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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar Robert Schumanns Humoreske op. 20 och ställer upp ett förslag till 

tolkning utgående från kompositörens liv och psyke. Syftet med arbetet har varit att skaffa en 

stabil kunskapsbas att utgå från då jag tolkar stycket och på så vis göra interpretationen så 

övertygande som möjligt. Uppsatsen inleds med en redogörelse av kompositörens liv fram till 

åren han skrev verket. Därpå följande rubrik innehåller en beskrivning av de metoder jag 

använt för att uppnå mina resultat. Därefter följer en formanalys och kronologisk genomgång 

av verket som ställer fram ett förslag till tolkning och slutet av uppsatsen består av en 

diskussion över nyttan av bakgrundskunskap om kompositören vid instudering av ett verk. 

Jag anser mig ha hittat möjliga samband mellan Schumanns livssituation och hans musik, 

vilket man kan ha nytta av inte bara vid instuderingen av Humoreske op. 20 utan även då man 

tar sig an andra verk av samma kompositör. 

 

Nyckelord: Schumann, humoreske, interpretation, pianomusik  
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1 Inledning och bakgrund 

I min uppsats har jag närmat mig stycket Humoreske op. 20 av Robert Schumann. Idén att ta 

mig an just detta verk kom ursprungligen från min pianolärare som presenterade 

kompositionen för mig. Jag fattade omedelbart tycke för verket och beslöt mig för att det här 

var något jag ville spela. Den romantiska eran har alltid haft en särskild plats i mitt hjärta och 

Humoreske op. 20 är inget undantag. Samtidigt kände jag att mina kunskaper om styckets 

kompositör var begränsade. Visst hade jag hört ytliga historier om det tragiska livsöde man 

förknippar med Robert Schumann, men det var också allt. Kanske var det just detta som fick 

mig att vilja fördjupa mig i den livssituation kompositören befann sig i då han skrev stycket; 

hur skulle jag kunna tolka hans verk på ett övertygande sätt om jag inte kände till historien 

bakom? Uppsatsen är ett försök att belysa Schumanns Humoreske op. 20 ur ett framförallt 

psykologiskt och humant perspektiv. Jag har tagit reda på och funderat över de känslor och 

händelser som kan tänkas ha påverkat Schumanns liv vid tidpunkten för verkets uppkomst 

utan att för den skull helt ignorera det mera musikteoretiska perspektivet. Utgående från den 

information jag fått fram och mina egna livserfarenheter har jag sedan ställt upp ett förslag till 

tolkning av stycket som jag hoppas är både personligt och övertygande. Min förhoppning är 

att detta perspektiv ska ge både mig och läsaren en djupare bild av verket samt visa på den 

största inspirationskällan för den romantiske kompositören, nämligen de djupt mänskliga 

känslorna.  

 Mannen bakom verket 

Robert Schumann (1810–1856) var en mycket speciell man som under sitt korta liv fick utstå 

väldigt mycket mer än vad som kan uppfattas som uthärdligt. Boucourechliev (1984, s. 11–

12) anser att man skulle kunna se honom som den ultimata romantikern inte bara tack vare 

hans enorma intresse för allt vad erans ideal innebar, utan också för att hela hans liv kan 

liknas vid en romantisk berättelse. Romantiken vände upp och ner på mycket av det som 

upplysningstiden hade fört med sig: förnuftet fick ge vika för känslan, religion och det 

oförklarliga blev återigen viktigt. Människan drömde sig bort till naturen för att fly det svarta 

sotet som industrialiseringens maskiner fört med sig. Inom alla genrer – etik, konst, litteratur 

och filosofi – fick romantiken ett starkt fotfäste, inte minst i Tyskland där Schumann växte 

upp. När den blivande kompositören blivit tillräckligt gammal för att kunna ta till sig dessa 

ideal hade många av romantikens stora verk inom framför allt litteraturen redan kommit till, 

så kanske är det inte så konstigt att också Schumann drogs med i den romantiska 

virvelvinden. Senare i livet skulle djupt lidande, resor, ovillkorlig kärlek och stormiga känslor 

komma att prägla hans liv, och allt detta skulle i sin tur lämna sina spår i hans musik.  
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1.1.1 Schumanns personlighet 

Som liten var Schumann så som ett barn ska vara, glad och sorglös. Han besatt ett barns 

entusiasm och nyfikenhet, vilket fick hans mamma att ge honom smeknamnet ”Lichter 

Punkt”, ljuspunkten. Den lille Schumann var också mycket fantasifull och dessutom både 

öppen och social. Samtidigt var han mogen för sin ålder – han diskuterade gärna litteratur och 

musik med sina jämnåriga kamrater (Boucourechliev, 1984, s. 19–21). 

