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Abstract 

The aim of this essay is to analyze the relationship between the title and the music in a selec-

tion of piano pieces by Torsten Petre. Based on the work list, a categorization of the piano 

titles has been made and the categories have been named ”emotions, moods and minds”, ”na-

ture”, ”mankind”, ”dances and similar titles”, ”supernatural beings, fairy creatures and popu-

lar belief”, ”foreign countries and foreign culture”, ”nationalism and tradition”, ”artifacts”, 

and ”miscellaneous”. Two pieces from the category ”emotions, moods and minds” Skizzer för 

piano, third series Op. 38, 1905 have been chosen: no 2 Svikna drömmar and no 6 Mörka 

stunder. See appendix 1 for the work list and appendix 2 for the categorization. 

 

As a background to the analysis, a biography about Torsten Petre as a musician and composer 

has been written. The background also consists of a description of the bourgeois salon, an 

environment in which his music was played, as well as of salon music as a genre. 

 

As there is no established method for analyzing the relationship between title and music, I 

have based the analysis on Benestad´s thoughts about how we perceive music. I have carried 

out the analysis using the piano and playing the piano pieces repeatedly until I felt that I could 

describe the relationship. The analysis shows that using the title as a guideline there is a clear 

recognition between the title and music, which can be described thoroughly, almost like a 

story. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsens ämne, hur intresset uppstod och vad 

syftet med den är. Vidare presenteras det material som använts till uppsatsen. Metodavsnittet 

visar hur syftet kommer att angripas och efter det uppmärksammas tidigare forskning. Av-

slutningsvis illustreras uppsatsens disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Ett häfte med så kallade Skizzer för piano av Torsten Petre (1863-1928) kom i min ägo när jag 

var fjorton år. Noterna fanns med i en låda med noter som min mamma ropat in på auktion. 

Jag upptäckte att skizzerna var utmärkta att spela när koncentrationen gav vika och jag bara 

ville spela utan att tänka. Titlarna var spännande och blev ett tema att följa, en fingervisning 

om handlingen som musiken sedan fick berätta. Detta förhållande till titeln är utmärkande för 

salongsmusik, den genre som Torsten Petres musik representerar. I salongsmusik ska titlarna 

ge såväl lyssnare som utövare något att hänga upp tanken på. Musiken är sådan att den tillåter 

att man drömmer sig bort en stund. Då salongsmusik ofta användes som förströelse i hemmen 

passade det bra med lättspelad och roande musik som många kunde relatera till. Inte heller 

gjorde det något om de som fanns i rummet pratade med varandra under tiden som musiken 

spelades. Torsten Petres pianomusik har ofta känslosamma och målande titlar som speglas i 

musiken. Dessa titlar spelar på vår förmåga att associera, vi kan med största sannolikhet tolka 

titeln och rättfärdiga den i musiken. Det är denna relation mellan titel och musik som jag 

tycker är så intressant och som undersöks närmre längre fram. En förutsättning för denna upp-

sats är således att det finns en relation mellan titel och musik. Att ta del av en kompositörs 

livsöde sätter musiken i ett sammanhang och ger en mer levande bild varför jag också vill 

beskriva den historiska bakgrunden till Torsten Petre och hans musik.  

1.2 Syfte 

Syftet är att analysera relationen mellan titel och musik i ett urval av Torsten Petres piano-

stycken. 

 

Urvalet har gjorts genom att jag först kategoriserat de pianotitlar som finns i verklistan (Se 

bilaga 1 för verklista och bilaga 2 för kategorisering). Den kategori som fick flest titlar var 

känslor, stämningar och sinnestillstånd och jag valde därför två pianostycken från den kate-

gorin. Med tanke på tillgång till noter bestämde jag mig för två stycken ur Skizzer för piano, 
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tredje serien Op. 38 (1905) nr 2 Svikna drömmar (se bilaga 3) och nr 6 Mörka stunder (se 

bilaga 4). 

1.3 Material  

Notmaterial till analysen är hämtat ur Skizzer för piano Op. 38 (1905) av Torsten Petre. Verk-

förteckning och material till den historiska bakgrunden är hämtat ur Torsten Petre, 1863-

1928, en c-uppsats av Tove Thofelt. Verkförteckningen i den uppsatsen har ställts samman 

med hjälp av uppgifter från Torsten Petres förlag samt notsamlingen från Musikaliska Aka-

demiens Bibliotek i Stockholm. Verkförteckningen är dock inte fullständig utan ses av Thofelt 

själv som ett försök till en sådan.  

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området för denna uppsats finns bland annat i böckerna En annan 

berättelse om den västerländska musikhistorien - och det estetiska projektet av Olle Edström, 

Musiklivet i Stockholm 1890-1910 samt Populär Musik under 1800-talet båda av Martin Te-

gen och Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige av Eva Öhrström. Tove Tho-

felt skrev, som tidigare nämnt, c-uppsatsen Torsten Petre, 1863-1928 vid musikvetenskapliga 

institutionen i Stockholm. Thofelts syfte var att gestalta Torsten Petres liv och ta reda på vad 

han skrev i musikaliskt hänseende. Syftet var också undersöka vilken plats han hade som 

kompositör i sekelskiftets Sverige. Thofelts biografidel bygger på brev till och från Torsten 

Petre hämtade ur arkivet över släkten Petre vid Hammarby bruk i Gästrikland. Recensionerna 

i uppsatsen är hämtade från Musikmuseet i Stockholm samt Tidningsarkivet i Stockholm. 

Material har även hämtats från Stockholms Stadsarkiv och då bland annat mantalslängder. 

Thofelt har inte eftersträvat fullständig objektivitet inför sitt material och hennes uppsats är 

även färgad av egna tankar i ämnet. En del uppgifter har inte gått att belägga, enligt Thofelt 

själv mycket beroende på att Torsten Petre inte har någon efterlevande arvinge som kunnat 

bekräfta sanningshalten i det som skrivits om honom. Verkförteckningen är som tidigare 

nämnts inte fullständig men enligt Thofelt den enda som finns. Denna problematik förs såle-

des vidare till min uppsats och jag är medveten om att resultatet av kategoriseringen i kap. 3 

skulle ha kunnat bli annorlunda om jag hade haft tillgång till en fullständig lista.   

 

Jag har sökt efter material om Torsten Petre i uppslagsverk och lexikon. Det finns en artikel 

om Torsten Petre i Sohlmans musiklexikon 1: upplagan (1952) men då det finns mer detalje-

rade uppgifter i Thofelts uppsats väljer jag att inte använda artikeln från Sohlmans musiklexi-
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kon. Tobias Norlind skriver kort om Torsten Petre i Allmänt musiklexikon 2:a upplagan 

(1927-1928). Den texten använder jag dock inte heller eftersom de uppgifterna redan finns i 

Thofelts uppsats i form av ett brev från Torsten Petre till Tobias Norlind. Torsten Petre har 

även omnämnts av Tegen i Musiklivet i Stockholm 1890-1910. 

1.5 Metod 

Jag har inte hittat några förebilder för analys av titelns relation till musiken och skapar därför 

min egen metod med hjälp av näraliggande litteratur. För att i analysen kunna ta avstamp i ett 

synsätt utgår jag från resonemangen i Finn Benestads bok Musik och tanke (1998). Benestad 

lyfter fram att vi oberoende av vår bakgrund upplever musik som någonting meningsfullt i vår 

tillvaro och att musiken fyller funktioner i sociokulturella sammanhang som sorgemusik och 

dansmusik till exempel. Det finns naturligtvis många olika sätt att se på musik. Vissa menar 

att musik är en slags gudomlig uppenbarelse medan andra ser musik som en slags politisk 

hållning med en helt bestämd innebörd. Andra betraktar musik som ett spel av matematiska 

formler medan vissa påstår att musik är en inkarnation av stämningar och känslor. Arv och 

miljö innefattande kulturbakgrund och uppfostran bestämmer hur vi uppfattar och förhåller 

oss till musik.1  

 

Benestad lyfter fram att det inte finns något upplevelsesätt som är mer rätt än något annat ef-

tersom allt beror på vilket sammanhang vi befinner oss i och vilken uppfattning vi har om 

musik. Även om tonsättaren själv berättar hur han eller hon ser på sitt eget musikstycke bety-

der det inte att andra kommer att uppleva det på samma sätt. Benestad menar att ju mer detal-

jerad tolkningen av musiken görs desto mindre allmängiltig blir den. Musiken lever så att säga 

sitt eget liv och kommer att upplevas olika av olika människor. Visst kan vi i viss utsträckning 

associera lika till musiken, att vi många gånger gör just det beror på de konventioner som 

finns i vår kultur och som återfinns i musiken.2 Dur och moll får oss genast att associera till 

glädje respektive sorg. Sohlmans musiklexikon visar att dur och moll sedan länge betraktats 

som karakteristiska motsatser till varandra. Dur sägs stå för det glada och ljusa medan moll 

representerar det sorgsna och mörka. Under de senaste århundradena har dur och moll ofta 

används på detta sätt men det var först under 1700-talet resonemangen blev en utbredd kon-

vention. Att använda detta som en generell tumregel för karaktär håller dock inte, andra fakto-

                                                 
 
1 Benestad 1998: 355 
2 Benestad 1998: 358-359 
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rer såsom tempo kan vara medbestämmande liksom övergångar mellan och blandningar av 

dur och moll.3 När vi lyssnar på musik gör vi det på olika sätt och det finns en skillnad mellan 

att förstå musikens struktur och uppleva dess innehåll. Inget är underordnat det andra efter-

som det inte krävs en intellektuell strukturell förståelse för att uppleva musik. Inte heller är 

det säkert att den intellektuella förståelsen ökar den emotionella upplevelsen.4 I analyskapitlet 

använder jag min strukturella kunskap som ett hjälpmedel för att förklara min emotionella 

upplevelse. Jag kombinerar ett musikteoretiskt språk med målande beskrivningar för att öka 

förståelsen av den musikaliska upplevelsen. Analysen börjar alltså i upplevelsen av musiken 

och förankras sedan musikteoretiskt för att befästa relationen mellan titel och musik. 

 

Jag har utgått från mig själv som utövare och utgör på så sätt ett mänskligt analysverktyg. För 

att kunna utforska den musikaliska gestaltningen av titeln har jag först fört en diskussion 

kring dess innebörd. Med hjälp av Svenska akademiens ordbok definierar jag orden i titlarna 

och bygger sedan vidare med min tolkning. Det bör påpekas att den mening jag ger åt titlarna 

antagligen inte hade blivit densamma om jag levt då dessa stycken först gavs ut. Således 

genomför jag en analys av titelns innebörd i den tid vi lever i nu utan hänsyn till vad titlarna 

ursprungligen kan ha syftat på. För att kunna utforska relationen mellan titel och musik har 

jag spelat styckena om och om igen och med titeln som tema har jag antecknat vad musiken 

gett för associationer. Vissa passager har krävt fler omspelningar än andra men jag vill påpeka 

att jag inte tvingat fram någon upplevelse som inte känts naturlig. 

 

Genom att öppet och noggrant redogöra för tillvägagångssättet vill jag öka trovärdigheten för 

de upplevelser som beskrivs i analysen. Genom att leva mig in i musiken kan jag finna en 

relation mellan titeln och musiken, denna relation beskrivs av mina ord som jag hoppas för-

medlar vad jag menar på ett tydligt sätt. Det är alltså känslorna och upplevelsen av musiken 

som står i fokus, vilket också går i linje med salongsmusikens funktion som förströelse och 

underhållning. Analyserna är inte allmängiltiga men jag skulle bli förvånad om mina analyser 

inte skulle kännas bekanta på något sätt. 

 

                                                 
 
3 Bengtsson 1979 
4 Benestad 1998: 358-359 
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1.6 Disposition 

 
   

Först finns en biografi över Torsten Petre. Sedan beskrivs den bor-
gerliga salongen och salongsmusik som genre lyfts fram. 
 
 
 
Här berättas hur kategoriseringen av Torsten Petres pianotitlar gick 
till. 
 
 
Här analyseras relationen mellan titel och musik med utgångspunkt 
från Svikna drömmar och Mörka stunder. Musikanalyserna föregås 
av diskussion kring titlarnas innebörd. 
 
Efter en kort sammanfattning av uppsatsen redovisas uppsatsens re-
sultat och en diskussion förs kring dem. Avslutningsvis ges förslag 
till vidare forskning. 
 
 
 

Kap.2 
Torsten Petre och 

den borgerliga salongen 

Kap.3 
Kategorisering av  

Torsten Petres pianotitlar 

Kap.4 
Analys av relationen 

mellan titel och musik 

Kap.5 
Sammanfattning  
och diskussion 
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2 Torsten Petre och den borgerliga salongen 

I detta kapitel skildras Torsten Petres liv som musiker och kompositör. Vidare ges en beskriv-

ning av salongen, den miljö som Torsten Petres kompositioner främst var ämnade för. Avslut-

ningsvis lyfts salongsmusiken som genre fram. 

2.1 Biografi över Torsten Petre (1863-1928) 

Torsten Petre hade alltid velat livnära sig på musiken, men vägen dit var inte självklar då han 

hade gravt nedsatt syn och en far som hellre såg en annan yrkesbana för sin son. Torsten Pe-

tre blev dock med tiden alltmer inställd på en yrkesbana inom musiken och hans kompositio-

ner blev utgivna på diverse förlag bland annat runt om i Europa och Amerika. I sällskapslivet 

så rörde sig Torsten Petre i societetskretsarna, när han var i Schweiz och Frankrike bestod 

hans umgänge även av erkända musiker som Jean-Baptiste Fauré och Charles Gounod. Med 

tiden bosatte sig Torsten Petre, tillsammans med sin franska fru, i en våning i Stockholm där 

det livliga sällskapslivet fortsatte.5

 

Torsten Petre föddes 17 januari, 1863 på Norra Hammarby i Ovansjö socken, Gästrikland. 

