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Knut Håkanson
TonsättarenKnut Håkanson är svårfångad.Anti-romantiker men inspirerad
av folkmusik.Och en kontrapunktens mästare.
Han föddesi Kinna i Västergötland1887, men växteupp i Stockholm.Efter sin studentexamenstuderade han loso och språk vid Uppsalauniversitet 1906–13. Samtidigt tog han lektioner i harmonilära för Aron Bergenson,
komposition för Johan Lindegrenoch Ruben Liljeforssamt piano för Knut
Bäck.Han restedärefter utomlands – upprepade vistelseri Dresden, där han
kom i kontakt med musikteoretikernJohannesSchreyer.
1915 yttade Knut Håkanson tillbakatill sina hemtrakter för att slå sig
ner i Rydboholm. Han var dirigent för Boråsorkesterföreningoch lärarei
musikteori vid Boråsmusikinstitut som han var medgrundare till. Han var en
period musikkritikeri Helsingborgs-Posten
, innan han 1928 efterträdde Julius
Rabe som kritiker i GöteborgsHandels-ochSjöfartstidning
. En njursjukdom
satte under era år ner hans krafter.Han avled1929, endast 42 år gammal.
Knut Håkanson komponerade redan under sina studieår och fortsatte
med sitt skapandeparallelltmed övrigasysslor.Han skrevför orkester(bl.a.
baletten Mylitta), han komponerade kammarmusik(t.ex. Tolvtvåstämmiga
svenskainventioner) och inte minst verk för sitt eget instrument, pianot. Hans
körsångerhar visatsig livskraftiga.
Hans musikaliskaestetik var bara hans, en självständighållning utanför
allaskolbildningar.En tidig kontakt med folkmusikenlade grunden till
Knut Håkansons tonspråk som ocksåpräglasav hans djupa insikter i klassisk
musikteori. Hans verk förenar därigenom på ett självständigtsätt folkmusikens lokalfärgmed det centraleuropeiskamusikarvet.Över hans musik nns
en saklighetsom visserligenlåg i tiden, men som inte desto mindre var Knut
Håkansons egen inställningsom både tonsättare och kritiker.
© Gunnar Ternhag

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 A.B.Nordiska Musikförlaget,Stockholm,
N.M.S. 2173.
På omslagetstår: ”Stjärngossar/ (E.A. Karlfeldt.)/ för blandad kör / av /
Knut Håkanson / Op. 39 nr. 2 / A.-B.Nordiska Musikförlaget/ Stockholm”.
Tillkomstår: december1929.

Knut Håkanson
e composerKnut Håkanson is hard to categorise– an anti-romantic yet
inspired by folk music. And, he was a master at counterpoint.
He was born in Kinna in the region of Västergötlandin 1887,but grew up
in Stockholm.After completinghis bachelor’sdegree,he studied philosophy
and languagesat the Universityof Uppsala from 1906 to 1913.At the same
time his took classesin harmony from Aron Bergenson,compositionwith
Johan Lindegrenand Ruben Liljeforsas wellas piano under Knut Bäck.He
then travelledabroad with repeatedstaysin Dresden wherehe came into contact with the music theorist JohannesSchreyer.
In 1915Håkanson movedback to his homeland and settled in Rydboholm.
He became the conductor for the BoråsOrchestra Societyand taught music
theory at the BoråsMusic Institute, which he co-founded.For a time, he was
a musiccritic for the newspaperHelsingborgs-Posten
, beforehe succeededJulius
Rabe in 1928 as critic for GöteborgsHandels-ochSjöfartstidning
. He lost his
strength overseveralyearsas a result of a kidney illnessand he died in 1929,
at only 42 yearsold.
Knut Håkanson composedeven during his student yearsand continued
creatingmusic in parallelwith his other activities.He wrote for orchestra,including the ballet Mylitta, composedchamber music such as Tolv tvåstämmiga
svenskainventioner, and not least of all for his own instrument, the piano. His
songsfor choir haveshown themselvesto be viableovertime.
His musicalaestheticwas his own – an independent position that stands
outsideof all musicalteachings.An earlycontact with folk music laid the
foundation for Knut Håkanson’smusicalstyle,which was also characterised
by his deep insights into classicalmusic theory. His worksthereforecombine,
in an independent manner, the local colour of folk music with central European musicalheritage.roughout his music there is a straightforwardness
which admittedly was typical of that time, but it was neverthelessalso Knut
Håkanson’sown approach,both as a composerand a critic.
© Gunnar Ternhag
Transl.JillAnn Johnson

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare editorially revisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with comments
on the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustmentsto slurs,
accidentals,accentsand articulation marks that havenot aected the reading
havebeen made without comment.
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