        Den unge Schumann beskrevs av en av sina bekanta som en person som låter känslorna 

styra över förnuftet. Enligt Boucourechliev (1984, s. 29–30) beskrevs han som en skarpsinnig 

konstnärssjäl med stor fantasi. Schumann uppfattades dessutom som en utåtriktad och 

älskvärd människa, men samtidigt var han kanske också en smula högfärdig – han föredrog att 

umgås med de starka i samhället och gjorde gärna narr av de mindre begåvade. Det kom 

honom naturligt att vara den bäste, något som säkert följt honom sedan barndomen. Trots 

detta var han dock en drömmare som hellre drog sig in i sina egna världar än stred öppet med 

andra människor.  

        Boucourechliev (1984, s. 21) skriver att Schumann föll in i den första av många perioder 

av extrem nedstämdhet redan när denne var bara femton år gammal. Under hela sitt liv led 

den känsliga konstnärssjälen sedan av ständigt återkommande depressioner som försatte 

honom i ett passivt tillstånd då han inte förmådde komponera, detta till stor del på grund av 

alla de hårda motgångar som livet gav honom. En av de kanske mest dramatiska anfallen ägde 

rum hösten 1838 då Schumann föll in i en ovanligt djup depression och under ett ångestanfall 

var nära att begå självmord för att undkomma vad han trodde var ett stundande vansinne. I ett 

brev till sin mor beskrev han de mest fruktansvärda känslor, uppenbarligen var han 

fullkomligt utmattad av all melankoli. Som tur var fick han dock under livets gång även 

uppleva mer positiva perioder då han kunde återhämta sig lite. Under dessa perioder 

sprudlade han av oerhörd produktivitet och komponerade och musicerade med stor entusiasm 

(Boucourechliev, 1984, s. 45–49). 

        Förutom återkommande depressioner led Schumann även av schizofreni, vilket han själv 

var plågsamt medveten om. Han skapade två fiktiva karaktärer, Eusebius och Florestan, som 

representerade de olika sidorna av hans personlighet. Eusebius var den känsliga drömmaren 

som talade med stor ömhet medan Florestan var en impulsiv, modig och framfusig karl. Dessa 

alter egon kan man läsa om bland annat i Schumanns dagböcker, men inte minst i hans Neue 

Leipziger Zeitschrift für Musik där Schumann ställde Eusebius och Florestan mot varandra 

och lät dem debattera (Chissell, 1967, s. 33). Chissel (1967, s. 81) menar också att man även i 

hans musik kan återfinna kompositörens olika personligheter. Ibland har han rent av själv 

skrivit ut dem i noterna. 

1.1.2 Pianots tjusning  

Pianot var Schumanns instrument, och fram till 1840 komponerade han nästan uteslutande för 

instrumentet. Hans intresse för pianot uppstod redan i barndomen då hans pappa tog med 

honom för att höra pianisten Moscheles i Karlsbad, varefter Schumann bad sin pappa om ett 

instrument. Pianot blev hans sätt att uttrycka sina innersta känslor, och en stor del av hans 

barn- och ungdomstid gick åt till att improvisera vid pianot. Det var pianot han anförtrodde 
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allt och de allra mest intima och personliga upplevelserna bearbetade han vid instrumentet, 

ofta med gråt eller skratt som följd. Trots detta var det ingen som ännu förstod hans 

musikaliska genialitet och han uppnådde nästan vuxen ålder innan han kom i kontakt med 

organiserad musikundervisning (Boucourechliev, 1984, s. 19–20). 

         Det var i Leipzig som Schumann kom i kontakt med sin första pianolärare, Friedrich 

Wieck (1785–1837). Wieck var en av de mest framstående pedagogerna i staden och han 

visade Schumann nyttan av en stabil kunskapsbank som grund för musicerandet. Schumann 

höll med honom, men Wieck var en hård lärare och det dröjde inte länge innan den unge 

musikern hade fått nog. Schumann reste vidare först till Heidelberg där han nådde en viss 

framgång som pianist och fortsatte senare till Italien i äkta romantisk anda. Under den här 

tiden gjorde Schumann det slutgiltiga beslutet att bli musiker och han tog sig tillbaka till 

Wieck i Leipzig för att studera för honom. Wieck, som redan tidigare anat den unge mannens 

potential, tog sig an Schumann med all sin kraft och hängivenhet. Schumann tillbringade ett 

oändligt antal timmar vid pianot, flitigt övande och fast besluten att bli pianots Paganini. Visst 

led han under Wiecks tyranniska undervisningsmetoder, men trots allt fann han stor tjusning i 

pianospelet och arbetade hårt. Tyvärr blev han otålig och ansåg att hans teknik inte 

utvecklades tillräckligt snabbt trots alla ansträngningar, så han uppfann en övningsmetod för 

att främja det fjärde fingrets självständighet. Uppenbarligen blind för följderna av sin egen 

otålighet övade han med det högra långfingret fastbundet för att hindra att det rörde sig och 

åstadkom på så sätt en förlamning av hans högra hand. Detta skedde under våren 1832 och två 

år framöver sökte Schumann desperat och utan resultat efter en behandlingsmetod som skulle 

kunna hjälpa honom att återfå rörligheten i sin hand. Därmed tog hans väg mot att bli nästa 

stora pianovirtuos slut och han tvingades överge det mål han arbetat så hårt för att uppnå 

(Boucourechliev, 1984, s. 32–44). 

