SIGURD VON KOCH
18791919

Hafsstämningar
för piano

Sea Moods
for piano

Emenderadutgåva/Emendededition

Levande Musikarv och
Kungl. Musikaliska akademien
Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden dolda svenska
musikskatten och göra den till en självklardel av dagens repertoar och
forskning.Detta sker genom notutgåvor av musik som inte längre är skyddad av upphovsrätten,samt texter om tonsättarna och deras verk.Texterna
publicerasi projektetsdatabas på internet, liksom fritt nedladdningsbara
notutgåvor.Huvudman är Kungl. Musikaliskaakademien i samarbetemed
Musik- och teaterbiblioteketoch SvenskMusik.
Kungl. Musikaliskaakademien grundades 1771 av Gustav III med ändamålet att främja tonkonsten och musikliveti Sverige.Numera är akademien en friståendeinstitution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens och morgondagensmusikliv.

SwedishMusical Heritage and
e Royal SwedishAcademyof Music
e purposeof SwedishMusicalHeritageis to make accessibleforgotten
treasuresof Swedishmusicand make them a natural featureof the contemporaryrepertoireand musicology.is it doesthrough editionsof sheet
musicthat is no longerprotectedby copyright,and textsabout the composers
and their works.is materialis availablein the project’sonline database,
wherethe sheetmusiccan be freelydownloaded.e projectis run under
the auspicesof the RoyalSwedishAcademyof Musicin associationwith the
Musicand eatre Libraryof Swedenand SvenskMusik.
e RoyalSwedishAcademyof Musicwasfounded in 1771 by King
GustavIII in order to promotethe compositionand performanceof musicin
Sweden.Today,the academyis an autonomousinstitution that combinestradition with activeengagementin the contemporaryand future musicscene.

www.levandemusikarv.se
Huvudredaktör/Editor-in-chief: Anders Wiklund
Textredaktör/Text editor: Erik Wallrup
Redaktör/Editor: Magnus Svensson
LevandeMusikarv/SwedishMusical Heritage
Kungl. Musikaliska akademien/e Royal SwedishAcademyof Music
Utgåva nr 1482–1486/Edition nos 1482–1486
2016
Notbild/Score: Public domain. Texter/Texts:© Levande Musikarv
ISMN 979-0-66166-352-2
Levande Musikarv nansieras med medel från/Published with nancial support from Kungl. Musikaliska akademien,
Kungl. Vitterhetsakademien,Marcus och AmaliaWallenbergsStiftelse,StatensMusikverk,RiksbankensJubileumsfond,
SvenskaLitteratursällskapeti Finland och Kulturdepartementet.
Samarbetspartners/Partners: Musik- och teaterbiblioteket,SvenskMusik och SverigesRadio.