Fadern Hjalmar Petre var brukspatron samt politiker och verkade bland annat för folkskolan.  

Modern Helene Berg var hemmafru och för övrigt en omtyckt sångerska. Torsten Petre var 

äldst i syskonskaran. Intresset för musik var påtagligt och Torsten Petres morfar, sångaren och 

musikern Isac Albert Berg gav honom den första musikundervisningen. Tidigt upptäcktes det 

att Torsten Petre led av ett svårt synfel som efter en operation i Berlin blev något bättre. Syn-

skadan medförde att Torsten Petre kom efter i skolarbetet men han började ändå, uppmanad 

av sin far att studera privat för en kandidat i Uppsala år 1878. Samtidigt gick faderns affärer 

på Hammarby allt sämre och oron för brukets framtid var stor. Denna höst blev Torsten Petres 

ögonvärk så svår att kandidaten fick hjälpa honom med brevskrivningen till fadern. I februari 

1879 tog Torsten Petre fiollektioner för Jacob Axel Josephson.6 Dessa fiollektioner återupp-

togs hösten 1879 och modern skickade också upp sin flygel till sonen i Uppsala. 

 

                                                 
 
5 Kapitel 2.1 baseras på Thofelt 1993: 1-27 
6 Jacob Axel Josephson (1818-1880), tonsättare och dirigent. År 1849 blev Josephson dirigent för Akademiska 
kapellet vid Uppsala universitet, och startade också Filharmoniska sällskapet. Josephson dirigerade sångsällska-
pet Orphei Drängar 1854-1880. 1864 blev Josephson även domkyrkoorganist och 1867 grundade han Uppsala 
domkyrkokör som han ledde fram till sin död 1880. Josephsons mer kända verk består av manskörssånger (Boh-
lin 2006-03-29). 
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Torsten Petre drömde trots sina ögonbesvär om en karriär inom musiken. Det var inte bara 

synen som hindrade honom utan också fadern som ville att Torsten skulle hjälpa till med bru-

ket. Sommaren 1880 försattes familjen Petre i konkurs och tvingades flytta från bruket. Famil-

jen Petre reste nu till Uppsala men modern blev allt sjukare och dog i november samma år. 

Efter dessa händelser, först konkursen och sedan moderns död ville Torsten Petre hjälpa sin 

far. Torsten Petre bestämde sig för att bli lärare och i januari 1881 började studierna vid Boll-

näs folkhögskola. Morfadern som nu också var sjuk tyckte det var tråkigt att Torsten tvinga-

des lägga musicerandet åt sidan. Med allt som hänt var det svårt för Torsten Petre att hänga 

med i undervisningen och i breven skrev han att han ville ge upp studierna. När sommaren 

kom bestämde sig Torsten Petre för att avbryta lärarstudierna. Istället skulle han gå en lant-

bruksutbildning i Stockholm. I bakhuvudet fanns drömmarna om att bli musiker kvar men 

morfadern avrådde Torsten till en yrkesbana inom musiken och menade att Torsten skulle 

använda musiken som rekreation istället. Detta råd var inte Torsten Petre nöjd med och han 

började komponera visor samtidigt som han gick en lantbruksutbildning i Stockholm. 

 

Hösten 1882 köpte fadern Hjalmar Petre gården Holmsund och familjen flyttade dit. Torsten 

Petre fick efter utbildningen en lantbruksplats på Lunda och började jobba där. Han trivdes 

bra men ville ut i världen och se sig omkring. Att resa ingick enligt fadern i en god uppfostran 

och han stöttade därför sin sons resplaner. I oktober 1884 reste Torsten Petre till Vevey, 

Schweiz för att studera musik. Brevväxlingen var flitig och fadern rådfrågade ofta Torsten om 

affärer. Fadern friade till den före detta guvernanten Madeleine Ashton och de gifte sig. 

 

Torsten Petre trivdes mycket bra i Schweiz men i breven uttryckte han samvetskval för att han 

inte hjälpte till med affärerna hemma. Fadern ville överlämna gården till sin son och tyckte 

inte alls om Torstens satsning på musiken. Inte heller tyckte han om att sonen roade sig i soci-

etetskretsarna borta i Schweiz. När Torsten Petre varit i Vevey i två år var hans enda önskan 

att bli kompositör och att livnära sig på det. Den 3:e december 1886 dog morfadern Isac Al-

bert Berg. Julen 1886 skickade Torsten Petre hem sina första musikaliska verk som uppskat-

tades mycket av hans yngre systrar. Även fadern uppskattade musiken men påpekade återigen 

att musiken inte kunde vara ett levebröd. Det gick dock mycket bra för Torsten Petre i 

Schweiz. Hans kompositioner omnämndes i dagstidningen L’estafette 28 december, 1886, 

Genève och senare i flera andra tidningar. Dessa skriverier nådde Sverige och kommenterades 

i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning:  
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Om hr Torsten Petres kompositioner yttrar den nämnda tidningen att de bära en äkta nordisk prägel 

samt karaktäriseras af äkta allvar, några af vemod, andra fulla af ursprunglighet och öfverraskande 

effekter. De uttrycka smärta, varma fosterlandskänslor, ren kärlek genom toner, hvilka höja sig öf-

ver det hvardagliga, och som finna vägen till hjärtat.7  
 

Torsten Petre hade vid den här tiden fått sju kompositioner utgivna. Dessa var fördelade i tre 

häften, Till min mor som innehöll fyra romanser för alt eller baryton, Ave Maria samt det tred-

je häftet som innehöll de två romanserna Les deux Pauvres och Les Bohèmians. Kompositio-

nerna framfördes enligt Svenska Dagbladet 18 mars, 1887 på stora operan i Genève samt på 

mindre salongskonserter. 

 

År 1887 reste Torsten Petre till Paris och arbetade enligt obekräftade uppgifter på generalkon-

sulatet som sekreterare. Han medverkade också som politisk recensent i tidskriften Revue des 

deux mondes och tog även sånglektioner av Jean-Baptiste Fauré.8 Torsten var en stor beundra-

re av Charles Gounod9 och inspirerades av honom. De två blev också goda vänner. 

 

I början av 1889 reste Torsten Petre hem i fyra veckor för att hjälpa till med affärerna, fadern 

var sjuk och behövde hjälp. Efter detta reste han tillbaka och träffade då sin blivande fru 

Jeanne Fonzes-Lafoux. Torsten Petre fortsatte sitt komponerande och fick en del verk utgivna. 

År 1891 gifte sig Torsten Petre med Jeanne Fonzes-Lafoux och de reste till Holmsund, som 

familjen Petre nu sålt men disponerade fram till våren 1892. Den 15 mars 1892 föddes dottern 

Yvonne Anaïs och den nybildade familjen flyttade till Stockholm. Torsten Petre komponerade 

återigen och han omnämndes i tidningarna där han fick både ros och ris. Utöver komposition 

ägnade sig Torsten Petre också åt lanthushållning genom en mejerirörelse i Skenninge, Öster-

götland som visade goda resultat. 

                                                 
 
7 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 januari, 1887 citerat ur Thofelt 1993: 10 
8 Jean-Baptiste Fauré (1830-1914), fransk barytonsångare. Fauré studerade vid Pariskonservatoriet och debutera-
de 1852 som Pygmalion på Opéra-Comique. Fauré debuterade även i London 1860 som Hoël i Covent Garden 
och återkom flera säsonger därefter i andra roller. På Parisoperan debuterade han 1861 som Julien. Fauré spelade 
under sin karriär många olika roller på olika scener främst i Paris och London. 1886 drog han sig tillbaka från 
scenen. Fauré blev mycket uppmärksammad för sin musikalitet, sångstil och skådespelartalang (Forbes 2006-03-
29). 
 
9 Charles Gounod (1818-1893), fransk tonsättare. Gounod studerade vid Pariskonservatoriet där han tidigt intres-
serade sig för 1500-talets kyrkomusik. Ena sidan av hans musikerskap utgjordes av religiösa drag och intresse 
för Mendelssohn och Bach. Den andra sidan av musikerskapet var opera. Till de mer kända operorna av Gounod 
räknas Mireille 1864, Romeo och Julia, 1867 och framförallt Faust, 1859. Operan Faust gav honom internatio-
nellt renommé och är också den opera som levt vidare. Gounod skrev en rad sakrala verk och många sånger där 
den mest omtalade är Ave Maria ackompanjerat av ett Bachpreludium (Huebner 2006-03-29). 
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I Stockholm hade paret ett rikt sällskapsliv med många uppskattade bjudningar och fester. Till 

exempel ordnade Torsten Petre i slutet av november 1893, drygt en månad efter Charles Gou-

nods död, en musikfest till dennes minne. Tillställningen omnämndes i Dagens Nyheter 28 

november, 1893 och där stod att läsa att gästerna bland annat bestod av några av Stockholms 

mest förnäma litterära och musikaliska förmågor. Efter en konsert där musikaliska stycken ur 

kompositionen Skizzer för piano framförts blev kritiken vass och styckena kallades för dilet-

tantiska. De ansågs alltså hålla amatörnivå. Dessa skizzer för piano kommenterades även i 

Nya Dagligt Allehanda den 8 december 1894: 

 
Dessa skizzer äro enkla och anspråkslösa och vittna om melodisk begåfning och god karakteristik i 

framställningen. Ett par af dem hafva spelats på offentlig konsert, der de dock ej passa. Deras enk-

la byggnad och melodiska motiv samt de små anspråk de ställa på exekutörens teknik, borde de-

remot göra dem välkomna i hemmen.10

 

Att dessa pianoskizzer passar för hemmets miljö skrivs i flera tidningar, det nämns också att 

musiklärare bör ha god användning av dem i undervisningen. Torsten Petre fortsatte att kom-

ponera fler skizzer för piano och julen 1897 kom Nya skizzer för piano ut. Kritiken blev även 

där att de passar utmärkt som salongsstycken. Vissa menade också att de visade på musikalisk 

och ibland storslagen begåvning. 

 

År 1898 upplöstes Torsten Petres äktenskap. Före detta hustrun Jeanne Fonzes-Lafoux flytta-

de tillbaka till Frankrike och dottern Yvonne Anaïs stannade hos Torsten Petre. Samma år 

avled också Torsten Petres far Hjalmar Petre. Julen 1899 gavs kompositionen Ur lifvets saga 

ut som bestod av sex skizzer för piano. En del av kritiken var skarp och en del menade att 

Torstens smak var på ett lågt utvecklingsstadium och tillhörde den lägre salongsmusikens 

gebit. Wilhelm Peterson-Berger skrev i Dagens Nyheter 11 januari, 1900 att: 

 
Torsten Petre som utgivit två piaonohäften___båda innehållande långrandiga och smaklösa styck-

en utan form och utan egentligt innehåll.11  
 

                                                 
 
10 Nya Dagligt Allehanda 8 december, 1894, citerat ur Thofelt 1993: 15 
11 Dagens Nyheter 11 januari, 1900 citerat ur Thofelt 1993: 18 
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Torsten Petres dotter reste i september 1904 till Neuilly utanför Paris för att studera. Det blev 

ensamt för Torsten Petre och i brev till dottern skrev han att han saknade henne och att han 

knappt orkade spela piano längre. Torsten Petre hade det nu ekonomiskt gott ställt, han ägde 

en del fastigheter och kunde leva på räntorna som brukspatron. Han blev invald i föreningen 

Internationalis Concordea, som enligt Torsten Petres egen utsago strävade efter mänskligt 

goda syften. Den 6 oktober samma år anordnade denna förening en Petre-afton och man vän-

tade sig ungefär 300 gäster. Där framfördes Torsten Petres kompositioner inför en publik be-

stående av vänner och musiker. Konserten blev lyckad och Torsten Petre var mycket nöjd. 

 

Under våren 1905 arbetade Torsten Petre bland annat med två större fiolnummer, ett stycke 

för fyrstämmig manskör samt fler skizzer för piano. Han ägnade sig också åt välgörenhet och 

anordnade bland annat konserter till förmån för unga, talangfulla och mindre bemedlade mu-

siker. Komponerandet gick inte som planerat eftersom Torsten Petre drabbades av svindel. 

Annandag påsk 1905 planerades dock en ny Petre-afton med 700 biljetter att sälja. Då Torsten 

Petre var sjuk och led av stark hjärtklappning hade han ordinerats att bara dricka mjölk och 

inte röka. Trots sjukdom gick konserten bra och salen var fullsatt. Publiken mottog positivt 

Torsten Petres musicerande.  

 

På grund av Torsten Petres ögonbesvär hjälpte den unge pianisten Daniel Jeisler12 till med att 

skriva ned kompositionerna. Daniel Jeisler kom även med musikaliska idéer. Hösten 1905 gav 

Torsten ut nio fantasier. Nu ville ett förlag i Hamburg ge ut Torstens kompositioner samt ett i 

Philadelphia. Här i Sverige gavs kompositioner ut på förlagen Abraham Lundquist, Elkan & 

Schildknecht och Hirsch & German. I övrigt gick inte affärerna lika bra längre och fastighe-

terna som Torsten Petre ägde blev mindre värda. Han var utmattad och kunde knappt läsa 

eller skriva längre. Den 2 november 1905 föll Torsten Petre i en trappa och fick hjärnblöd-

ning. Detta förde med sig en tids förlamning av vänster ansiktshalva, vänster sida samt väns-

ter arm. Torsten Petre fick hjälp av en sjuksyster och även av systrarna Sandahl som länge 

funnits i umgängeskretsen. En utav dessa systrar, Fanny Sandahl blev Torstens fru 1906 då 

han hade tillfrisknat. 