1.1.3 Olycklig kärlek 

Enligt Boucourechliev (1984, s. 61–64) fann Schumann sin stora kärlek hemma hos sin 

pianolärare Friedrich Wieck. Wieck hade nämligen en dotter vid namn Clara (1819–1896) och 

redan då hon var tretton år började den nio år äldre Schumann visa intresse för henne. Till en 

början var det rätt så oskuldsfullt, de umgicks och lekte tillsammans efter Schumanns 

pianolektioner och trivdes bra i varandras sällskap. Deras stora gemensamma intresse var 

pianot; Clara var en oerhört skicklig pianist som åkte runt på turnéer redan tidigt i livet. 

Schumann beundrade henne både för hennes musicerande och komponerande och på ett 

personligt plan kom han i det närmaste att avguda henne. I april år 1835 när Clara var 16 år 

uppmärksammade Schumann för första gången hur djupa hans känslor verkligen var för 

henne. Han insåg att han inte längre såg på henne som ett barn. Därefter fortsatte hans känslor 

för den unga pianisten bara att växa och Clara blev den som under de kommande åren skulle 

ge honom den kraft han behövde för att ta sig förbi de motgångar han skulle komma att möta. 

        Claras far blev snart varse om den fara det unga parets förälskelse innebar. Wieck var en 

självisk man och Clara hade genom sina framgångar som pianist kommit att bli en utmärkt 

reklampelare för hans undervisningsmetoder. Vem vet vad som kunde hända ifall hon gifte 

sig med en instabil man som Schumann? Wieck blev rädd att förlora de förmåner inom 
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musikvärlden han hade fått genom sin dotter och beslöt sig för att göra sitt bästa för att 

förhindra ungdomarnas kärlek till varandra. Han tog med sig Clara på långa turnéer för att de 

inte skulle kunna träffas, han avsade sig all kontakt med Schumann och började förfölja och 

förolämpa honom. Det värsta han gjorde var kanske hans försök att vända Clara mot honom. 

Clara, som givetvis var trogen sin far, försattes i en besvärlig situation då hon gång på gång 

fick höra att hennes kärlek till Schumann skulle förstöra hennes liv. I juni 1836 tvingades hon 

till och med skriva ett av fadern dikterat brev som bevis på sin underkastelse. Brevet fick 

Schumann att till och med försöka glömma sin kärlek till Clara, men utan framgång 

(Boucourechliev, 1984, s. 70–72). 

        Tiden gick, Clara blev äldre och alltmer medveten om sig själv och den kraft hon besatt. 

Enligt Boucourechliev (1984, s. 80) insåg hon äntligen att hon verkligen älskade Schumann, 

vilket gav henne mod att trotsa sin far och spela ett av Schumanns stycken på en konsert i 

augusti 1837. Schumann själv satt i publiken den kvällen och efter Claras indirekta 

kärleksförklaring återupptog paret kontakten. De började brevväxla flitigt även om de 

tvingades hålla det hemligt för Wieck. Boucourechliev (1984, s. 83) skriver om ett försök 

Schumann gjorde för att sansat diskutera saken med fadern, men tyvärr nåddes ingen 

framgång. Schumann försökte till och med göra den obeveklige mannen till lags genom att 

lämna Leipzig, men inte heller det hade önskad effekt. Till slut såg det unga paret ingen annan 

utväg än att ta ärendet till domstolen för att på så sätt äntligen få lov att gifta sig, men Wieck 

fortsatte sätta käppar i hjulet. Han låtsades gå med på giftermålet ifall Schumann kunde bevisa 

att han kunde försörja hans dotter samt flytta från Leipzig till Wien. Clara skickade han ensam 

iväg på turné till Paris och dessutom bad han henne att skjuta upp äktenskapet på ett så 

hjärtskärande vis att hon inte kunde säga nej. Föga förvånande tog Schumann detta mycket 

hårt och hans förtroende för Clara sjönk till botten i maj 1839. Bara några månader senare 

lovade dock Clara att ta upp rättsprocessen igen och i juli 1839 skrev paret officiellt under det 

papper som begärde att domstolen skulle ge dem tillåtelse att gifta sig. Detta gjorde Wieck 

alldeles galen av svartsjuka. Han gick långt över alla gränser för rationellt beteende i sina 

ansträngningar att förhindra äktenskapet och tack vare vittnesmål dömdes han till slut för 

förtal. Clara och Schumann fick domstolens lov att gifta sig. Den 12 september 1840 fick det 

unga paret äntligen säga ja till varandra i en liten kyrka en bit utanför Leipzig 

(Boucourechliev, 1984, s. 88–96). 

