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Gustaf Hägg
Gustaf Hägg hade kring sekelskiftet1900 en central roll för orgelspeleti Sverige – som organist, tonsättare och pedagog.Men som kompositörskrevhan
inte bara för sitt eget instrument.
Han var gotlänning, född 1867 i Visby.Musikådran hade han på mödernet, en släktingpå den sidan var tonsättaren Jakob AdolfHägg (1850–1928).
Gustaf Hägg antogsi orgelklassenvid Kungl. Musikkonservatoriet1884, där
han ck AugustLagergrensom lärare i orgelspel.Han avladeorganistexamen
1886, kyrkosångar-och musiklärarexamina1889.Han fortsattesina studier
genom att ta lektioneri kompositionför JosephDente.
1891anställdesHägg som tillförordnadorganist i Klara kyrka i Stockholm.
Han blevordinarietvå år senareoch börjadestrax ge regelbundnaorgelkonserter,vilka gavhonom positionensom en av landets ledandeorganister.Han
blevkvar i tjänsten ända till sin bortgång.
Han anställdes1904 som lärare i harmonilära vid Musikkonservatoriet,
från 1908 ocksålärarei orgelspeloch formadei den rollennästa generations
främsta orgelspelare.Anställningenleddetill uppdrag som sakkunnig vid
många orgelbyggenoch -renoveringar.
Parallelltmed orgelspeloch pedagogiskverksamhetägnadesigGustaf
Hägg åt att komponera.Han innehade 1897–1900statenstonsättarstipendium, vilket gavhonom möjlighetatt vistasi Tyskland,men framför allt i
Paris,där han kom i kontakt med då ledandeorgelnamn som Charles-Marie
Widor och AlexandreGuilmant. Det franskainytande på hans orgelverkär
därför både tydligt och förklarligt.Men Hägg skrevfaktiskt inte så mycket
för instrumentet, utan ägnadesigsom tonsättare mer åt kammarmusik. Han
skrevbland annat en stråkkvartett, en stråksextettoch en pianotrio – den
sistnämnda trycktesi Leipzig.Pianoverkenär relativtmånga, de esta dock
korta och tänkta som salongsmusik.I yngre dagar komponeradehan gärna
solosånger.
Gustaf Hägg invaldesi Kungl. Musikaliskaakademien1915.Han avledi
Stockholm1925.
© GunnarTernhag

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 Abr.Hirschs Förlag,Stockholm,nr 2174.
På omslagetstår: ”GustafHägg / Några Stämningsbilder/ För / Piano /
Sång utan ord / Humoresk / Sorgetoner/ Gladt mod / Erotik / Bön / Abr.
Hirschs Förlag/ Stockholm”.
Tryckår: 1895.

Gustaf Hägg
Gustaf Hägg had a central rolearound the turn of the 1900s within the organ
performancescenein Sweden– as an organist, composerand teacher.However,as a composerhe wrote not only for his own instrument.
He came from the island of Gotland and wasborn in Visbyin 1867.He had
a gift for musicfrom his mother’sside– one of her relativeswasthe composer
JakobAdolfHägg (1850–1928).Gustaf Hägg wasacceptedinto the organ
classat the RoyalConservatoryof Musicin 1884, wherehe had AugustLagergrenas his organ teacher.He completedhis organist examinationin 1886,
and precentorshipand musicteaching examinationsin 1889.He continued his
studieswith lessonsin compositionfrom JosephDente.
In 1891Hägg wasemployedas acting organist at Clara Church in Stockholm. He then becamea permanent organisttwo yearslater and soon began
givingregular organ concerts,which led him to becomingone of the foremost
organistsin the country. He remained in the job until his death.
He wasemployedin 1904 as a teacherof harmony at the RoyalConservatoryof Music, and from 1908 he becamethe organ teacher.In this rolehe
formedthe next generation’smost prominent organ players.e appointment
also led to engagementsas an expert in many organ building and renovation
projects.
In parallelwith organ performanceand teaching, Gustaf Hägg devoted
himselfto composing.He receiveda national composer’sgrant for the years
1897 to 1900, which made it possiblefor him to residein German, and more
importantly,in Pariswherehe came into contact with the foremostnames in
the organ worldsuch as Charles-MarieWidor and AlexandreGuilmant. e
Frenchinuences on his worksfor organ are thereforeboth clearand explicable. However,Hägg in fact did not write so much for that instrument, instead
devotinghimselfto composingchamber music.He wrote, among other works,
a string quartet, a string sextetand a piano trio – the latter being publishedin
Leipzig.His piano worksare relativelymany,most of them, however,are short
and meant as salonmusic.In his youngerdayshe readilycomposedsolosongs.
Gustaf Hägg becamea memberof the RoyalSwedishAcademyof Musicin
1915.He died in Stockholmin 1925.
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Trans.JillAnn Johnson

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 havenot
aected the reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby Abr.Hirschs Förlag,Stockholm,no. 2174.
Text on the front page:”GustafHägg / Några Stämningsbilder/ För /
Piano / Sångutan ord / Humoresk / Sorgetoner/ Gladt mod / Erotik / Bön /
Abr.Hirschs Förlag/ Stockholm”.
Yearof publication:1895.