 

                                                 
 
12 Jeisler, Daniel (1877-1959) (Stims officiella hemsida 2006-06-03) 
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Torsten Petres 50-årsdag 17 januari, 1913 bestod av en hyllning från vännerna genom före-

ningen Internationalis Concordea som dock ägde rum 3 januari. Det skrevs om Torsten Petres 

50-årsdag i Svensk Musiktidning, nr 2 den 1 februari 1913: 

 
Han besitter en enkel men intressant melodik, målande naturens stämningar och hjärtats känslor på 

ett träffande och lättfattligt sätt. Häri ligger nog nyckeln till att han mer än de flesta kunnat anses 

göra sig förtjänt av det vackra epitetet, man i dessa dagar ägnat honom: hemmets tonskald. Han 

äger kanske ej så storslagen originalitet i uppfattningen, men hans verk kännetecknas av stor inner-

lighet, och det är nog med ett visst berättigande en musikkritiker en gång kallat honom ’vår svens-

ke Mendelsohn’. Som ett bevis på hur spridda hans alster äro, kan anföras, att han har förläggare i 

Stockholm, Köpenhamn, Hamburg, London, Genève, paris och Philadelphia…’mitt musikaliska 

mål’ skriver han till oss ’har varit och är att i hemmen höja och utveckla känslor och smak för me-

lodik i förening med enkel harmonik.13

 

Torsten Petre skrev också dikter under hela sitt liv och 1915 sammanställde han dem och gav 

ut dem. Diktsamlingen, som hette Flingor och Flisor innehöll 95 dikter om kärlek, natur, var-

dag, smärta och fest. Flingor och Flisor tillägnades hustrun Fanny. När musikforskaren och 

lektorn Tobias Norlind skulle sammanställa sin bok Allmänt musiklexikon bad han Torsten 

Petre att skriva några rader om sig själv. I ett brev till Tobias Norlind den 4 maj 1926 gjorde 

han just det: 

 
Samt att mina pianokompositioner vunnit en oerhört stor spridning i Amerika…Bevis härpå äger 

jag i pianohäften utgivna av amerikanska förläggare, varpå står antecknat 10 upplagan å vardera 80 

000. Kan vidare meddela att Holländska Indien och Australien äro till min egen förvåning stora 

avnärmare (otydligt) av mina kompositioner. Som förläggare har jag haft och har A. Frey Gèneve. 

Elkan & Schildknecht, Abr. Lundquist, Carl Johnn och Nordiska Förlaget i Stockholm. Wilhelm 

Hansen Köpenhamn. Anton J. Benjamin Hamburg. D. Rather Leipzig. Milano. Lublin & Son Lon-

don och Teodore Presser Philadelphia. Utgifna pianokompositioner överstiga betydligt 200 ex.14

 

Den 6 juli 1928 avled Torsten Petre i Stockholm. Han begravdes på Norra begravningsplatsen 

bredvid sin far. Torsten Petre hade under sitt liv haft ett stort intresse för folkskolan och gav 

också donationer till Sveriges allmänna folkskollärarförening. Den 17 januari 1929 anordnade 

Sveriges allmänna folkskollärarförening en minnesfest till Torsten Petres ära. På denna fest 

                                                 
 
13 Svensk Musiktidning nr 2, 1 februari, 1913 citerat ur Thofelt 1993: 23 
14 Brev från Torsten Petre till Tobias Norlind 4 maj, 1926 citerat ur Thofelt 1993: 24 
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talade musikdirektör Cyrus Granér om Torsten Petre. Cyrus Granér menade att Torsten Petre 

visste sina musikaliska begränsningar och höll sig till de former han behärskade. 
 

2.2 Salongen och musiken 

Som Öhrström påpekar förekom salonger i fler samhällsskikt med mycket varierade innehåll. 

Givetvis kan Torsten Petres publicerade musik ha spelats i allt från bondehem till borgarhem, 

men biografin speglar borgerligheten varför det är de borgerliga salongerna som behandlas i 

detta kapitel. 

2.2.1 Salongen 

Begreppet salong kan, som Öhrström påpekar ha olika innebörder. I Frankrike betydde ordet 

salong på 1700-talet helt enkelt att man ordnade sällskaplig sammankomst överhuvudtaget. 

Under 1800-talet fanns det olika sorters salonger. Salong kunde då syfta på privata eller halv-

offentliga konsertsalar som var mer intima än de offentliga konsertlokalerna. I Sverige använ-

des beteckningen om lokaler som inte var renodlade konsertlokaler. Salong kunde alltså bero-

ende på samhällsklass, tid och plats innebära flera olika sorters musikalisk samvaro. I den 

borgerliga salongen skulle man umgås, musicera och dansa med varandra. I Sveriges borger-

liga salonger, liksom inom övriga Europas högre samhällsskikt under 1800-talet, innehöll 

sällskapslivet musik, dans och litteratur. Den borgerliga salongen var en av 1800-talets vanli-

gaste musikaliska miljöer. Det fanns ingen mekaniskt reproducerad musik under 1800-talet, 

varför man fick själv framföra musiken eller be någon att spela. Det offentliga konsertväsen-

det hade ännu inte tagit form och det fanns inte så mycket nöjen utanför hemmet. Musikaftnar 

i hemmet var därför mycket populära. Släkt och vänner bjöds in för att umgås, lyssna på mu-

sik och äta. Musiken skulle oftast finnas i bakgrunden och var inte till för att kräva fullständig 

koncentration. De musikintresserade familjerna bjöd också in utomstående musiker och sång-

are för att uppträda i hemmet. Turnerande musiker kunde stanna en eller två veckor på samma 

ort om de fick tillräckligt många inbjudningar. I vissa salonger kunde det därför förekomma 

kammarmusikkonserter med dåtidens främsta artister likväl som det i andra salonger var dot-

tern i familjen som stod för underhållningen. Musiken i de borgerliga salongerna förekom 

således i alla dess former och var av skiftande kvalitet. Salongsmusiken framfördes av både 

professionella och amatörer.15

                                                 
 
15 Edström 2002: 152-154, Tegen 1955: 88-92, 1986: 36-37, Öhrström 1987: 23 
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2.2.2 Kvinnorna bar upp musikodlingen i hemmen 

Musikodlingen i hemmen var stor och hemmamusicerandet bars övervägande upp av kvinnor. 

Sång och musik hörde till den borgerliga kvinnans förströelse. Även barnens utveckling upp-

märksammades med musik. I de borgerliga hemmen var musiken en del av barnens och då 

särskilt flickornas uppfostran. Det var näst intill en plikt att lära sig spela och sjunga. Målet 

med barnens musicerande var inte att de skulle bli professionella musiker. Från musikens krav 

på disciplin och övning skulle man dra lärdom till andra situationer som kunde uppstå senare i 

livet. Även dans i hemmen, anordnade av föräldrarna sågs som en mycket bra sysselsättning 

för barn. Barnen skulle naturligtvis också med sina musikaliska färdigheter roa sina föräldrar 

och spela när det kom gäster.16  

 

Nöjena i hemmen höll en stark ställning ända till slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-

talet. Efterhand förlorade de sin dragningskraft eftersom utbudet av offentliga nöjen blev stör-

re och konkurrerade om uppmärksamheten. Kvinnans roll i de borgerliga kretsarna var en 

starkt bidragande orsak till att musiken i hemmen hade kvar en förhållandevis stark ställning 

ända in i början på 1900-talet.17

2.2.3 Repertoar och instrument 

Tegen beskriver salongsmusikens repertoar som bred. Den bestod exempelvis av sonater, 

stråkkvartetter, operamelodier, folkvisor och solostycken. Sångrepertoaren ansågs hålla högre 

nivå än pianorepertoaren där styckena ofta var slentrianmässigt valda. Bland sånger var 

dryckesvisor jämte romanser och ballader en stor grupp. Dryckesvisorna hyllade vänskapen 

och avslutades med att vinglaset tömdes. Vidare lyfts fram att dessa dryckesvisor represente-

rade den borgerliga kretsen där man enligt de själva hade glada och respektabla umgängesva-

nor. Repertoaren för piano var bred och innehöll allt från enkla salongsstycken till operafanta-

sier. Vanligast var dock dansmusik och karaktärsstycken. Samma stycke arrangerades ofta för 

olika svårighetsgrader. Det var också vanligt att man spelade fyrhändigt piano. Det domine-

rande instrumentet från omkring 1830 och framåt var piano främst tack vare dess användbar-

het i flera olika sammanhang. Andra förekommande instrument i salongerna var gitarr, cittra, 

violin och harpa. Med hjälp av förlagens utgivning kan man konstatera att pianostycken och 

                                                 
 
16 Edström 2002: 152-153, Tegen 1955: 88-92 
17 Tegen 1955: 87-92 
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enkla sånger var de mest populära genrerna för hemmamusicerandet. Efterfrågan på barnvisor 

och pianostycken för barn var också stor eftersom musicerandet ingick i barnens uppfostran.18

2.2.4 Amatörkompositörens arena 

Den stora efterfrågan på salongsmusik ledde till att förläggare annonserade efter lämpliga 

kompositörer som kunde skriva eleganta och inte alltför svåra kompositioner. Det fanns ett 

behov av mindre piano- och dansstycken av halvseriös karaktär. Salongsmusiken blev en mu-

sikalisk produkt som ledde till att kompositörerna följde enkla musikaliska mallar vilket i sin 

tur påskyndade kompositionsförloppet. Detta gjorde att många amatörtonsättare blev fram-

gångsrikt publicerade. Tegen påpekar att Torsten Petre med sina 36 skizzer för piano är ett 

exempel på just en salongskompositör. En salongskompositör kunde ha opustal som översteg 

500. Opustalen skulle förfina styckena och antyda att det rörde sig om verk, vilket inte var 

fallet. Kompositören visste alltså redan när hon/han skrev vilken social situation som musiken 

skulle användas i och utefter det anpassades musikens struktur.19

2.2.5 Salongsmusikens lågstatus 

Många och då särskilt konstmusikanhängare såg misstänksamt och nedvärderande på sa-

longsmusiken. De ansåg att salongsmusikens tematik och struktur var för vardaglig och att 

den framfördes i sammanhang som motarbetade full koncentration åt musiken. Därav betrak-

tades salongsmusiken av dessa människor som en mindre konstnärligt värdefull musikstil. 

Vissa av dessa konstmusikanhängare menade till och med att musiken var skadlig att spela 

och lyssna på. Salongsmusiken var trots konstmusikanhängarnas kritik mycket omtyckt. Syf-

tet med salongsmusiken var ju inte att lyssna koncentrerat utan att lyssna varierat. Varierat på 

så sätt att salongsmusiken var en del av den sociala samvaron bland samtal, mat och dryck. 

Faktum är dock att mycket musik skriven av kompositörer som ansågs tillhöra konstmusiken 

blev populära i salongerna och kunde fungera på samma sätt som den så kallade lågstatusmu-

siken. Ett exempel är Schumanns Träumerei ur Kinderzenen opus 15 som var omåttligt popu-

lär i salongerna, på caféer och restauranger. Det var naturligtvis svårt att dela in musik i 

konstmusik och icke konstmusik. Vanligt var att musiken bedömdes med tanke på av vem, 

hur och i vilken kontext den framfördes.20

                                                 
 
18 Edström 2002: 152, Tegen 1955: 88-92, 1986: 36-38 
19 Edström 2002: 154-156, Tegen 1955: 92-93 
20 Edström 2002: 159-162, Öhrström 1987: 24 
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2.2.6 Salongsmusikens struktur och titlar 

Edström redovisar ett resultat från Ballstaedt & Widmaier kring salongsmusikens titelsätt-

ning.21 Resultatet visar att ungefär 10 % av styckena har titlar som ”Källan”, ”Vid havsstran-

den” och ”Gnistor” och att dessa har motsvarande tonmåleriska drag i musiken. Vidare har 

ungefär 25 % av styckena kända stilar såsom marsch, veneziansk gondolsång och vaggsång. 

Resterande 65 % av salongsstyckena har titlar om känslor, stämningar, religiösa tankar eller är 

endast uppkallade efter flicknamn. Edström poängterar att det kan vara mycket svårt eller 

omöjligt att hitta en tydlig överensstämmelse mellan titel och musik i den sistnämnda grup-

pen. Jag återkommer till detta längre fram i diskussionen, kap.5. Vidare menar Edström att det 

istället handlar om ett musikaliskt uttryck som kallas den sentimentala tonen. Ballstaedt & 

Widmaier menar att den sentimentala tonen refererar både till människornas samhälleliga si-

tuation och som skillnaden mellan de borgerliga människornas vardag med slit och konkur-

rens gentemot deras dagdrömmeri. Salongsmusiken var således till stor del mycket sentimen-

tal och känslosam. Vidare påpekar de att eftersom kvinnor betraktades som mer känslosamma 

ansågs den här musiken passa dem utmärkt. Edström lyfter fram att kvinnorna därav utveck-

lade ett mycket emotionellt lyssnarsätt. När offentliga nöjen blev vanligare gick även kvin-

norna på de offentliga konserterna och lärde sig också ett strukturellt lyssnarsätt.22  

 

Edström menar att salongsmusikens struktur och titlar bland annat var skapade för att både 

lyssnare och utövare skulle kunna drömma sig bort. Strukturen har en sådan karaktär att man 

kan ha ett icke-koncentrerat lyssnande och tänka på annat emellanåt. Formförloppet är av un-

derordnad betydelse, alltså tvärtom från konstmusiken. Salongsmusiken ska inte bjuda vare 

sig utövaren eller publiken på några överraskningar utan vara lättsmält. Styckena har vanligt-

vis små symmetriska formtyper, behändigt modulerad harmonik och stereotypa rytmer. Tit-

larna hjälper till att finna ett känslomässigt lyssnarsätt med varierande intensitet. Ofta är tit-

larna målande och motsvaras av den musikaliska strukturen och upplevelsen präglades av den 

sociala kulturen som fanns inom salongslivet.23 Jag återkommer även till detta i kap. 5 med 

kritiska synpunkter. 