1.1.4 Litterära inspirationskällor 

Schumann var sedan barnsben intresserad av litteratur och poesi. Boucourechliev (1984, s. 11) 

lyfter fram det faktum att Schumanns pappa var författare och ägde en lantbokhandel, vilket 

ledde till att Schumann som liten fick nära kontakt med det skrivna ordet. Han intresserade sig 

främst för den romantiska genren och den tyske poeten Jean Paul (1763–1825) kom att bli den 

blivande kompositörens stora idol redan i unga år (Boucourechliev, 1984, s. 12–14). 

Boucourechliev (1984, s. 18) skriver också att Jean Paul och många andra av romantikens 

poeter ansåg ordet vara otillräckligt då man ville uttrycka de allra djupaste känslorna. I sådana 

fall sökte de gärna inspiration från musiken. Schumann, som var begåvad både som poet och 

musiker, fann detta oerhört träffande. Under många år tvekade han mellan de båda yrkena, 



 5 

ville han skriva eller musicera (Boucourechliev, 1984, s. 22)? Man kan inte med säkerhet 

peka på vad det var som fick Schumann att till slut välja musiken framför poesin, men det var 

onekligen ett val som vållade honom stor vånda och beslutsångest (Boucourechliev, 1984, s. 

39–40). 

        Schumanns stora idol inom den litterära världen var alltså den tyske poeten Jean Paul. 

Humor var en av de stora hörnstenarna i Pauls poesi och det var delvis av honom som 

Schumann fick inspiration till att skriva sin Humoreske op. 20. I boken Vorschule der Ästhetik 

ägnar Paul inte mindre än sex kapitel åt humorn och han beskriver där genren som en 

oändlighet av kontraster. Han ansåg också att det skratt som humor ger upphov till inte enbart 

består av lust och glädje, utan tvärtom måste innehålla även smärta och sorg. Kort sagt 

byggde han sin humor på kontraster. Detta koncept tog Schumann fasta på då han skrev sin 

Humoreske op. 20 och stycket uttrycker allt från enorm glädje till oerhört vemod (Daverio, 

1997, s. 177–179). 

1.1.5 Tiden för Humoreske op. 20  

Schumann komponerade Humoreske op. 20 under åren 1838–1839 under en av sina ljusa och 

produktiva perioder i livet. Han hade nyligen återhämtat sig från en oerhört djup depression 

och det var under denna tid som han och hans älskade Clara beslöt sig för att föra sitt ärende 

om giftermål till domstolen. Detta är bara en spekulation från min sida, men kanske var det 

här ljuset i tunneln och hoppet om ett lyckligt slut som fick Schumann att vilja skriva något 

med temat humor. Hans djupa kärlek till Clara påverkade och hjälpte honom givetvis mycket 

under de här åren och han skriver i ett brev till henne att han bara suttit vid pianot och 

komponerat sin Humoreske op. 20 medan han tänkt på henne, gråtit och skrattat om vartannat 

(Herttrich, 2010, s. 6) 

        Även om Schumann upplevde en ljus period var hans sinne alltså inte fyllt med enbart 

glada tankar. Han hade för inte så länge sedan varit nära att begå självmord vilket givetvis 

hade lämnat sina spår. Sedan den senaste depressionen ville Schumann inte gå i närheten av 

höga höjder eller vassa redskap eftersom han var rädd att han skulle använda dem som 

självmordsvapen (Boucourechliev, 1984, s. 45). Dessutom levde han även med rädsla för att 

återigen falla ner i depression eller ännu värre inte få tillbringa resten av livet med Clara. 

Dessa rädslor och fobier måste ha varit närvarande då han komponerade och kanske han till 

och med utnyttjade dem för att kunna skriva med humor så som Jean Paul lärde. Kanske 

Humoreske op. 20 också var ett sätt för kompositören att bearbeta sin splittrade personlighet. I 

vilket fall som helst var det många bitar av Schumanns liv som passade in just i konceptet 

med humor och kontraster, vilket framgår väldigt tydligt i hans Humoreske op. 20. 

 Syfte 

Syftet med detta arbete var att skaffa mig en stabil grund att stå på då jag gör min tolkning. 

Jag ville bekanta mig med kompositören, hans liv och känslor för att förstå varför han 

komponerade sin musik som han gjorde. I många fall då man arbetar med nya stycken på 

löpande band hinner man inte gå ner på djupet med vartenda verk och därför ville jag nu ta 
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tillfället i akt. Schumann var en mångfacetterad man och endast genom att sträva efter 

förståelse för hans liv är det möjligt att tolka hans verk på ett övertygande sätt.  