Sigurd von Koch
Sigurdvon Koch (1879–1919)hade ingen rak vägtill en helhjärtad satsningpå
sitt komponerande.Andra intressenoch reellasvårigheteratt klara sigsom tonsättare hindrade honom. Men när han i 35-årsåldernkunde gå in för sitt tonsättande
ödade många verkav olika typer ur hans penna.
StockholmarenSigurd von Koch siktadeförst på att bli sjöocer, men valdemusikenefter några år på Sjökrigsskolan.Passionenför hav och båtar behöll han dock
hela livet,liksomintressetför att måla. Han inledde sina musikstudiermed pianolektionerför Richard Anderssonoch kompletterademed studier i kontrapunkt för
Johan Lindegren.Sin formellamusikutbildningck han vid Musikkonservatoriet,
där han tog examinasom både musiklärareoch kyrkosångare1910.
Ävenom han därefter hade många uppdrag som pianist, i synnerhetsom ackompanjatör,försörjdehan sigsom musikkritiker,under åren 1911–15i Aftontidningen,
1916–19i Stockholms-Tidningen
.
1912restehan till Berlinför att studerakompositionför Karl Kämpf,ett beslut
som betecknar en vändpunkt i Sigurdvon Kochsbana som tonsättare. Hans första
kända kompositionerkom till redan under de senatonåren. Parallelltmed både
studier och annan yrkesverksamhetskrevhan musik, mestadelsvisartadesånger.
Efter uppehålleti Berlinutveckladevon Koch sitt komponerandetill att omfatta
er verktyper,men fann ocksåett personligareoch mer varierattonspråk.
Sigurdvon Koch skrevera kammarmusikaliskaverk,bland annat en violinsonat (1913),en cellosonat(1914)och en pianokvintett (1916).Och han satsadepå
störreformermed I Pansmarker, en lyriskfantasiför orkester(1917)och en Ballad
förpianoochorkester(1918).Men han behöll samtidigt sitt engagemangi sångkomponerandet och skrevbland mycketannat samlingarnaÖsterländskakärlekssånger
(1917,till texter av Hans Bethge)och Gammalswenskawijsor(1919,till texter av
Lucidoroch Wivallius).
Det är framför allt sångtonsättarenSigurd von Koch som uppskattatsav eftervärlden.Hans sångproduktionär egenartad:både varieradoch självständiggentemot inhemskakollegersverk.Att karakteriserahans sångersom impressionistiskt
färgadesägerdärför inte allt. von Kochsintresseför det österländska,allra helst
kinesiskkultur, bidrar inte minst till att görahonom till en särlingbland dem som
runt förra sekelskiftetkomponeradesolosånger.
GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsHäggs emenderadeutgåvorär 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 Elkan & Schildknecht,Emil Carelius,Stockholm,E.C. 184.
På omslagetstår: ”Sigurdv. Koch / Hafsstämningar / Meeres-Stimmungen/
Elkan & Schildknecht/ Emil Carelius/ Stockholm”.
Tillkomstår: 1916.
Tryckår: 1917.

Sigurd von Koch
Sigurd von Koch (1879–1919)had anything but a straight run to full-time commitment as a composer.Other interests,and real diculties in making ends meet by
composing,stood in his way.But when, at the age of 35, he was nally ableto go in
for composingwholeheartedly,many and varied compositionsowed from his pen.
Stockholm-bornSigurd von Koch had initially set his mind on a naval career,
but after a year or two at the RoyalNaval Collegehe switchedto music. His passion for ships and the sea remained with him, though, for the rest of his life, and
so did his interest in painting. He began his music studies by taking piano lessons
with Richard Andersson,going on to study counterpoint under Johan Lindegren.
He receivedhis formal music education at the Conservatory,wherehe graduated as
music teacherand church singerin 1910.
He was much in demand thereafter as a pianist, and especiallyas an accompanist, but he made his living as a music reviewer,rst (1911–15)with Aftontidningen
and then (1916–19)with Stockholms-Tidningen
.
In 1912he travelledto Berlin to study compositionunder Karl Kämpf, and this
decisionmarks a turning point in his careeras composer.His rst known compositionswerealreadywritten in his late teens. Concurrently with studies and other
professionalactivity,he wrote music, most of it ballad-likesongs.After Berlin he
branched out into other types of composition,and at the same time found a more
personaland variableidiom.
Sigurd von Koch wrote severalchamber music works,e.g. a violin sonata (1913),
a cellosonata (1914)and a piano quintet (1916).He also ventured into more largescaleforms with I Pansmarker, a lyricalfantasy for orchestra(1917)and a Balladfor
pianoand orchestra(1918).But he kept up his song writing, and his copiousoutput
included two collections,Österländskakärlekssånger
(1917,to wordsby Hans Bethge) and Gammalswenskawijsor(1919,to wordsby Lucidorand Wivallius).
It is aboveall as a songwriterthat Sigurd von Koch has earned posterity’sappreciation. His songsare sui generis– both varied and independent of worksby Swedish colleagues.To saythat they are tinged with impressionismis an oversimplica tion. His interest in oriental, and aboveall Chinese, culture, not least, helpsmake
him something of a lone wolfamong turn-of-the-century songwriters.
GunnarTernhag
Trans.RogerTanner
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