                                                 
 
21 Ballstaedt & Widmaier 1989: 79ff, Salonsmusik-zur Geschichte und Funktion einer Bürgerlichen Musikpraxis                              
i  Edström 2002: 155 
22 Edström 2002: 155, 171-172 
23 Edström 2002: 155-156 
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2.3 Avslutande kommentarer 

Jag vill börja med att uppmärksamma två mycket positivt mottagna konserter där Petre fram-

trädde med sin egen musik. Den första var den Petre-afton år 1904 som arrangerades av före-

ningen Internationalis Concordea där publiksiffran var ca 300. Året därpå arrangerades ytter-

ligare en Petre-afton som blev positivt mottagen och publiksiffran denna gång blev ca 700. 

Publiksiffrorna visar att trots att Petres musik främst var ämnad för hemmen fanns det ett in-

tresse för hans musik även på konsert. Torsten Petres uttrycker sig, som tidigare nämnt, om 

sin ambition på detta sätt: ”mitt musikaliska mål har varit och är att i hemmen höja och ut-

veckla känslor och smak för melodik i förening med enkel harmonik”. Därmed anger han själv 

bedömningskriterierna för sin musik och säger indirekt att den inte passar på offentliga kon-

serter. Den vassa kritiken han fick från främst konstmusikanhängare borde därför ha varit 

väntad. Peterson-Berger beskriver, citerad i biografin två av Torsten Petres pianohäften, an-

tagligen från serien Skizzer för piano, som ”långrandiga, smaklösa, utan form och innehåll”. 

De båda styckena jag i nästa kapitel valt att analysera är tagna ur just serien Skizzer för piano. 

Jag kan hålla med om att de är enkla och anspråkslösa men dock inte som Peterson-Berger 

ansåg, utan form och innehåll, vilket framgår av analysen i kapitel 4. 
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3 Kategorisering av Torsten Petres pianotitlar 

I detta kapitel presenterar jag min kategorisering av Torsten Petres pianotitlar. Syftet med 

kategoriseringen var att finna ett mönster i titelnamnen. Att upptäcka om vissa sorters titlar 

var mer förekommande än andra och vad de hade gemensamt i titelsättningen. Sedan använ-

des den mest populära kategorin till att, för syftet, göra det urval av pianotitlar som analyse-

ras i nästa kapitel, Svikna drömmar och Mörka stunder. 

 

Kategoriseringen började med att jag gick igenom titlarna för pianomusik i den ordning de 

står i verkförteckningen och placerade dem i olika grupper utan rubriker.(Se bilaga 2 för titel-

namnen i respektive kategori). De titlar som jag tyckte hörde ihop hamnade således i samma 

grupp. När det kom en titel som inte passade ihop med någon annan titel bildades en ny 

grupp. För att få fram ett mönster var det viktigt att inte tvinga in en titel i en viss grupp utan 

hellre då bilda en ny grupp. När alla titlar var grupperade tittade jag på en grupp i taget och 

letade efter en gemensam nämnare för titlarna i just den gruppen. Den gemensamma nämnare 

jag fann blev rubriken och alltså namnet på kategorin. Åtta kategorier fastställdes med rubri-

kerna ”Känslor, stämningar och sinnestillstånd”, ”Natur”, ”Människan”, ”Danser och liknan-

de”, ”Övernaturliga väsen, sagoväsen och folktro”, ”Främmande länder och främmande kul-

tur”, ”Nationalism och tradition”, ”Ting” och ”Övrigt”. En svårighet med kategoriseringen 

har varit att vissa titlar givet hittat sin plats i en viss kategori medan andra passat in i flera 

kategorier. Ett exempel är ”Höststämning” som kan passa i både ”natur” och ”känslor, stäm-

ningar och sinnestillstånd”. Jag har då övervägt helheten i kategorin och låtit den bestämma 

om titeln ska vara kvar eller flyttas. Ett fåtal titlar har inte passat in naturligt i någon kategori 

varför det finns en kategori som heter ”Övrigt”. De sammanlagt 167 titlarna fördelades enligt 

följande: 

45 st. Känslor, stämningar och sinnestillstånd (27 %) 

39 st. Natur  

28 st. Människan 

16 st. Danser och liknande 

14 st. Övernaturliga väsen, sagoväsen och folktro 

7 st. Främmande länder och främmande kultur 

6 st. Nationalism och tradition 

5 st. Ting 

7 st. Övrigt. 
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Uppställningen visar att kategorin ”Känslor, stämningar och sinnestillstånd” innehåller 45 av 

totalt 167 titlar och är det mest förekommande valet av titel på Torsten Petres pianokomposi-

tioner.  

 

I kap. 2.2.6 visade Ballstaedt & Widmaiers resultat av förekommande titlar inom salongsmu-

sik att de flesta titlar handlar om känslor, stämningar, religiösa tankar och flicknamn. De har 

sett på salongsmusik som genre och jag har kategoriserat en salongsmusikkompositörs piano-

verk. Trots olika utgångspunkter vill jag lyfta fram en likhet i resultaten då min kategorisering 

också har flest titlar i om känslor och stämningar. 
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4 Analys av relationen mellan titel och musik 

I detta kapitel analyseras ”Svikna drömmar” och ”Mörka stunder” för att i enlighet med syf-

tet beskriva relationen mellan titel och musik. Jag vill påpeka att när jag beskriver relationen 

mellan titel och musik uttrycker mig rakt och entydigt. Detta eftersom förloppet, för mig, ser 

ut på ett bestämt sätt varpå jag inte kan spekulera i olika tänkbara betydelser.  Istället för att 

säga ”skulle kunna vara” säger jag ”är” just av den anledning att det för mig är en specifik 

relation som beskrivs och som finns för mig likt en klar och definitiv bild. 

4.1 Svikna drömmar 

4.1.1 Titelns innebörd 

Vad innebär svikna drömmar? I Svenska Akademiens Ordbok under ”svika” står det i bety-

delsen av att en förhoppning eller dylikt visar sig vara felaktig, att känna sig sviken i sin för-

väntan, i sitt hopp. Går man vidare till ordet dröm så innebär det i detta sammanhang en fan-

tastisk föreställning och utopi. Mer utförligt uttryckt, en optimistisk föreställning om framti-

den, en plan som sannolikt inte kan förverkligas.24 Titeln är svikna drömmar i plural men i 

dagligt tal säger vi ofta drömmar även om vi menar en specifik dröm. ”Fotbollsproffsdröm-

mar” till exempel syftar på ett specifikt mål men är uttryckt i plural. Sedan är det ju så att om 

en dröm går i uppfyllelse så innebär det ofta en kedjereaktion av andra positiva händelser och 

det kanske är därför vi säger just drömmar, för att vi genom ett mål även tänker på allt annat i 

sammanhanget som också kommer att bli bättre. 

 

Svikna drömmar förutsätter att det funnits en stark förhoppning om att något skulle bli på ett 

visst sätt men att förhoppningen inte infriats. Drömmen har svikits. Kanske drömmar oftast 

handlar om hur man hoppas att livet ska te sig och att det därför ligger mycket kraft i begrep-

pet dröm. En vision som ska bli verklighet och göra allt bättre än det var innan. Vad kan då 

svika en dröm? Handlar det om livsöden såsom drömmar om yrkesbana kanske det är så att 

man helt enkelt inte har förutsättningarna att klara av det man vill och att insikten om det le-

der till konstaterandet att drömmen är sviken. Det kan också handla om sjukdomar som plöts-

ligt drabbar drömmaren och hindrar denne från att uppfylla sin dröm. Kanske drömmen helt 

enkelt är att bli frisk. Kanske man av yttre påverkan från familj hindras att uppfylla sina 

                                                 
 
24 http://www.saob.se sökord: svika och dröm, 2006-07-26  
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drömmar och tvingas in på en bana man själv inte valt. Det kan vara så att man till och med 

levt drömmen men plötsligt fick den ett snöpligt slut. Oavsett anledning så är insikten om att 

drömmarna är svikna ett erkännande för sig själv att man inte lyckades med något som var 

betydelsefullt. När en dröm inte går i uppfyllelse lämnar den en vemodig känsla kvar. Denna 

vemodiga känsla rymmer dels en insikt om att drömmen gick i kras men också ett litet hopp 

om att det en dag ska bli annorlunda. När någon säger ”nej, nej, det där gav jag upp för länge-

sen” finns det oftast något i rösten som skvallrar om att det egentligen är precis tvärtom. Ger 

man någonsin helt upp sina drömmar? Allt eftersom tiden går så kan självklart prioriteringar 

ändras och vissa saker kanske inte är lika viktiga längre. Det kan också vara så att just tiden 

gör det möjligt att efter ett tag, några år eller så återigen försöka uppfylla sina drömmar på 

nya oprövade sätt.  

 

Svikna drömmar är på något sätt ett konstant tillstånd som då och då dyker upp i tankarna. 

Där kan man göra ett val, att se på det som ett totalt misslyckande eller som en erfarenhet som 

trots allt förde med sig många positiva händelser. För mig är drömmar samma som mål, fast 

stora mål som förändrar mycket om de blir verklighet. Det är nog oftast feghet och rädsla som 

hindrar oss att ens försöka, vilket inte är detsamma som att drömmen inte skulle gå att för-

verkliga.  

4.1.2 Relationen mellan titel och musik 

Se bilaga 3 för noter 

Jag delar in stycket i del A1 takt 1-9, del B takt 10-29 takt och del A2 takt 30-36. A2-delen är 

en variation på A1 och därför görs uppdelningen med A1 och A2. De båda A-delarna går i c-

moll och ska spelas andante con anima, B-delen går i C-dur och är något rörligare med in-

struktionen un poco animato. Jag inleder med en helhetsbeskrivning av stycket och vill påpe-

ka att jag kommer att skriva om en ”hon”. Jag ser det som att jag får ta del av hennes tankar 

genom att betrakta hennes situation liksom på film. Det är alltså ingen dialog utan hennes 

reflektion i ensamhet som är föremål för tolkningen. A1-delen sker i nutid och står för besvi-

kelse, uppgivenhet och vemod. Här är hon ledsen och det känns tungt. B-delen är en återblick 

i dåtid och representerar drömmen genom lätthet, spänning och explosivitet. Här tänker hon 

tillbaka på den tiden då drömmen var på väg att gå i uppfyllelse. A2-delen går tillbaka till 

nutid och hon väcks ur de nostalgiska tankarna. A2-delen står precis som A1-delen för besvi-

kelse men med en något mindre allvarstyngd framtoning. Hon konstaterar att det nu efter att 

hon reflekterat över det hela så känns det faktum att drömmen inte blev verklighet inte lika 
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sorgligt längre. Hon kan nu släppa besvikelsen och gå vidare med insikt. Att A-delarna som 

går i moll står för ledsamheter och B-delen som går i dur står för glädje vilar på de associatio-

ner vi vanligtvis tillskriver dur och moll och som tagits upp i metodkapitlet. 

 

Stycket börjar så i A1, nutid. Upptakten i pianonyans slår an en eftertänksam stämning dels 

genom att vara något längre än förväntat och dels genom att upprepas av melodins nästa ton. 

Detta gör att melodin först upplevs som något tvekande innan en enkel och stegvis trevande 

melodi tar form i takt 2. Melodin får stöd av dystra mollackord där tonen C upprepas på halv-

noter och skapar ilska som försvinner för en stund i och med ett G-durackord. Genom sin do-

minantfunktion är det inte något rogivande dur utan snarare en klen tröst som landar för en 

stund och förstärks av vänsterhandens mörka oktavomfång. Här har hon satt sig ner och börjar 

tänka på hur besviken hon känner sig över att det inte blev som hon tänkt. Drömmen blev inte 

verklighet. Särskilt melodins första ton i takt 3 uppbyggd av en liten ökning i styrka och som 

tar melodin stegvis ner igen visar hur irriterad hon är. Upprepandet av tonen C visar att hon 

samtidigt är arg.   

 

I takt 4 förstärks besvikelsen med hjälp av oktaveringen av melodin som också på så sätt i 

kombination med basens låga register ger ett mer dramatiskt intryck. Hon erkänner för sig 

själv att hon har misslyckats. Tonen C finns kvar och upprepas återigen på halvnoter, den ti-

digare ilskan avtar nu och ersätts av de tankar om misslyckande som melodins oktavering för 

med sig. Intrycket i denna takt är således skört och lidelsefullt och stämningen byggs upp i ett 

crescendo och just när ett utbrott förväntades är åter dominantackordet, nu i takt 5 där och 

fångar upp. Inte heller här ger ackordet någon långvarig glädje utan är mer frustrerat och lik-

som aggressivt. Hon vet inte om hon ska skratta eller gråta och är rent ut sagt förbannad. 

 

I takt 6 och 7 fortsätter melodin i en starkare nyans och i oktaver. Oktaverna vittnar om sår-

barhet, det är nu som tårarna börjar hopa sig i ögonvrån. Basens samlade små rörelser i ett 

högre register än tidigare finns där för att dämpa lite och i takt 7 så följer melodi och bas var-

andra i åttondelsrörelserna och sansar tårarna något. Dessa två takter är hennes funderingar 

kring det goda som drömmen skulle ge och intrycket är vemodigt. Melodin tar nya tag i takt 8 

genom en liten rörelse i en svag nyans som ökar i takt med att melodin suckar sig uppåt (to-

nerna g-f och ass-f) för att sedan landa i ett tredje dominantackord. Denna melodirörelse visar 

att hon inte känner för att gråta mer. Den här gången är dominantackordet mindre laddat då 

melodin med en gång leder vidare till den förväntade tonikan i takt 9. Här skapar tonen C ett 
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lugn då basens tre eftersläntrande staccatoavslut ovanpå mörka oktaver ger ett snyftande av-

slut med en paus som markerar att nu orkar hon inte gråta mer. Intrycket är avskalat och hon 

känner tomhet inombords. 