2 Metod 

Jag har arbetat med Humoreske op. 20 både rent praktiskt vid pianot och mer teoretiskt genom 

att läsa och fundera över stycket. Viktigast för mig har varit den egna tolkningen av 

kompositionen och jag har fokuserat på att skapa mig en uppfattning om hur just jag vill tolka 

verkets olika partier. Detta har jag gjort genom att arbeta både med fakta och fiktion, om man 

kan uttrycka sig så. Dels har jag forskat och tagit reda på så mycket jag kunnat om Schumann 

och hans liv, dels har jag närmat mig hans musik på en mer personlig nivå. Schumanns musik 

är oerhört känslofylld så det är lätt att relatera till den på olika sätt, inte minst under perioder 

då den egna livssituationen känns tung och kaotisk. Även om jag inte ens varit i närheten av 

att uppleva de saker som Schumann gjorde har jag gjort mitt bästa för att förstå hans 

livssituation och funderat på hur han eventuellt kan ha känt sig. Detta är ett arbete som skett 

på ett djupt mänskligt plan och som var och en med säkerhet kan uppleva olika, men jag kan 

åtminstone med handen på hjärtat säga att jag analyserat Schumanns musik ur ett personligt 

perspektiv.  

        Som grund för allt det egna filosoferandet kring Schumanns känsloliv har jag alltså 

använt de fakta som stått att finna. Jag har forskat i Schumanns liv och på ett mer objektivt 

sätt försökt förstå honom. Dessutom har givetvis själva instuderingen av stycket rent tekniskt 

fått en stor plats i processen – ju mer man spelar desto djupare uppfattning får man av 

musiken och desto djupare blir tolkningen och känslouttrycket som medföljer. Inbakat i den 

processen har naturligtvis också ett teoretiskt perspektiv automatiskt tagit sin plats. Genom att 

analysera tonartsbyten, motiv och teman har jag kunnat fördjupa min kunskap om stycket och 

fått ytterligare en ingångsport till Schumanns musik. 
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3 Analys och tolkning 

Det är svårt att placera in Schumanns Humoreske op. 20 i en specifik mall för storform. Inte 

desto mindre har jag gjort ett försök och ställt fram ett förslag för att ha något att utgå från i 

denna uppsats. Enligt mig består verket av sex satser plus en coda (se bilaga 1). Var och en av 

dessa satser är uppbyggda av mindre miniatyrer som ofta står i stor kontrast till varandra. 

Detta sätt att bygga upp verket baserar sig tydligt på poeten Jean Pauls (1763–1825) tankar 

om att humor skapas med hjälp av kontraster och de små miniatyrerna uttrycker allt från 

sprudlande glädje till djup melankoli. Satserna är väldigt varierande i längd och kanske inte 

alltid så tydligt avgränsade från varandra, vilket gör det ännu svårare att vara riktigt säker på 

hur Schumann egentligen tänkte sig styckets storform. Men så var han ju också en smula 

galen, så kanske är det inte särskilt underligt att han inte velat klämma in stycket i en 

traditionell sonatform. Däremot har han sett till att kompositionen bildar en logisk helhet med 

hjälp av återkommande motiv och teman, ibland ganska djupt inbakade men trots det möjliga 

att uppfatta. Upprepningar av olika slag är också ett vanligt inslag i stycket och även dessa 

hjälper till att hålla ihop kompositionen utan att för den skull upplevas som tråkiga. Det är 

inte heller meningen att lyssnaren alltför tydligt ska känna av de olika satserna eftersom de 

bör spelas tätt inpå varandra utan mellanliggande pauser. Däremot avrundar Schumann ofta 

satserna i kraftigt avstannande kadenser och det är främst tack vare dessa man kan urskilja var 

han eventuellt tänkt sig att satserna börjar och slutar.  

 Sats A (takterna 1–250) 

Den första satsen, sats A, sträcker sig över de 250 första takterna i stycket. Hela stycket inleds 

med ett vackert och sångbart tema i huvudtonarten B-dur under tempobeteckningen Einfach  

= 80 (se figur 1). Jag tolkar gärna detta parti ur Eusebius synvinkel; den poetiske romantikern 

som drömmer sig bort från den tunga vardagen. Kanske tänker sig Schumann här ett vackert 

landskap eller bara rentav ett sinnestillstånd av fullkomlig ro och lycka. Det känns viktigt att 

Figur 1. Sångbart tema i B-dur. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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inte göra musiken alltför dramatisk med för mycket rubato, tempobeteckningen låter oss trots 

allt förstå att Schumann vill ha ett enkelt och simpelt spelsätt. Givetvis kan man inte heller 

spela alltför strikt, Schumann var ju trots allt på många sätt den ultimata romantikern så en 

viss frihet vad gäller tempot måste finnas.  

