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Emil Sjögren
I sin samtid var Emil Sjögren (1853–1918) mest bekant för sitt orgelspel,
allra helst för sina improvisationer på instrumentet. Han förknippas med Johannes kyrka i Stockholm, där han var verksam från 1891 till sin död. Men
Sjögren var också pianist, pedagog och inte minst tonsättare.
Emil Sjögren studerade vid Musikkonservatoriet 1869–74, fortsatte däreer i Berlin med studier för Friedrich Kiel (komposition) och Carl August
Haupt (orgel) 1879–80.
Tillbaka i födelsestaden Stockholm var han organist i Franska reformerta
kyrkan 1880–84 och undervisade vid Richard Anderssons musikskola
1886–88.
Regelbundna vistelser i Paris från och med 1901 tillsammans med hustrun Berta utvecklade Sjögren som tonsättare – den franska huvudstaden
var vid denna tid något av ett europeiskt kulturcentrum. Sjögrens verk
framfördes där i en för svenska kompositörer ovanlig omfattning.
Sjögrens verkförteckning innehåller framför allt orgelmusik, solosånger,
verk för violin och piano, samt pianostycken, således inga verk i större
former. Allra mest framförda är hans solosånger som uppskattas för sina inkännande tonsättningar av de valda texterna. Men också hans verk för orgel
och för violin och piano återkommer ständigt i konsertprogrammen.
Emil Sjögren blev invald i Kungl. Musikaliska akademien som ledamot nr
484 den 30 januari 1892.
© Gunnar Ternhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarer rörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter. Justeringarav bågar, förtecken,
accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har företagits
utan kommentar.
Förlaganär utgivenav Abr. Lundquists, Stockholm,Abr. L. 3372.
På omslagetstår: ”Emil Sjögren/ Marche nuptiale (Bröllopsmarsch)/
Préludepathétique et Intermezzo/ Préludefunèbre (Sorgmarsch)/ pour piano
/ Stockholm / Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel”.
Tryckår: 1901.

Emil Sjögren
In his day,Emil Sjögren(1853–1918)was most familiar for his organ playing, mainly his improvisationson the instrument. He was associatedwith St
JohannesChurch in Stockholm,wherehe workedfrom 1891to his death. But
Sjögrenwas also a pianist, educator and not least composer.
Sjögrenstudied at the Conservatoryfrom 1869 to 1874,and later continued in Berlin,studying for FriedrichKiel (composition)and Carl August
Haupt (organ)from 1879 to 1880. Backin Stockholm,the city of his birth,
he was the organist at the French ReformedChurch from 1880 to 1884 and
taught at Richard Andersson’sSchoolof Music from 1886 to 1888.
Regular sojournsin Paris with his wifeBerta from 1901 on developed
Sjögrenas a composer,as the French capital was something of a European
cultural centre at the time. Sjögren’swork was performed there to an unusual
extent for a Swedishcomposer.
Sjögren’sbody of work mainly comprisesorgan music, solosongs,worksfor
violin and piano and piano pieces;thus there are no large-scaleworks.Most
performedare his solosongs,which are appreciatedfor their empatheticmusicalcompositionsof the selectedtexts. But his worksfor organ and for violin
and piano also recur constantly in concert programmes.
On January 30, 1892, Emil Sjögrenwas electedto the RoyalAcademyof
Music as member no. 484.
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About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendated editions are
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material, with
comments on the correctionsand amendments inserted as footnotes.Adjustments to slurs, accidentals,accentsand articulation marks that havenot
aected the reading havebeen made without comment.
Originally publishedby Abr. Lundquists, Stockholm,Abr. L. 3372.
Text on the front page: ”Emil Sjögren/ Marche nuptiale (Bröllopsmarsch)/
Préludepathétique et Intermezzo/ Préludefunèbre (Sorgmarsch)/ pour piano
/ Stockholm / Abr.Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel”.
Yearof publication:1901.