 

Nu ägnar hon sig i den följande B-delen i dur åt en nostalgisk tillbakablick och återupplever 

vägen till drömmen som av någon anledning inte gick som planerat. Det här är tiden då hon 

trodde att drömmen skulle bli verklighet, när målet faktiskt var på väg att nås och det ”rullade 

på”. En snabb åttondelsupptakt drar igång B-delen vars fanfarliknande melodi ger ett glatt och 

ivrigt intryck. Det ivriga intrycket skapas av basen som i takt 10 och 11 följer melodin en de-

cima under samtidigt som tonen C upprepande återfinns även i denna del och bidrar till iver. 

Nu upprepas tonen C i takt med melodin vilket istället för som i A1 där den bidrog till ilska 

här skapar ett positivt och ivrigt intryck. Här har hon påbörjat resan på väg till målet och hon 

är tillsynes bekymmerfri. Den nu stegvis nedåtgående melodistämman ovanpå ett avskalat 

oktaverat ackompanjemang på halvnoter peppar tankarna och med crescendot till takt 13 

byggs en stämning som innehåller förväntan upp. Hela takt 13 står för förväntan. Detta genom 

att mellandominanten vittnar om en än större anspänning som kommer i nästföljande domi-

nantackord i forzandostyrka. Sistnämnda ackord visar att nu är det bara att satsa allt. Detta är 

hela styckets starkaste nyans och det är också i början av drömmen när hon har de högsta för-

väntningarna. I denna urladdning är hon glad och tänker på att när målet är nått så blir allt 

jättebra. Förväntan från takt 13 övergår i takt 14 till att den ivriga melodin återkommer liksom 

basens följsamhet en decima under och tonen C upprepas också som tidigare. Men med skill-

naden att basen genom ett förslag i takt 14 skildrar ett lyckosprång som hon bildligt tar i tan-

karna. 

 

Molto crescendo i takt 16 skapar förväntan och anspänning vilket förstärks av melodilinjens 

sångbara stegring, återigen med en fanfarliknande karaktär som representerar den uppmuntran 

hon får från andra. Melodin stöds av basens oktaver som på tredje slaget klingar med i melo-

dins översta ton vilket ger en klar stämning och här är hon samlad och fokuserad. Melodin går 

vidare och plötsligt sticker basen emellan med ett hastigt förslag innan den också gör melodin 

sällskap i ett spänningsfullt dominantackord i takt 17. I och med detta förslag får hon en aha-

upplevelse som visar på dessa storslagna planer som faktiskt verkar realistiska, liksom så ska 

det bli och nu vet hon hur det ska gå till. Dominantackordet skildrar det hopp och den sponta-

nitet som hon här levde med. 
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Sedan i takt 18 med marcato och staccato är melodin och basen eniga vilket förstärker den 

lättsamma och bekymmersfria stämningen. Vidare i takt 19 så dröjer sig melodin kvar något 

på första tonen och accentueras också, här är hon än mer övertygad om att självklart ska det 

vara på det viset, sedan följer ett diminuendo med staccato ner till en tillfällig vila. Här stan-

nar hon upp något i tankarna. I takt 20 går melodin stegvis ner och basen vilar på halvnoter, 

hon får ny inspiration och mer kraft som hon tar till sig när melodin med understödjande toner 

sakta i ett rallantando klättrar stegvis upp med en enda lång ton i basen som står för den rea-

listiska aspekten av drömmen för att landa på en halvnot i takt 21 som blir som en utandning. 

Den går ner i ett diminuendo som liksom avslutar denna fas av att samla krafter. 

 

Nu har allt rullat på och gått enligt hennes planer och hon påminner sig därför om den ur-

sprungliga stämningen i början av B-delen vilket illustreras i och med takt 22 och 23 är en 

upprepning av takt 10 och 11, men hon strävar hela tiden vidare vilket takt 24 visar genom att 

bryta den snabba återblicken. I takt 24 står basens legato på fjärdedelar för hennes trovärdig-

het i planerna att nå drömmen samtidigt som de visar ett lugn. Återigen byggs en stämning av 

försäkran och lovord upp i och med crescendot som börjar i slutet av takt 24 och fortsätter in i 

takt 25 samtidigt som basen sakta klättrar stegvis upp på halvnoter. Vidare i takt 25 leder me-

lodin till ett positivt klingande ackord på tredje slaget som sedan klingar ut i ett diminuendo. 

På detta tredje slag i takten börjar hon än en gång gå tillbaka och liksom tänka efter hur hon 

hittills gjort för att allt gått så bra. Detta visas genom takt 26 och 27 som är upprepningar av 

takt 18 och 19 där hon övertygades om att detta kommer att gå vägen. Detta intalar hon sig 

återigen och hämtar också mer inspiration och kraft genom nästa takt, 28 som fortsätter upp-

repningens väg, nu av takt 20. Men det finns en avgörande skillnad, basen har förstärkts ge-

nom en oktav, vilket inte bådar gått. Det som senare i takt 29 förväntas i och med likheterna 

med takt 21 är just en utandning där hon bara tar det lite lugnt ett tag. Dock händer det något, 

som basen i takt 28 varslade om, utandningen bryts nu redan efter en fjärdedel till en snopen 

mollsubdominant som genom melodins två sista slag tar henne sakta tillbaka till nuet och hon 

kommer på sig själv med att sitta och drömma sig tillbaka med så stor inlevelse att hon glöm-

de bort tid och rum. Hon dras tillbaka till verkligheten utan att förstå vad det egentligen var 

som gick fel. Kanske det inte var något som gick fel, kanske hon helt enkelt inte bara gjorde 

tillräckligt. Nu kommer hon tillbaka till nutid och befinner sig åter i besvikelsens A-del men 

med variation. 
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A2 är lugnare än A1 och innehåller ger ett mindre dramatiskt intryck bland annat genom sin 

genomgående pianonyans. Känslostormarna har förvisso lagt sig men besvikelsen finns kvar 

hos henne. Intrycket är mer avskalat och nu har hon accepterat att drömmen gått i kras. A2-

delen är därför mer sansad och komprimerad än A1. Genomgående är basen mer enkel och 

följsam då den inte innehåller lika många utfyllnadstoner som i A1. En annan skillnad är att 

basen och melodin genom denna enkelhet nu arbetar tillsammans då basen rör sig mer ihop 

med melodin. Detta återspeglas i hennes tankar som nu också är mer samlade och inte vitt 

spridda och upprörda som i A1. Hon vet inte vad som gick fel men också att hon inte kunde 

ha gjort annorlunda, därav den något lättare stämningen. 

 

Åttondelsupptakten till A2-delens början i takt 30 ger ett mer bekymmersfritt intryck än A1-

delens fjärdedelsupptakt som jag då tog upp. Melodin ser i denna takt likadan ut som tidigare 

men med ett mer avskalat ackompanjemang med färre toner. Istället för att sedan som i A1 gå 

in i mer tankar färgade av ilska och irritation så följer i takt 31 ett, för första gången i någon 

av de svikna A-delarna, lättsamt intryck skapat av basens och melodins samspel till en enad 

meloditakt i kombination med crescendo- och diminuendorörelserna. Tonen C upprepas även 

här men är inte längre ilska, den är insikt. Hon har genom återblicken på drömmen kommit 

fram till att allt inte står och faller med att den inte blev förverkligad. 

 

Melodins upptakt till takt 32 består för första gången av fler än en ton vilket tyder på att hon 

nu har en tydligare bild över situationen och har reflekterat en hel del. Melodins mer rörliga 

karaktär i takt 32 vittnar om att hon nu har ljusnat upp och samlar styrka istället. Dominantac-

kordet på tredje slaget i takt 32 bidrar till detta intryck men blir ännu starkare i och med nästa 

takts landning i Ass-durackordet, tonikans kontraparallell. I detta långa ackord inser hon att 

vägen till drömmen inte går förlorad även om allt inte blev som hon tänkte just då. Här inser 

hon att det finns fördelar med hela förloppet och att hon kan ta med sig att hon blir starkare 

om hon väljer att se det hela som en erfarenhet istället för ett misslyckande. 

 

I takt 34 och till slutet är det återigen ett vemodigt intryck skapat genom den till en början 

stegvis fallande melodin i kombination med molto espressivo. Här andas hon genom den fal-

lande melodin ut över lättnaden att kunna släppa den förut så starka besvikelsen. På tredje 

slaget i takten släpps stenen från hennes axlar vilket illustreras genom basens djupa oktaver. 

Upptakten till 35 är lika enad som upptakten till takt 30 var och dominantackordet i takt 35 

ger tid för eftertanke, och genom sextens upplösning till kvint (ess-d) hon frågan om hon nu 
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kan släppa det här på riktigt. Hon väljer att göra just det vilket ritardandot visar med eftertan-

ke. Svikna drömmar avslutas i ett diminuendo med en lättsam åttondelsupptakt till sista tak-

tens c-mollackord som genom basens låga register vilar på en mörk botten . Denna mörka 

botten påminner om att även om hon valt att lämna det hela bakom sig så kommer drömmen 

ändå alltid att vara sviken. A2-delen visade dock att hon tillslut fick ett annat perspektiv till 

det hela och med det blir det lättare och mer meningsfullt att gå vidare. 

 

För hela stycket kan en liknelse göras vid ett samtal med en vän där den ene först är helt för-

tvivlad och upprörd, sedan berättar hon varför och tillslut kommer reaktionen återigen om hur 

ledsamt det är men ur ett lite enklare perspektiv när man pratat av sig. Denna dialog kan lika 

gärna, som i det här fallet utspela sig i ens egna tankar. 

 

4.2 Mörka stunder 

4.2.1 Titelns innebörd 

Vad kan mörka stunder vara? Ordet ”mörk” används enligt Svenska Akademiens Ordbok för 

att bildligt uttrycka hopplöshet, dysterhet och tvivel. Vidare används ”mörk” om något som 

ger ett nedstämmande, allvarligt eller sorgligt intryck på sinnet. En ”stund” är ett tidsavsnitt 

som i sitt sammanhang uppfattas som mycket kort, ett ögonblick utan varaktighet. Stunder 

kan vidare handla om tidsavsnitt som kännetecknas av påfrestande och betydelsefulla upple-

velser.25 Precis som i Svikna drömmar så står titeln här i plural med Mörka stunder. Jag tolkar 

det som att stycket representerar ett förlopp, en tankegång som ser ut på ett visst sätt när de 

mörka stunderna faller på. Mörka stunder är alltså ett återkommande fenomen som följer ett 

visst förlopp varje gång. 

 

I det här sammanhanget är det, enligt mig frågan om ett känslomässigt mörker, ett tillstånd. 

Det är något besvärligt och som leder till grubblerier. Det kan vara stunder då hopplöshet 

tränger sig på och verkligheten och livet känns tungt och svårlevt. Något som är allvarstyngt. 

Kanske kommer de mörka stunderna med jämna mellanrum när man behöver tänka över en 

viss situation eller ett beslut. Mörka stunder förknippas med djup tankeverksamhet som efter 

en tid viker sig för verkligheten igen. Mörka stunder är intensiva och kan ta sig uttryck i att 

                                                 
 
25 http://www.saob.se sökord: mörk och stund, 2006-07-26 
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man stirrar rakt fram utan att se något. Under mörka stunder bearbetas problem och bekym-

mer för att avlösas av en aha-upplevelse. Kanske man finner en lösning eller i alla fall kom-

mer fram till hur saker och ting ligger till. Mörka stunder kan komma som en reaktion på ett 

misslyckande där man gått miste om något viktigt. Det är när du har så mycket att tänka på att 

efter dagens slut kommer du hem och sätter dig i soffan för att snart märka att du inte tagit av 

dig varken skorna eller jackan. Kanske mörka stunder infinner sig när man inser att en vän 

inte längre är en vän. Mörka stunder kan innehålla besvikelse, ilska och längtan på en gång. 

Det är tungt och svart men mörka stunder efterföljs av en ljusare syn där allt känns lättare igen 

och då man förstår varför det blev som det blev. Mörka stunder behövs för reflektion. 

4.2.2 Relationen mellan titel och musik 

Se bilaga 4 för noter 

Stycket går i c-moll och jag har gjort följande indelning: del A takt 1-10, del B takt 11-19, del 

C takt 20-25, del D takt 26-29. Karaktären är dyster och svårmodig genom beteckningen lu-

gubre. Jag börjar med en kort övergripande beskrivning av förloppet. Även här handlar det 

om en ”hon” vars tankar jag tar del av som en betraktare. I A-delen fångas hon in i ett tillstånd 

där hon i sin ensamhet börjar tänka över något som brukar tynga henne till och från, detta är 

föremålet för de mörka stunderna. I B-delen frågar hon sig hur hon ska gå vidare och i C-

delen hittar hon ett sätt att tänka mer positivt och lämnar också de mörka stunderna. D-delen 

står för sansade tankar, detta något som är föremål för de mörka stunderna är inget som tynger 

henne mer just nu. Dock är det så att stycket representerar ett förlopp för dessa mörka stunder 

som återkommer då och då. 