        Den rofyllda stämningen håller i sig fram till takt 36 och där avslutas den första 

miniatyren i del A. I takt 37 för Schumann in ett helt nytt tema (se figur 2) som kommer att 

prägla musiken fram till takt 80. Detta tema är av det slag man kanske spontant förknippar 

med en humoresk, nämligen snabbt, glädjefyllt och kanske rentav lite spexande. Här leker 

Schumann inte bara med kontrasten till den föregående miniatyren utan även med plötsliga 

hopp mellan piano och forte, vilket gör det lätt att tolka musiken som väldigt humoristisk. 

Tempobeteckningen är Sehr rasch und leicht  = 138 och här gillar jag tanken på att verkligen 

leka med musiken och överraska lyssnaren med de plötsliga förändringarna i dynamiken. För 

mig känns det som om Schumann här kanske tänker tillbaka på sin lyckliga barndom eller 

varför inte sina lekstunder med den unga Clara. Här finns i alla fall inte en gnutta allvar, livet 

är en lek och det är tillåtet att betrakta det ur ett naivt barns synvinkel.  

        I takt 80 för Schumann dock in ett lite mörkare och mer mystiskt tema i satsens tredje 

miniatyr (se figur 3). Här ber han pianisten att skruva upp tempot med orden Noch rascher, 

men enligt min åsikt bör man ändå vara försiktig med att gå upp alltför mycket i tempo. Jag 

föredrar ett energiskt och rytmiskt tema framför ett ivrigt framrusande och jag upplever att en 

del av den rätta stämningen går förlorad vid en för stor tempoökning. Nyansen är dessutom 

pianissimo, så jag tror att Schumann här söker en känsla av små, skumma kvällstroll under 

sängen. Jag upplever inte det här temat som väldigt allvarligt utan snarare som barnsligt naivt 

men samtidigt lite hotfullt. Ungefär som när ett litet barn ska somna om kvällen men hör 

monster i garderoben. Kanske återspeglar detta tema lite av Schumanns egna mörka sida och 

rädsla för ångest och depression, något skrämmande som knackar på i mörkret när solen gått 

ner. Schumann överger dock detta tema i g-moll väldigt fort och övergår till F-dur. Då 

förändras stämningen igen till en sprudlande glädje som håller i sig fram till takt 119. Därefter 

Figur 2. Lekfullt tema.  

Figur 3. Mörkt och mystiskt tema i g-moll.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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inleds en kedja av upprepningar av det rytmiska motiv som temat i takt 80 byggde på. 

Schumann flyttar temat över hela klaviaturen i många olika variationer och sakta men säkert 

kan man känna en ångest uppstå och växa fram. Det är en kombination av de frenetiska 

upprepningarna av samma motiv och en övergång till molltonalitet som skapar känslan av att 

allt inte längre är som det ska. Schumann skriver dessutom in crescendon som just då de 

kulminerat plötsligt dyker ner i svaga nyanser igen. Effekten är en växande spänning som jag 

upplever oerhört oroande. Det känns som om all den ångest Schumann upplevde i och med 

kärleksdramat med familjen Wieck kommer bubblande upp till ytan och den stackars 

kompositören vet inte riktigt om han kommer att kunna hantera dessa känslor. Som tur är 

slutar berättelsen bra denna gång – Schumann för oss in tillbaka in i temat från takt 80 för att 

sedan via ett ritardando ta oss in i den fjärde miniatyren i takt 191. Nu är allt soligt och glatt 

igen när kompositören återgår till temat från takt 37 och i stort sett upprepar miniatyr nummer 

två. Därefter avslutar han sats A med det allra första temat från början av stycket och en 

kadens till den trygga huvudtonarten B-dur.  

 Sats B (takterna 251–513) 

Sats B inleds med ett nytt tema i g-moll under tempobeteckningen Hastig  = 126 i takt 251 

(se figur 4). Karaktären i denna miniatyr är poetisk men ändå orolig och lite vemodig. För mig 

känns det som om Schumann här söker en vagt uppgiven känsla, kanske vill han uttrycka sorg 

och förtvivlan över sin livssituation. Han är dock inte särskilt dramatisk, det är utan tvekan 

Figur 4. Tema i g-moll.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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Eusebius som för talan här. I takt 275 förändras dock detta när Schumann för in en kraftig 

uppåtgående basgång som ackompanjeras av rörliga sextondelar (se figur 5). Plötsligt är 

stämningen betydligt mera tryckt och kompositörens andra alter ego Florestan tar vid. Denna 

början på sats B:s andra miniatyr har vållat mig lite huvudbry. Jag är inte säker på hur 

dramatiskt jag vill spela takterna 275–288. Å ena sidan vore det spännande om karaktären 

förändrades väldigt mycket och man plötsligt kastades in i en kraftig storm, men å andra sidan 

kommer musiken framöver att bli både starkare och livligare under ett långt tidsintervall så 

det känns onödigt att ta ut allt redan nu. Förmodligen kommer jag satsa på en kompromiss 

och spela dramatiskt men inte för kraftfullt för att spara lite på krafterna.  

