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Karl Wohlfart
Karl Wohlfart har en central roll i det svenskapianospeletshistoria– som
pianist, pedagogoch utgivareav undervisningslitteratur.Mindre känt är att
han ocksåkomponerade.
Karl Adrian Wohlfart föddes1874i Hycklingei Östergötland.Familjen
hade nyligenyttat dit från Södra Vi i närheten av Vimmerby.Med på ytten
var fadern,hemmansägarenJohan Leonard Johansson,hustrun Carolina (f.
Jönsdotter)och tre äldre syskontill Karl. Modern härstammadeför övrigt från
Södra Vi.
1893 inledde han studier vid Musikkonservatorietoch tog 1895 organistexamen,1897 kyrkosångar-och musiklärarexamina.Vidarestuderadehan
kontrapunkt för JosephDente 1898–1900,kompositionför Ernst Ellberg,
Johan Lindegrenoch Wilhelm Stenhammar samt pianospelfrån 1897 för
Richard Andersson.I Berlin1905–06 studeradehan kompositionför Hans
Ptzner och piano för Karl Heinrich Barth.
1901engageradesWohlfart som lärarei pianospelvid Richard Anderssons
pianoskola.Samma år anställdeshan som organisti Sundbybergskyrka, då
alldelesnyuppförd.Året därefter grundade han Sundbybergsmanskör.Vid
sidan av piano- och orgelspeletvar Karl Wohlfart verksamsom kör- och orkesterdirigent.
Han tog 1913stegetatt starta sin egen pianoskola,vilkenupphördeså sent
som 1966. Karl Wohlfartspianoskolahade under decennieren ledandeställning med många eleversom senareskullelåta höra talas om sig.
Förutom pianoskolanförknippasKarl Wohlfartsnamn idag med undervisningslitteraturför pianospel.Han gavut pianoskolor,teknikövningaroch
etydsamlingar,bland annat översatteoch bearbetadehan Carl Czernysetydutgåvor.Många, många svenskapianoeleverunder 1900-talet har haft Wohlfarts
läromedelpå notstället.
Han gifte sig1907 och ck sonen Gunnar som skullebli en framstående
neurolog.1930 invaldeshan i Kungl. Musikaliskaakademien.
Karl Wohlfart inledde sitt komponeranderedan under studieåren.Hans
produktion är omfattande och inte begränsadtill pianoverk,vilket man kanskeskulletro. Han komponeradeförståsför sitt instrument, solostycken,men
ocksåett konsertstyckeför piano och orkester(1900).Men han skrevockså
sånger,verkför kör och en del kammarmusik,bland annat en violinsonat.
Tjänsten i Sundbybergskyrka medfördeatt han komponeradetill vissafesttillfällen,till exempelen kantat för en kyrkoherdeinstallation1916.Man kan lätt
föreställasigatt en del körverktillkommit för bruk i denna kyrka.
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Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.Justeringarav bågar,förtecken,
accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har utförts utan kommentar.
Förlaganär utgivenav ABNordiska Musikförlaget,N.M.S. 1678.
På omslagetstår: ”Karl Wohlfart / Lindagullsnamn / Sångoch piano /
Nordiska Musikförlaget Stockholm”.
Tryckår:1939.

Karl Wohlfart
Karl Wohlfart holds a central role in Swedishpiano performancehistory:as
pianist, pedagogueand publisherof instructional literature.Lessknown is that
he wasalso a composer.
Karl Adrian Wohlfart wasborn in Hycklinge,Östergötland,in 1874.His family had recentlymovedfrom Södra Vi, near Vimmerby.Included in the move
werehis father,his mother Carolina (néeJönsdotter,originallyfrom Södra Vi),
three of Karl’solder siblings,and homesteaderJohan LeonardJohansson.
In 1893 he commencedstudiesat the RoyalConservatoryof Musicin
Stockholm,completinghis degreein organ performancein 1895.In 1897 he
receiveddegreesin both choral musicand musiceducation.He then continued
studiesin counterpoint with JosephDente (1898–1900)and compositionwith
Ernst Ellberg,Johan Lindegrenand Wilhelm Stenhammar. In 1897 he began
piano studieswith Richard Andersson.Later in Berlinhe studied composition
with Hans Ptzner, and piano with Karl Heinrich Barth (1905–06).
In 1901Karl Wohlfart wasengagedas a piano teacherat Richard
Andersson’sPiano School.During the sameyear he began employmentat the
newlyconstructed SundbybergChurch, just outsideStockholm.e following
yearhe started the SundbybergMen’sChoir. Alongsidehis workas a pianist
and organist, he wasoften employedas both choir and orchestraconductor.In
1913he took the step of starting his own piano school,which remained active
until 1966. For decades,Karl Wohlfart’srenownedPiano Schoolfosteredmany
eminent Swedishpianists.
In addition to his piano school,Karl Wohlfart’sname is most associated
with educationalpiano literature.He publishedpiano method books, étude
collections,technical exercises,and translatedand reworkedthe études of
Carl Czerny.roughout the 1900s,countlessSwedishpianistshavehad Karl
Wohlfart’spublicationson their piano racks.
Karl Wohlfart married in 1907 and had a son, Gunnar, who would later becomea prominent neurologist.In 1930 Karl Wohlfart waselectedto the Royal
SwedishAcademyof Music.
Karl Wohlfart began composingduring his earlyyearsof study.His production wasimmenseand not only limited to worksfor piano – which one
might havebelieved.As to be expected,he composedsolopiecesfor his own
instrument, but he also wrote a concert piecefor piano and orchestra(1900).In
addition, he wrote songs,choral works,and chamber music– including a violin
sonata.As choir director at SundbybergChurch he wrote piecesfor festiveoccasions,such as a cantata for the induction of the vicarin 1916.One can easily
imaginethat many choral workscame into existencefor serviceat this church.
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About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,
with commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.
Adjustmentsto slurs,accidentals,accentsand articulation marks that have
not aected the reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby AB NordiskaMusikförlaget,N.M.S. 1678.
Text on the front page:”Karl Wohlfart / Lindagullsnamn / Sångoch
piano / NordiskaMusikförlaget Stockholm”.
Yearof publication:1939.