 

Genomgående under A-delen med undantag från när dominanten visat sig så har tonen c upp-

repats i samma läge. Denna ton visar att detta är något som tär på henne och att hon inte 

kommer någon vart i tankarna. Melodin gör sina försök men c:et håller fast, liksom tankarna 

begränsas och hindras att gå framåt. Så börjar stycket direkt utan upptakt vilket bara det ger 

ett tungt intryck. Melodins första ton på en fjärdedelsnot upprepas och utökas stegvis uppåt 

för att sedan gå ner igen, det är små rörelser och även basens första fjärdedelsnot upprepas 

och fortsätter sedan stegvis ner för att sedan genom fisset vara drivande till nästa takt. Det är 

här hon bara sitter och stirrar rakt fram med ett likgiltigt uttryck, den tunga stämningen och de 

små rörelserna bekräftar detta. Takt 2 går vidare med något mer rörelse i melodin och en bas 

som på andra slaget hoppar upp i ett ljusare läge. Hon kommer på sig själv med att ha fastnat i 

tomma intet och vaknar till i och med basens hopp. Vidare i takt 3 så leder melodin stegvis 
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upp i ett crescendo ackompanjerad av en bas som inte tar någon plats i anspråk. Detta visar på 

ytterligare reaktion och hon anar att hon nu kommer att fastna i tankarna kring ett återkom-

mande ämne, något som med jämna mellanrum brukar tynga henne. Melodin går sedan tillba-

ka i nyans och tar sig ner igen och genast vidare till takt 4 med dominantackord som på andra 

slaget klingar för en stund innan tonikan nås. Det illustrerar att hon försöker rycka upp sig 

själv för hon har ältat det här i tankarna flera gånger tidigare och har inte lust med några 

grubblerier. Dominanten är inte tillräcklig för att få mörkret att fly och hon börjar tänka. I takt 

5 och 6 tar melodin överhand och präglas av övervägande stegvisa rörelser tillsammans med 

vågliknande crescendo och diminuendo nyanser skapas ett oroligt intryck med ovisshet och 

tankar utan klarhet eller rationalitet. Hon har här svepts med av de mörka stunderna och bear-

betar detta något som tycks återkomma som just mörka stunder då och då. Takt 7 är en inten-

siv takt på så sätt att melodin och basen som följer en decima under med enad kraft inleder 

med ett accentuerat första slag och marcato som fortsättning. Hon blir ledsen och känner för-

tvivlan och det upprepade c:et utmärker sig extra tydligt här då bas och melodi rör sig lika, 

c:et visar att gamla tankegångar kommer över henne, sådana som inte leder framåt. Takt 8 är 

en fortsättning av de känslor av förtvivlan som hon kände i takt 7, basens nedgång med okta-

ver samtidigt som melodin går upp, detta med crescendo visar hur hon slits i tankarna, åt olika 

håll. Tredje slaget vilar på en punktering, hon stannar upp och säger till sig själv att sluta tän-

ka mer på det här nu. Hon gör en kraftansträngning i och med basens förslag i takt 9. Försla-

get leder till ett spänningsfyllt ackord med fortepianoanslag med riktning vidare till dominan-

ten med ritardando som anvisning. Detta visar att hon tänker mer positivt men övergången till 

takt 10 illustrerar att hon inte lyckades behålla de positiva tankarna. Nu måste hon tänka över 

detta återigen och hon försöker inte längre ignorera det vilket bekräftas av den avslutande 

fjärdedelspausen. 

 

I B-delen frågar hon sig hur hon ska gå vidare, klangen är genomgående ljusare, tonerna rör 

sig mer sparsamt och liksom tänker så det knakar. Det börjar med en skör pianonyans i ett 

högre register där basen går in i melodins register. Takt 11 och 12 har samma känsla i och 

med den upprepade rörelsen. I dessa takter tänker hon på vad hon ska göra åt det hela och hur 

det ska gå till. När melodin på andra slaget i båda takterna går upp en ton för att sedan gå till-

baka bekräftar detta hennes ovisshet. Takt 13 har en något mer sansad karaktär genom melo-

din som stiger i slutet av takten, stegvis och genom crescendo. Här konstaterar hon helt enkelt 

att hon inte har en aning om vad hon ska göra, men en vändning skymtas i takt 14. Det blir 

dur genom dominanten och basen härmar föregående takts melodirörelse och liksom svarar att 
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hon nog kan komma på en lösning. Den ensamma trumpna tonen i basen får avsluta takten 

som en bekräftelse av detta. Så kommer takt 15 och genom en upprepning av takt 11 där hon 

undrade vad hon skulle göra kommer oklarheten tillbaka, det var inte så lätt. Takt 16 däremot 

har en annan karaktär än sin parallell i takt 12, på andra slaget kommer en mellandominant 

(Ess7 dominant till Ass) med en mer positiv vändning, hon börjar fundera på en lösning. Vi-

dare i takt 17 blir hon lite klokare vilket illustreras av melodins fyra sista åttondelar då hoppet 

upp (tonen g-c) bekräftande upprepas direkt efter i ett lägre tonläge och ett tätare inter-

vall(tonen d-f). Det inger säkerhet trots mollackordet, crescendot ökar spänningen och ger 

mer hopp till situationen. Takt 18 med accentuering på dominantackordet vittnar om klarnan-

de tankegångar, hon har lyckats vända sina tankar något och med diminuendo till nästa domi-

nantackord, som har höjd kvint, står för en lättsammare stämning. Hon är hoppfull och tror att 

hon kan bli av med de här återkommande tankarna. Den svaga nyansen visar att hon inte rik-

tigt är klar med det hela än, dock blir hon lite mer säker i takt 19 då durtonikan slår an en mer 

hoppfull stämning i nästa takt. Hon får mer och mer ordning på sina tankar och pausen visar 

på rationalitet och ger tid till reflektion. 

 

Så kommer C-delen där hon låter tankarna gå i positiva banor. Takt 20 och 21 är en variation 

på takt 5 och 6, men istället för som då stå för ovisshet och orolighet vittnar det högre registret 

med durkaraktär och pianonyans om hopp och en attityd om att allt ordnas sig. Andra slaget i 

båda dessa takter ger en lite lustig känsla. Detta framkallas av accentueringen av ackordets 

ters som finns i basen och som infaller då takterna är som starkast. Hon letar efter lösningar 

och det märks här att hon vill komma ifrån detta tillstånd som de mörka stunderna skapar. 

 

De kommande fyra takterna är en variation på takt 7-10 men bara rent musikteoretiskt, för här 

handlar det om att hon samlar styrka. Kontrasterna blir stora när takt 22 kommer, det är den i 

nyans starkaste och mest accentuerade takten i hela stycket. Melodin och basen följs åt i en 

inledningsvis stegvis fallande linje, hon samlar kraft och det som orsakat de mörka stunderna 

känns inte längre lika jobbigt. Resten av takten utgörs av en fallande uppåtgående sekvens 

(Cm-Fm och Fm6-Cm)här omvandlar hon kraften till ilska för att kunna komma ur den här 

situationen. Takt 23 börjar i en svag nyans med ett durackord som visar att hon nu bearbetat 

de mörka stunderna, ilskan avtar. På tredje slaget går melodin och basen åt olika håll i en cre-

scendonyans och den likgiltiga känslan hon hade i början av stycket är som bortblåst. I takt 24 

fortsätter crescendot på ett mollackord som håller i två slag. Detta ackord fungerar som en 

tröskel då hon först tänker tillbaka, men utan tvivel fortsätter hon framåt vilket illustreras ge-
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nom nästa ackord som är dominanten i fortenyans. Detta ackord håller också spänning genom 

sin funktion, med säkerhet lägger hon på minnet hur hon ska tänka nästa gång när dessa mör-

ka stunder kryper på. Den svaga upptakten till takt 25 leder till ett mollackord, ett vilsamt 

sådant i och med tonikafunktionen. Ackordet är, trots moll, inte alls är vemodigt, det står för 

detta något som orsakat de mörka stunderna och hon tänker på vad det var. Den avslutande 

fjärdedelspausen skulle kunna vara slutet på det här förloppet, men istället kommer en ovän-

tad D-del. I D-delen har hon sansat sina tankar och hon svävar inte i någon ovisshet längre, 

hon har ett enat sinne och är återigen handlingskraftig. Detta illustreras genom melodin som 

stärks av basens oktavering. Denna melodi börjar i takt 26 i pianissimonyans och går stegvis 

ner på halvnoter för att i andra halvan av takt 27 gå ner en ters bara för att kunna komma till-

baka till en jämn nivå i takt 28. Upprepningen av samma ton visar hur hon nu återgår till en 

bekymmersfri tillvaro. Sista takten, 29 slutar i moll i nyansen pianississimo, det mörka är ett 

minne blott för henne men det är inte oupplevt vilket mollackordet illustrerar.  

 

Detta stycke skildrar alltså ett återkommande förlopp som utspelar sig i hennes tankar med 

jämna mellanrum, orsakat av något som påverkar henne i olika situationer. Förloppet slutar 

med att hon återigen tar sig upp för att fortsätta som vanligt. 
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5 Sammanfattning och diskussion 

Först finns en kort sammanfattning av uppsatsen. Efter det redovisar jag mina resultat av 

analysen såväl som av metoden samt för en diskussion kring dem. Avslutningsvis ger jag för-

slag till vidare forskning. 

 

Jag har haft som syfte att analysera relationen mellan titel och musik i ett urval av Torsten 

Petres pianostycken. För att kunna välja stycken att analysera genomförde jag en kategorise-

ring av Torsten Petres pianotitlar och valde två titlar ur kategorin känslor, stämningar och 

sinnestillstånd. Detta för att denna kategor innehöll flest titlar. Med tanke på tillgång till noter 

valde jag två stycken ur Skizzer för piano, tredje serien Op. 38 (1905) nr 2 Svikna drömmar 

och nr 6 Mörka stunder. Eftersom jag inte kunnat hitta någon metod för analys av relationen 

mellan titel och musik utgick jag från mig själv och blev mitt eget analysverktyg. Metoden tar 

utgångspunkt i Benestads tankar kring upplevelse av musik. Genom att i kap. 2 först presente-

ra Torsten Petre som kompositör och beskriva den miljö han levde i målades en bild av de 

borgerliga salongerna upp. Salongsmusiken som genre uppmärksammades också för att in-

formera om dess innehåll, funktion och status. I analyskapitlet analyserades relationen mellan 

titel och musik för Svikna drömmar och Mörka stunder. Jag började båda analyserna med en 

inledande reflektion om titelns innebörd. Sedan gick jag, med titeln som utgångspunkt, ige-

nom stycket och på så sätt beskrev jag relationen mellan titel och musik. För att underlätta för 

läsaren användes notexempel för illustration. På ovan beskrivna sätt har denna uppsats fyllt 

sitt syfte vilket också framgår av diskussionen som följer nedan. 

 

Jag vill gå tillbaka till kap. 2.2.6 och kommentera det påstående som säger att det kan vara 

mycket svårt eller omöjligt att hitta en tydlig överensstämmelse mellan titel och musik för de 

stycken vars titlar uttrycker känslor och stämningar. Det är just två sådana titlar som jag pre-

cis har analyserat. Nu kan man fråga sig om jag har hittat en tydlig överensstämmelse och det 

beror på vad som ligger i det begreppet. Jag tror inte att jag har hittat någon tydlig överens-

stämmelse på så sätt att den skulle vara allmängiltig. Däremot har jag funnit en för mig tydlig 

överensstämmelse mellan titel och musik som jag försökt beskriva på så sätt att denna relation 

framgår även för andra läsare. Det önskvärda är endast att andra ska förstå min analys vilket 

inte detsamma som att också hålla med eller tycka samma. Som Benestad också påpekar så 

blir en tolkning mindre allmängiltig ju mer detaljerad den görs. Trots detta så tror jag inte att 
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det finns många som helt och hållet skulle tycka tvärtemot mig eftersom salongsmusiken byg-

ger på och utnyttjar de gemensamma associationer som medlemmar av samma kultur har.  

 

Har det då varit svårt att hitta denna överensstämmelse? Svaret blir både ja och nej. Vid de 

första genomspelningarna av Svikna drömmar och Mörka Stunder kände jag att de båda 

styckena präglades av samma stämning, en för mig vemodig stämning som jag sedan har för-

stått kallas för den sentimentala tonen. Den sentimentala tonen togs upp i kap. 2.2.6. Jag tror 

att denna sentimentala ton är svår att uppfatta på ett varierat sätt om man inte har en tanke 

eller ett förlopp att hänga upp stämningen på. I det här stadiet slog det mig att jag kanske hade 

fel, att det inte skulle kunna gå att analysera relationen mellan titel och musik. Flera gånger 

när jag spelade kom jag på mig själv med att helt plötsligt ha tappat fokus. Jag fastnade i ett 

tillstånd där jag inte längre tänkte koncentrerat, vilket i och för sig är karaktäristiskt för sa-

longsmusik, men som inte gynnade mig just då. Jag gick vidare genom att använda just titeln 

som huvudtema och tänkte på den medan jag spelade. Då lade jag märke till den varierande 

intensiteten i stämningen, alltså en upplevelse av mer eller mindre av samma stämning. Detta 

kan kopplas till Edströms påstående om att titlarna hjälper till att finna ett känslomässigt lyss-

narsätt med varierande intensitet. Efter fler och fler genomspelningar började plötsligt en del 

takter ”tala till mig” och uttrycka detaljer som jag kunde använda som riktlinjer. Jag var inte 

längre fast i den sentimentala tonen utan kunde uppleva ett mer varierat innehåll än vid tidiga-

re genomspelningar. Nu var jag övertygad om att det var möjligt att analysera relationen mel-

lan titel och musik och det var bara att fortsätta med fler genomspelningar tills alla takter lik-

som hade sagt sitt. Det bör tilläggas att det vissa dagar inte gick lika bra som andra, titlarna är 

sorgsna till sin karaktär och ibland kände jag helt enkelt inte för att varken spela eller tänka på 

dessa stycken. 

 

Som diskussionen visar upplevde jag under analysförloppet både för- och nackdelar med att 

arbeta med genren salongsmusik. Edström menar att strukturen och titlarna var skapade för att 

kunna drömma sig bort både som utövare och lyssnare. I början gjorde musiken mig okoncen-

trerad, men efter ett tag blev titlarna en hjälp då jag plötsligt upplevde musiken som mycket 

berättande och på så sätt kunde ta del av relationen mellan titel och musik. 