        Schumann hade ju en väldigt speciell personlighet och lite av hans galenskap dyker 

kanske upp i takterna 289–305. Här ber han pianisten spela Wie auβer Tempo med höger hand 

och Im Tempo med vänster hand, vilket verkar ganska motstridigt. I praktiken är detta näst 

intill omöjligt att göra utan att det låter kaotiskt, men min tanke är att man kan ta ut svängarna 

med lite rubato i höger hand då vänster hand har paus. Vänster hand presenterar nämligen ett 

rytmiskt tema på fyra takter, varav den sista takten endera består av en paus eller en lång 

halvnot (se figur 6). Då kan man passa på att röra sig lite friare med höger hands upprepade 

lilla motiv. För övrigt är karaktären mycket energisk och nästan lite arg även om det rytmiska 

temat först presenteras i pianissimo. Så småningom blir musiken dock starkare och dovare då 

Schumann efter att ha upprepat det rytmiska temat två gånger i staccato skriver ner det 

ytterligare två gånger i legato. Efter detta långa crescendo dyker vi plötsligt ner i en 

pianonyans igen och Schumann låter temat återkomma först en gång med ett kraftigt 

crescendo och sedan en gång till en oktav upp med ett likadant crescendo. Därefter släpper 

han alla hämningar och tar sig in i F-dur när han skriver in tempobeteckningen Nach und nach 

schneller i takt 314. Fram till takt 345 blir musiken allt snabbare och starkare, inget förutom 

några väl placerade ackord kommer i vägen för den lyckorusiga våg som Schumann bygger 

Figur 6. Rytmiskt tema i vänster hand.  

Figur 5. Uppåtgående basgång i vänster hand och sextondelar i höger hand. 
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upp. Det vid det här laget väl kända temat används flitigt och upprepas ytterligare några 

gånger. Till slut når denna miniatyr sin kulmen i takt 345 och därefter avrundar Schumann 

med tretton fortetakter som byggs upp runt en manifesterande B-durtonalitet. Under dessa 

takter spelar vänster hand en variation av temat tre gånger och jag kan inte låta bli att tänka på 

kyrkklockor då jag hör detta. Jag föreställer mig att Schumann har skrivit in sina 

bröllopsklockor i noterna, en hänförelse över den dröm som kanske snart skall bli sanning. 

Här väljer jag att ta ut allt och spela med en artikulation som imiterar klockors klang. 

        Man skulle kanske tro att Schumann vid det här laget skulle ha tröttnat på sitt tema, men 

också i nästa miniatyr använder han sig flitigt av det. Nach und nach immer lebhafter und 

stärker lyder tempobeteckningen för takterna 358–446, så lyssnaren får ingen vila när 

musiken mot alla odds blir ytterligare större och mer intensiv. I praktiken är det inte så lätt att 

göra ett enda stort crescendo som sträcker sig över så många takter, givetvis måste man ta ner 

dynamiken lite emellanåt för att inte flygelns strängar ska brista. Det gäller bara att göra det 

på ett sådant sätt att musiken trots allt upplevs som ständigt växande. Själv försöker jag tajma 

det så att då jag drar ner volymen så ökar jag samtidigt lite på tempot. Då växer musiken på 

en av de båda parametrarna i alla fall och det är – åtminstone för mig – lättare att göra ett 

långt accelerando än ett crescendo.  

        Det som främst skiljer denna miniatyr från den föregående är avsaknaden av snabba 

notvärden. Tidigare gjorde sextondelar musiken rörlig och framkallade en känsla av vågsvall, 

men nu skalar Schumann bort dem för att lämna kvar enbart temat (se figur 7).  Dessutom 

presenterar han det i moll, vilket i kombination med den avstannade rytmiken skapar en tvär 

och lite bitter stämning. Det är som om verkligheten slår bort de lyckliga drömmarna om 

bröllopsklockor. Samtidigt upplever jag också en enorm frustration och ilska som byggs upp 

med hjälp av accelerandot. Schumann lugnar sig dock mot slutet och efter ett jämförelsevis 

kort men kraftfullt diminuendo stannar musiken upp och blir stilla i takt 447. Här inleder 

Schumann den sista miniatyren i sats B med långa, svaga ackord som äntligen ger lyssnaren 

det lugn hen behöver efter alla känslostormar. Jag tycker om att överdriva lugnet lite, efter ett 

långt vredesutbrott kan man ibland bli alldeles stilla och känna sig onaturligt tom på insidan. 

