nights’),solosongssuch as ‘Flickankom ifrån sin älsklingsmöte’(‘e Girl
Came from Meeting Her Lover’and the choral songs‘Sverige’(‘Sweden’)and
‘I serallietshave’(‘In the SeraglioGarden’).
He acquireda musicaleducationthat wasboth sound and extensive:piano
studiesat Richard Andersson’sSchoolof Music,organ for Wilhelm Heintze
and AugustLagergren,counterpoint for JosephDente, compositionfor Emil
Sjögrenand AndreasHallén. Like so many other Swedishmusicstudents at
the time, and earlier,he also travelledabroad,to Berlin,to study piano.
Stenhammar started performingas a pianist during his studies,and also
began composing.As a pianist, he began collaboratingwith the violinistTor
Aulin and his string quartet, which would come to developchamber musicin
Sweden.eir tours around the country are legendary.
He wasa conductorfor the StockholmPhilharmonicSocietychoir from
1897 to 1900. In 1902, he wasamong the foundersof what is now known as
the RoyalStockholmPhilharmonic Orchestra in Stockholm.He also conducted at the RoyalOpera and wasartistic director of what wasthen the Gothenburg Orchestra Associationfrom 1907 to 1922. In tandem with his careeras
a pianist and conductor,Stenhammar wasa composer.However,the former
activitieswould periodicallyeclipsehis other work,but as a fully-edged musician and conductor,he wasnot forcedto composeon commission,as many of
his colleagueswere.
On November29, 1900 Wilhelm Stenhammar waselectedto the Royal
Academyof Musicas memberno. 501.
GunnarTernhag
Trans.Martin omson

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with
commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.
Originallypublishedby Abr.Hirsch Förlag,Stockholm,nr 2608.
Text on the front page:”Sverige/ ur Vernerv.Heidenstamsdikt / Ett Folk
/ Musik af / Wilhelm Stenhammar / En röst med piano, i tre röstlägen/ Mellanläge / Abr. Hirsch Förlag,Stockholm”.
Yearof composition:1904.