 

Jag behövde inte brottas med några tekniska svårigheter när jag analyserade Svikna drömmar 

och Mörka stunder då dessa stycken är mycket lättspelade och sångbara. Det märks både tek-

niskt och musikaliskt att det är stycken lämpade att spelas av amatörer. Är man någorlunda 
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förtrogen med typiska fraseringsförlopp så uppfattar man lätt hur styckena bör betonas. Detta 

tycks gå i linje med Edström som menar att salongsmusiken inte ska bjuda vare sig utövare 

eller lyssnare på några överraskningar. Nu är i och för sig ordet överraskningar en tolknings-

fråga, är en överraskning samma sak som en intresseväckande effekt? I så fall bjuder även 

dessa stycken på överraskningar. Allra mest utmärkande är nog den avslutande D-delen i 

Mörka stunder. Stycket skulle lika gärna kunnat sluta i och med C-delen och jag tror detta är 

ett typiskt ställe som många i publiken rent reflexmässigt skulle börja applådera på. Man und-

rar liksom vad D-delen är till för, det undrade jag med tills jag analyserade relationen mellan 

titel och musik. Då först fick den en mening för mig. Detta leder mig in på formförloppets 

betydelse. Edström menar att salongsmusikens formförlopp är av underordnad betydelse, allt-

så tvärtom från konstmusiken. I mitt syfte att analysera relationen mellan titel och musik har 

formförloppet visat sig ha stor betydelse. I Svikna drömmar är formen A1, B, A2 där A-

delarna representerar det svikna med drömmen och B-delen berättar själva drömmen. A2 är 

en variation av A1 men med en något lättsammare stämning. I Mörka stunder står respektive 

del i formförloppet också för en viss fas i berättelsen. Att formen är enkel gör den således inte 

underordnad. 

 

Nu när jag reflekterat en del över analysens resultat och ställt dem emot en del påståenden så 

ser jag att min metod fungerat väl. Det kan dock vara så att resultaten hade sett annorlunda ut 

om jag valt ett annat tillvägagångssätt. Kanske hade min upplevelse av musiken varit annor-

lunda om någon annan än jag själv spelat styckena och om jag inte själv hade kunnat bestäm-

ma det musikaliska uttrycket. Vidare kanske upplevelsen hade blivit annorlunda om jag utgått 

från en inspelning då musiken låtit exakt likadant vid varje uppspelning. Som det var nu så 

kunde jag själv testa olika sätt att spela på och betona vissa toner mer än andra för att liksom 

läsa av en betydelse. Det kan tänkas att om jag skulle göra om analysen om några år skulle 

resultatet bli annorlunda. Ens egen referensram förändras i takt med nya upplevelser och erfa-

renheter. Det betyder dock inte att den första tolkningen blir mindre värd för jag tror att varje 

tolkning är beroende av sitt unika sammanhang. Jag skulle gärna vilja ta del av andras idéer 

kring hur ett tillvägagångssätt för analys av relationen mellan titel och musik skulle kunna se 

ut. Eftersom tolkning av musik är något mycket individuellt tror jag att det finns flera tillvä-

gagångssätt som är möjliga. 

 

Jag vill avslutningsvis lyfta fram ett resultat som faller något utanför uppsatsens syfte. Jag vill 

likna analysen av relationen mellan titel och musik vid en enda lång övning i interpretation 
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och på så sätt tror jag faktiskt att denna uppsats gjort mig till en bättre musikutövare än jag 

var när jag först fick idén till denna uppsats. Att ägna sig åt sådana här detaljerade tankeför-

lopp bör således vara en användbar övning i att uttrycka sig musikaliskt på sitt instrument. 

 

Vilka frågor väcker denna uppsats för vidare forskning? Ett uppslag är att gå vidare med verk-

listan och om möjligt göra den mer komplett. Detta för att återigen genomföra en liknande 

kategorisering som gjorts i denna uppsats. Med en mer fullständig verklista skulle det också 

vara möjligt att titta på om vissa titelkategorier producerades sammanhängande, om det fanns 

en tid i Torsten Petres liv då exempelvis känslomässiga titlar var mer förekommande än and-

ra. Kan man hitta en koppling mellan Torsten Petres titelsättning och livsöde? För mig ter sig 

dessa frågeställningar mycket spekulativa men samtidigt också otroligt spännande. 

 

Jag har funderat kring om den process jag gått igenom då jag beskrivit relationen mellan titel 

och musik har några likheter med hur en textförfattare arbetar. Hur går en textförfattare tillvä-

ga då musiken finns och en text ska skrivas? I de fall där hänsyn tas till musikens karaktär, 

hur får låtskrivaren då överensstämmelse mellan text och musik? Vilken metod kan användas 

för dessa frågeställningar? 

 

Under uppsatsens gång har också ett intresse väckts för hur kompositörer av instrumentala 

stycken bestämmer styckenas titlar. Vad är det för process? Sker titelsättning slumpvis eller 

vill kompositören ha en överensstämmelse mellan titel och musik? Hur ser det ut inom olika 

genrer av instrumentalmusik? Vidare skulle det vara intressant att utforska relationen mellan 

titel och musik inom en annan genre än salongsmusik. Är vissa genrer mer tacksamma än 

andra eller är det vår musikaliska förmåga som sätts på prov? Om man har en titel att utgå 

från kan man verkligen inte få några associationer kring relationen mellan titel och musik då? 
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Bilaga 1, Verklista 
Verklistan är hämtad från Thofelt, Tove (1993) Torsten Petre (1863-1928) uppsats för på-

byggnadskurs musikvetenskapliga institutionen Stockholms universitet 1993. Verklistan är, 

som Thofelt påpekar, ofullständig och ska ses som ett försök till en sådan. Thofelt har baserat 

verklistan på material från Torsten Petres gamla förlag och den notsamling som finns på Mu-

sikaliska Akademiens Bibliotek i Stockholm. Kommentaren okänd betyder att Thofelt inte 

funnit några kompositioner med de opusnumren. I opus 59 förekommer frågetecken inom 

parentes efter några stycken vilka är Thofelts egna markeringar. Jag tolkar det som att texten 

varit svårläst och att titeln eventuellt kan vara fel eller ofullständig. 

 

Verk med opusnummer: 

1-8 okända 

 

9)  1. Il faut si peu, si peu, text av Mlle B. Sautter  

     2. Il suffit un regard, text av Mlle B. Sautter 

Romanser för mezzosopran eller baryton, Genève 

 

10) La Perle Fine Romans för mezzosopran eller baryton, Genève 1889 

 

11) Das höchste Glück, der tiefste Schmerz text av Julius Sturm, Lied för alt eller baryton. 

Elkan & Schildknecht 1892 

 

12) Flyg liten fjäril flyg text av fru S.Stierngranat. Romans för alt eller baryton (finns även för 

sopran eller tenor). 

Elkan & Schildknecht 1892 

 

13) Farväl till furuskogen text av fru S. Stierngranat. Romans för mezzosopran. 

Elkan & Schildknecht 

 

14) Du var mig mera nära text av K.A Tavastjerna. Romans för mezzosopran eller baryton. 

Elkan & Schildknecht 
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15) Aftonstämning romans för sopran eller tenor. 

Elkan & Schildknecht 

 

16) Hvems är grafven text av Esaias Tegnér. Romans för mezzosopran eller baryton. 

Elkan & Schildknecht 

 

17) Ungdomsdröm text av K.A Tavastjerna. Romans för mezzosopran eller baryton. 

Elkan & Schildknecht 

 

18) Avskedssång till Gounod text av H.Widmark. Romans för mezzosopran eller baryton. 

Elkan & Schildknecht 1893 

19) Till aftonstjerna, text av konung Oscar II. Romans för mezzosopran eller baryton. 

Elkan & Schildknecht 1894 

 

20) Skizzer för piano 1:a serien (Esquisses) 

1. Svalorne 2. Intermezzo 3. Fantasistycke 4. Indisk natt 5. Om våren 6. Gråväder och Solsken 

7. Tankar och Minnen 8. Tomtarnas nattgille 9. Scherzo 10. Bröllopsmarsch 11. Mormors 

visa 12. Vemod och Glädje 

Elkan & Schildknecht 1894 

 

21) Trolsk vaggsång (Le murmure des vagues) Fantasi för piano. 

Elkan & Schildknecht 1895 

 

22) Frage text av Amelie Cederschöld. Romans för mezzosopran eller baryton 1896 

 

23) okänd 

 

24) Rêverie för violin och piano. Carl Johnn 1896 

 

25) Kung Erik och Karin Månsdotter text av H.Widmark. Ballad för soli, melodram och kör; 

mezzosopran, baryton, piano, violoncell och tre stycken damkörer. 

Elkan & Schildknecht 1897 

 

26) okänd 

 
 

40



 

27) Nya skizzer för piano, 2: a serien 

1. Septembersol 2. I drömmarnes verld 3. Ynglingaår 4. En hägring 5. Öfver berg och dal 6. 

Vinterqväll 7. Vid godt lynne 8. Illusioner 9. En saga 10. Drabantens sång 11. Zigenarlif     

12. Fiskargossen 

Elkan & Schildknecht, Chonet et Gaden i Genève 1897 

 

28) Årstiderna fantasi för piano. 

1. Vårtoner 2. En sommardag 3. Höststämning 4. Vid vinterbrasan  

Abraham Lundquist 1899 

 

29) Ur lifvets saga (Contes de la vie) sex skizzer för piano. 

1. Tårar och löjen 2. Ungdomsdröm 3. Volontären 4. Svärmeri 5. Glada dagar 6. I lugn och ro 

Elkan & Schildknecht 1899 

 

30) okänd  

 

31) Lifvets sång Romans för mezzosopran eller baryton 

 

32-33) Okända 

 

34) Ave Maria för violin och piano 

Elkan & Schildknecht 1905  

 

35) Okänd 

 

36) Uppsala-minnen, tolv manskvartetter. 

1. Morgonen 2. Tanken (båda med text av J.L. Runeberg) 3-12 okända, 1905  

 

37) Fantasier för piano (Fantasie) 

1. Den sköna natten 2. Serenad 3. Morgonen 4. En solglimt bland molnen 5. Våren kommer  

6. Perlor 7. Nordmöns skål 8. Tankar 9. På Mora vallar  

Abraham Lundquist 1905 
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38) Skizzer för piano 3:e serien 

1. Fjälltoner 2. Svikna drömmar 3. Fackeldans 4. Capriccio 5. Sommarregn 6. Mörka stunder 

7. Bagatelle 8. Friluftslif 9. Vid stranden 10. Gondoliersång 11. Valse gracieuse 12. Skymning 

Elkan & Schildknecht 1905  

 

39) Tondikter för piano (Poèmes musicales) 

Hft 1: 1. Humoresk 2. Älfalek 3. Växande skyar 4. Bland blommor 5. I skogen 6. Vågglitter 

Hft 2: 1. Sof, sof 2. Daggdroppar 3. Bric à Brac 4. Himmelska röster 5. Lätta skyar 6. Final 

Abraham Lundquist 

 

40) okänd 

 

41) Drömbilder för piano (Rêveries) 

1. På hafvet 2. Fallande löf 3. Klagan 4. Morfars fiol 5. Frågor och svar 6. Den lilla solstrålen 

7. Trollsländan 8. Sjöjungfrun  

Wilhelm Hansen 1912 

 

42) Tre sånger 

1. Söken i skogen 2. Naturens makt 3. Morgonen  

Wilhelm Hansen 1915 

 

43) Vi hälsa dig du fosterland svensk folksång 

Nordiska musikförlaget 

 

44) Öfver bifrost för piano. En hjältelegend (La legende d’un héros) 

Abraham Lundquist 

 

45) Skizzer för piano, 4:e serien 

1. Sabbatsfrid 2. Svunnen romantik 3. Unghanses dotter 4. Hur som helst – men dansa 5. 

Lyckoskimmer 6. Hon och Han 7. I gryningen 8. Trollsnaror 9. Midsommarvaka                  

10. Kastvindar 11. Minnets ensamhet 12. Soldatbravur  

Abraham Lundquist 
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46) Drömbilder för piano 2:a serien (Revêries) 

1. Glömska är tröst 2. Dådkraft 3. I sagolandet 4. Den vajande tuvan 5. Gengångare               

6. Rokokoskum 7. Frigörelsen 8. Svensk Allmogedans 

Wilhelm Hansen 1916 

 

47) 1. La grand mère, text av L.Ratisbonne 

      2. Tén souviens tu text av E Pailleron 

Romanser för mezzosopran eller baryton 

Wilhelm Hansen 1918 

 

48) okänd 

 

49) Widderna (Les Espaces) 

Wilhelm Hansen 

 

50) Melodica för piano 

1. Vi ses igen 2. På giljarestråt 3. Obesvarad kärlek 4. Sorglöshet 5. Den lille tronföljaren      

6. Trollstaven 7. I all enkelhet 8. Miniatyr 

Abraham Lundquist, Wilhelm Hans 

 

51) Strängade tankar för piano (Songes en musique) 

Hft 1: 1. Min hembygd 2. Den skälmaktiga 3. Strömoln 4. Thanatos 5. Arm i arm 6. Tokprat 

7. Det var en gång 

Wilhelm Hansen 1917 

 

52) Polonaise för piano 

 

53) Miniatyrer vid piano (Miniatures) 

1. Musiken kommer 2. Hemligheten 3. Lilla Rödluvan 4. Förtrolighet 5. Idyll 6. Den gamla 

goda tiden 7. I valet och kvalet 8. På utflykt 9. Allt för dig 10. Locktoner  

Abraham Lundquist 

 

54) Menuet pour piano 

Wilhelm Hansen 1918 
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55) Seguedille 

Wilhelm Hansen 1918 

 

56) Till fest (Marcia Pomposo) 1918 

 

57-58) okända 

 

59) På lediga stunder 

1. Den lille husaren 2. Farmor sade…3. Majsan 4. Salig markisinnan 5. Koketteri 6. Vita 

frem? (?) 7. De båda pagernas mistle (?) 8. Kommer han? 9. Rerytens avgård (?) 10. Hem-

längtan  

Wilhelm Hansen 1918 

 

60) Strängade tankar för piano 

Hft 2: 1. Torneringen 2. Bland vassen 3. I bärstol 4. Klockklang 5. Kärleksbiljetten 6. Andakt 

7. Kamraterna 8. Aftondis 9. Hjärtesorg 10. Framför spegeln  

Wilhelm Hansen 1922 

 

61) okänd 

 

62) Mens jag lever Romans för mezzosopran eller baryton 

Wilhelm Hansen 1922 

 

63) Skizzer för piano 5:e serien 

1. Guirlandes 2. Prélude 3. Paradoxes 4. Mosaïque 5. Orchidées 6. Marche funèbre  

Abraham Lundquist 

 

64) Valse fantastique för piano 

 

65-66) okända 
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67) Schwedische Tonbilder för pianosolo (Peintures Musicales Suédoises) 

Hft 1: 1. Volksmelodei 2. Der Hoffnungsstrahl 3. Erinnerungen 4. Heinzelmännlein               

5. Die Launen 6. Es war nur ein Traum  

Hft 2: 7. Schwärmerei 8. Seelenmarter 9. Das alte Glockenspiel 10. Der kleine Schalk 11. 

