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Lennart Lundberg
Lennart Lundbergtillhör den skarasom burit upp pianospeleti Sverige.Han
gjordedet som en rad pianist, som erkänd pedagog,men ocksåsom tonsättare – ävenom den sidan av hans gärning är mindre bekant.
Lennart ArvidLundbergföddesi Norrköping1863. Han var son till bankkassörenMagnus Lundbergoch hans hustru Augusta(f. Svartling).Han sattes
tidigt framförpianot och visadesnart sin kapacitet.Lennart Lundbergantogs
vid Musikkonservatoriet1881,18 år gammal, och studeradepiano för legendariskaHilda egerström samt kompositionför Conrad Nordqvistoch Joseph
Dente. Efter att ha tagit sina examina1886 genomfördehan vidarestudier i
Paris1888–91 för Camille Dubois (elevtill Chopin) och IgnacyPaderewski.
Väl hemma igen inledde han en bana som konserterandepianist, vilkenockså
tog honom utomlands, bland annat till Parisoch London.
Ganska snart kom han in i undervisning,det område som skullebli hans
främsta fält och där han bleven av landets odiskutablaauktoriteter.1903 började han sitt arbete som lärarei piano vid Musikkonservatoriet,han befordrades till professor1913och var kvar i tjänsten ända till 1928. Under sina många
år vid konservatorietskoladehan i stort sett alla framståendepianisteri nästa
generation:Stina Sundell,SvenBrandel,Olof Wibergh och Gunnar de Frumerie, för att nämna några av de ledandenamnen.
1904 invaldeshan som ledamot i Kungl. Musikaliskaakademien.Lennart
Lundbergavledi Karlshamn1931.
Lennart Lundbergkomponeradeparallelltmed sin lärargärning.I första
hand skrevhan verkför det egna instrumentet, soloverki klassiskaformersom
sonater(tre stycken),ballader,fantasier,nocturner, etyder,etc. Utöverpianoverkskrevhan ett antal sånger,men alltsåinga verki störreformat. Ävensom
tonsättare förmedladeLennart Lundbergdelar av 1800-taletstradition – pianoinstrumentetsstora epok. Men i hans verknns ocksådrag från hans egen
tid, nämligen en utvidgad harmonik som kan innehålla dissonanseroch som
därmed närmar sigett kärvareuttryck.
© Gunnar Ternhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelseroch
ändringar införda i form av fotnoter.Justeringarav bågar, förtecken,accenter
och artikulation som inte har medfört förändrad läsart har utförts utan kommentar.
Förlaganär utgivenav AB NordiskaMusikförlaget,N.M.S. 243.
På omslagetstår: ”Lennart Lundberg/ Polonäs/ Op. 57 / Nordiska Musikförlaget/ Stockholm/ Göteborg/ Malmö”.

Lennart Lundberg
Lennart Lundbergbelongsto the group of musicianspromoted the piano in
Sweden.He did so not only as a celebratedpianist and recognisededucator,but
alsoas a composer– eventhough this part of his activitiesis lesswellknown.
Lennart Arvid Lundbergwasborn in Norrköpingin 1863. He wasthe son
of the bank tellerMagnus Lundbergand his wifeAugusta(neéSvartling).As a
young child he wassoon sitting in front of the piano, demonstratinghis facility
with the instrument. Lennart Lundbergwasacceptedinto the RoyalConservatoryof Musicin 1881at the age of 18 and studied piano with the legendary
Hilda egerström, as wellas compositionwith Conrad Nordqvist and Joseph
Dente. After completinghis nal examinationsin 1886 he undertook further
studiesin Parisfrom 1888 to 1891with Camille Dubois – a student of Chopin – as wellas with IgnacyPaderewski.Upon his return home, he began a
careeras a concert pianist, which also took him abroad, includingto Parisand
London.
Fairlysoon, he began teaching – the arena for which he would be best
known – becomingone of Sweden’sundisputed authoritieson piano pedagogy.
In 1903, he began workingas a piano teacherat the RoyalConservatoryof
Music,being promoted to professorin 1913,and continuing there until 1928.
During his many yearsat the conservatoryhe trained virtuallyall of the next
generation’smost prominent pianists:Stina Sundell,SvenBrandel,Olof Wibergh and Gunnar de Frumerie,to name a fewof the leadingmusiciansat the
time.
In 1904 he waselectedinto the RoyalSwedishAcademyof Music.Lennart
Lundbergdied in Karlshamnin 1931.
Parallelto his teachingactivities,Lennart Lundbergalso composed.Firstly,
he composedfor his own instrument, soloworksin classicalforms such as
sonatas(three pieces),ballads,fantasies,nocturnes, etudes and more. In additions to piano workshe wrote a number of songs,but nevercomposedany
largerworks.As a composer,Lundbergoften conveyedaspectsof the 19th
century’stradition – that of the piano’sgreatepoch. Still, in his workone hears
the strains of his own time, namelyextendedharmoniesin which one can nd
dissonances,thus approachinga harsher expression.
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Trans.JillAnn Johnson

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with comments on the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustments
to slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot aected the
reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby AB NordiskaMusikförlaget,N.M.S. 243.
Text on the front page:”Lennart Lundberg/ Polonäs/ Op. 57 / Nordiska
Musikförlaget/ Stockholm/ Göteborg/ Malmö”.