Nordische Sommernacht 12. Schwedischer Volkstanz 

D. Rather i Leipzig och Milano 

 

Verk utan opusnummer 

Ave Maria med såväl fransk som svensk text, romans för sopran eller tenor. Genève 1886 

 

Deux Airs pour Chant 

1. les Bohemiéns 2. Les deux Pauvres, text av H. Blanwald  

 

Kärlekens makt romans för mezzosopran eller baryton 

Abraham Lundquist 

 

Midsommarlåt 

 

Morfars fiol och Trollsländan arrangemang för violin och piano 

 

4 romances översatta till franska av Alfred de Léris 

1. Mon soupir 2. L’etoile 3. L’adieu 4. Viens ma belle  

Genève 1886 

 

Skizzer för piano arrangemang för violin och piano 

Serie I: no 1,5,7, op.20 

Serie II: no 9 op 20. No 2, 3 op 27 

 

Svensk folksång Arrangemang för tvåstämmig kör 

Nordiska Musikförlaget 

 

Två dikter 

1. Liten Aslög 2. Lifstidsfången, romanser för mezzosopran eller baryton  

Elkan & Schildknecht 1905
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Bilaga 2, Kategorisering av Torsten Petres pianotitlar 

Känslor, stämningar och sinnestillstånd, 45 st 

Fantasistycke, nr 3 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Tankar och minnen, nr 7 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Vemod och glädje, nr 12 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

I drömmarnas verld, nr 2 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

En hägring, nr 4 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Vid godt lynne, nr 7 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Illusioner, nr 8 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Tårar och löjen, nr 1 ur Ur lifvets saga (Contes de la vie) sex skizzer för piano op. 29 

Ungdomsdröm, nr 2 Ur lifvets saga (Contes de la vie) sex skizzer för piano op. 29 

Svärmeri, nr 4 Ur lifvets saga (Contes de la vie) sex skizzer för piano op. 29 

Glada dagar, nr 5 Ur lifvets saga (Contes de la vie) sex skizzer för piano op. 29 

I lugn och ro, nr 6 Ur lifvets saga (Contes de la vie) sex skizzer för piano op. 29 

Den sköna natten, nr 1 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

Morgonen, nr 3 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

Tankar, nr 8 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

Svikna drömmar, nr 2 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Mörka stunder, nr 6 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Sof, sof, nr 1 ur Tondikter för piano, hft 2, op. 39 

Himmelska röster, nr 4 ur Tondikter för piano, hft 2, op. 39 

Klagan, nr 3 ur Drömbilder för piano op. 41 

Frågor och svar, nr 5 ur Drömbilder för piano op. 41 

Svunnen romantik, nr 2 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Lyckoskimmer, nr 5 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Minnets ensamhet, nr 11 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Glömska är tröst, nr 1 ur Drömbilder för piano 2:a serien op. 46 

Obesvarad kärlek, nr 3 ur Melodica för piano op. 50 

Sorglöshet, nr 4 ur Melodica för piano op. 50 

I all enkelhet, nr 7 ur Melodica för piano op. 50 

Hemligheten, nr 2 ur Miniatyrer vid piano op. 53 

Förtrolighet, nr 4 ur Miniatyrer vid piano op. 53 

Den gamla goda tiden, nr 6 ur Miniatyrer vid piano op. 53 
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I valet och kvalet, nr 7 ur Miniatyrer vid piano op. 53 

Allt för dig, nr 9 ur Miniatyrer vid piano op. 53 

Koketteri, nr 5 ur På lediga stunder op. 59 

Hemlängtan, nr 10 ur På lediga stunder op. 59 

Andakt, nr 6 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Hjärtesorg, nr 9 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Paradoxes, nr 3 ur Skizzer för piano 5:e serien  op. 63 

Der Hoffnungsstrahl, nr 2 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft. 1 op. 67 

Erinnerungen, nr 3 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft. 1 op. 67 

Die Launen, nr 5 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft. 1 op. 67 

Es war nur ein Traum, nr 6 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft. 1 op. 67 

Schwärmerei, nr 7 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft 2 op. 67 

Seelenmarter, nr 8 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft 2 op. 67 

 

Natur, 39 st 

Svalorna, nr 1 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Om våren, nr 5 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Gråväder och solsken, nr 6 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Septembersol, nr 1 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Öfver berg och dal, nr 5 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Vinterqväll, nr 6 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Vårtoner, nr 1 ur Årstiderna, fantasi för piano op. 28 

En sommardag, nr 2 ur Årstiderna, fantasi för piano op. 28 

Höststämning, nr 3 ur Årstiderna, fantasi för piano op. 28 

Vid vinterbrasan, nr 4 ur Årstiderna, fantasi för piano op. 28 

En solglimt bland molnen, nr 4 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

Våren kommer, nr 5 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

På Mora vallar, nr 9 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

Fjälltoner, nr 1 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Sommarregn, nr 5 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Friluftsliv, nr 8 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Vid stranden, nr 9 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Skymning, nr 12 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Växande skyar, nr 3 ur Tondikter för piano hft 1 op. 39 
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Bland blommor, nr 4 ur Tondikter för piano hft 1 op. 39 

I skogen, nr 5 ur Tondikter för piano hft 1 op. 39 

Vågglitter, nr 6 ur Tondikter för piano hft 1 op. 39 

Daggdroppar, nr 2 ur Tondikter för piano, hft 2, op. 39 

Lätta skyar, nr 5 ur Tondikter för piano, hft 2, op. 39 

På hafvet, nr 1 ur Drömbilder för piano op. 41 

Fallande löf, nr 2 ur Drömbilder för piano op. 41 

Den lilla solstrålen, nr 6 ur Drömbilder för piano op. 41 

Trollsländan, nr 7 ur Drömbilder för piano op. 41 

I gryningen, nr 7 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Kastvindar, nr 10 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Den vajande tuvan, nr 4 ur Drömbilder för piano 2:a serien op. 46 

Widderna Les Espaces op. 49 

Strömoln, nr 3 ur Strängade tankar för piano hft 1 op. 51 

Idyll, nr 5 ur Miniatyrer vid piano op. 53 

På utflykt, nr 8 ur Miniatyrer vid piano op. 53 

Bland vassen, nr 2 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Aftondis, nr 8 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Orchidées, nr 5 ur Skizzer för piano 5:e serien  op. 63 

Nordische Sommernacht, nr 11 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft 2 op. 67 

 

Människan, 28 st 

Mormors visa, nr 11 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Ynglingaår, nr 3 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Drabantens sång, nr 10 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27  

Fiskargossen, nr 12 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Volontären, nr 3 ur Ur lifvets saga (Contes de la vie) sex skizzer för piano op. 29 

Nordmöns skål, nr 7 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

Morfars fiol, nr 4 ur Drömbilder för piano op. 41 

Unghanses dotter, nr 3 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Hur som helst – men dansa, nr 4 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Hon och Han nr 6, ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Soldatbravur, nr 12 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Dådkraft, nr 2 ur Drömbilder för piano 2:a serien op. 46 
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Frigörelsen, nr 7 ur Drömbilder för piano 2:a serien op. 46 

Vi ses igen, nr 1 ur Melodica för piano op. 50 

På giljarestråt, nr 2 ur Melodica för piano op. 50 

Den lille tronföljaren, nr 5 ur Melodica för piano op. 50 

Den skälmaktiga, nr 2 ur Strängade tankar för piano hft 1 op. 51 

Arm i arm, nr 5 ur Strängade tankar för piano hft 1 op. 51 

Tokprat, nr 6 ur Strängade tankar för piano hft 1 op. 51 

Farmor sade... ,nr 2 ur På lediga stunder op. 59 

Majsan, nr 3 ur På lediga stunder op. 59 

De båda pagernas mistle (?), nr 7 ur På lediga stunder op. 59 

I bärstol, nr 3 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Kommer han?, nr 8 ur På lediga stunder op. 59 

Rerytens avgård (?), nr 9 ur På lediga stunder op. 59 

Kamraterna, nr 7 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Framför spegeln, nr 10 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Der kleine Schalk, nr 10 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft 2 op. 67 

 

Danser och liknande, 16 st 

Intermezzo, nr 2 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Scherzo, nr 9 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Serenad, nr 2 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

Capriccio, nr 4 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Bagatelle, nr 7 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Valse gracieuse, nr 11 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Humoresk, nr 1 ur Tondikter för piano hft 1 op. 39 

Final, nr 6 ur Tondikter för piano, hft 2, op. 39 

Miniatyr, nr 8 ur Melodica för piano op. 50 

Polonaise op. 52 

Menuet pour piano op. 54 

Seguedille op. 55 

Till fest Marcia Pomposo op. 56 

Prélude, nr 2 ur Skizzer för piano5:e serien  op. 63 

Marche funèbre, nr 6 ur Skizzer för piano 5:e serien  op. 63 

Valse fantastique för piano op. 64 
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Övernaturliga väsen, sagoväsen och folktro, 14 st 

Tomtarnas nattgille, nr 8 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Trolsk vaggsång (Le murmure des vagues) fantasi för piano op. 21 

En saga, nr 9 ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Älfalek, nr 2 ur Tondikter för piano hft 1 op. 39 

Sjöjungfrun, nr 8 ur Drömbilder för piano op. 41 

Öfver bifrost för piano op. 44, En hjältelegend (La legende d´un héros( 1-6) 

Trollsnaror, nr 8 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

I sagolandet, nr 3 ur Drömbilder för piano 2:a serien op. 46 

Gengångare, nr 5 ur Drömbilder för piano 2:a serien op. 46 

Trollstaven, nr 6 ur Melodica för piano op. 50 

Thanatos, nr 4 ur Strängade tankar för piano hft 1 op. 51 

Lilla Rödluvan, nr 3 ur Miniatyrer vid piano op. 53 

Det var en gång, nr 7 ur Strängade tankar för piano hft 1 op. 51 

Henzelmännlein, antagligen felstavat, tolkar det som Heinzelmännchen nr 4, ur Schwedische 

tonbilder för pianosolo hft. 1 op. 67 

 

Främmande länder och främmande kultur, 7 st 

Indisk natt, nr 4 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Zigenarlif, nr 11 ur ur Nya skizzer för piano 2:a serien op. 27 

Fackeldans, nr 3 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Gondoliersång, nr 10 ur Skizzer för piano 3:e serien op. 38 

Sabbatsfrid, nr 1 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Den lille husaren, nr 1 ur På lediga stunder op. 59 

Salig markisinnan, nr 4 ur På lediga stunder op. 59 

 

Nationalism och tradition, 6 st 

Bröllopsmarsch, nr 10 ur Skizzer för piano 1: a serien op. 20 

Midsommarvaka, nr 9 ur Skizzer för piano 4:e serien op. 45 

Min hembygd, nr 1 ur Strängade tankar för piano hft 1 op. 51 

Volksmelodei, nr 1 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft. 1 op. 67 

Schwedischer Volkstanz, nr 12 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft 2 op. 67 

Svensk Allmogedans, nr 8 ur Drömbilder för piano 2:a serien op. 46 
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Ting, 5 

Perlor, nr 6 ur Fantasier för piano (Fantasies) op. 37 

Bric à brac, nr 3 ur Tondikter för piano, hft 2, op. 39 

Guirlandes, nr 1 ur Skizzer för piano 5:e serien  op. 63 

Mosaique, nr 4 ur Skizzer för pina 5:e serien  op. 63 

Das alte Glockenspiel, nr 9 ur Schwedische tonbilder för pianosolo hft 2 op. 67 

 

Övrigt, 7 

Rokokoskum, nr 6 ur Drömbilder för piano 2:a serien op. 46 

Musiken kommer, nr 1 ur Miniatyrer vid piano op. 53 

Locktoner, nr 10 ur Miniatyrer vid piano op. 53  

Vita frem? (?), nr 6 ur På lediga stunder op. 59 

Torneringen, nr 1 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Klockklang, nr 4 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 

Kärleksbiljetten, nr 5 ur Strängade tankar för piano hft.2 op. 60 
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Bilaga 3 
Obs! Styckets taktnummer och formindelningar är inskrivna av uppsatsförfattaren

A1-del 
1 

5 

B-del 
10 

14 
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53

18 

22 

26 

A2-del 
30 

33 
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Bilaga 4 
Obs! Styckets taktnummer och formindelningar är inskrivna av uppsatsförfattaren 

A-del 
1 

5 

B-del 
11 9 

14 

19 
C-del 

20 

24 
D-del 

26 
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