Denna känsla vill jag gärna försöka återskapa här. En tomhet som ändå inte är känslolös, för 

det är Schumanns musik nog aldrig. Harmoniken i detta parti är den samma som i satsens 

första miniatyr och i takterna 483–504 upprepas delar och teman från början av satsen. Den 

här gången bryter dock musiken inte ut i ett överraskande forte utan övergår tvärtom i ett litet 

avslutande Adagio som på ett naturligt sätt avrundar den mollbetonade satsen med en kadens 

till B-dur i takt 513.  

Figur 7. Det rytmiska temat utan sextondelar.  
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 Sats C (takterna 513–642) 

Den första miniatyren i sats C är ett av de mest melankoliska partierna i Humoreske op. 20. 

Även om Schumann nyss avslutade den föregående satsen med en kadens i B-dur presenterar 

han nu ett vackert tema i g-moll under tempobeteckningen Einfach und zart   = 100 (se figur 

8). Detta är ett mycket polyfont parti och det bör man göra så tydligt som möjligt för 

lyssnaren. Melodin, som rör sig i den högsta stämman, är givetvis den viktigaste, men även de 

två mellanstämmorna som hela tiden endera kommenterar eller rör sig parallellt med melodin 

är melodiska och sångbara. Jag vill gärna göra karaktären i det här partiet så mild och sorgsen 

som möjligt. Även om Schumann gör några små svängar in i durtonarter så håller han sig till 

största delen i g-moll och jag upplever detta parti som en av de största kontrasterna till de mer 

humoristiska miniatyrerna. Det känns som om det här är ett av de melankoliska ställena som 

Schumann ansåg behövdes för att skapa humor. Det som förvånar mig lite är tempot som jag 

upplever vara i det snabbaste laget med metronomtalet 100. Om Schumann inte hade skrivit ut 

det hade jag troligtvis spelat satsen mycket långsammare än så för att göra nedstämdheten 

ännu tydligare. Däremot har han också skrivit in sammanlagt nio ritardandon i de 36 takter 

denna miniatyr består av, så troligtvis söker han ett relativt rörligt tempo för att göra det 

möjligt att låta musiken stanna av så många gånger som den gör.  

        Följande miniatyr inleds i takt 549 och Schumann har gett den beteckningen Intermezzo 

 = 126. Från djup melankoli går vi nu in i ett mer framåtgående parti vars karaktär kan liknas 

vid en invention av Bach. Vi är tillbaka i B-dur igen och Schumann, som var en stor 

beundrare av bland annat Bach och den äldre kompositionskonsten, överraskar oss med en 

relativt oromantisk karaktär på musiken. Den stadiga strömmen av sextondelar lämnar inte 

mycket rum för rubato eller andra friheter utan tvingar musiken framåt utan pardon. Det nya 

tema som Schumann här för in är väldigt slagkraftigt och bygger mer på rytmik än melodik 

(se figur 9a). Sin vana trogen upprepar kompositören detta tema många gånger men för även 

in ett andra tema i takt 581 (se figur 9b). Nyansen är hela tiden forte och accenter är inte 

Figur 8. Vackert tema i g-moll.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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ovanliga. Jag gillar tanken på att spela detta parti så långt ifrån alla romantiska ideal man kan 

tänkas våga gå. Detta skrivsätt är inte bara en hyllning till barockens mästare utan även 

ytterligare en metod för att skapa kontrast. Stämningen är inte alls tungsint eller nedstämd 

utan snarare beslutsam och viljestark; om man reflekterar över Schumanns känsloliv kan man 

kanske tänka sig en Florestan som tar tag i problem och får saker att hända. Detta står ju i 

oerhörd kontrast till den föregående miniatyrens eusebiska sorg och längtan efter det som 

kunde vara.  

        Från och med takt 600 gör Schumann musiken allt svagare. Han skriver under de 

kommande femton takterna in långa diminuendon och i takt 604 dessutom texten immer leiser 

nach und nach. Sextondelarna, som hittills alltid haft en tydlig riktning uppåt eller neråt, 

stannar av och snurrar runt på samma tonhöjd. Schumann avrundar den andra miniatyren 

gradvis för att i takt 615 ta tillbaka temat från den föregående miniatyren. Den sista 

miniatyren i sats C består av samma notmaterial som den första men är lite kortare och 

avslutas med ett tre takter långt Adagio som kadenserar till g-moll. Det blir ett melankoliskt 

slut på en melankolisk miniatyr.  

 Sats D (takterna 642–692) 

Den här överraskande korta satsen består av endast en miniatyr. Det är återigen Eusebius som 

talar, men denna gång är han inte så väldigt sorgsen utan snarare ömsint och kärleksfull. 

Satsen inleds med ett nytt sångbart tema som spelas i oktaver med höger hand och sin vana 

trogen har Schumann också en mellanstämma som kommenterar det som sker i melodin (se 

figur 10). Jag upplever detta tema som mycket känslofullt och innerligt, kanske kan man 

tänka sig en djupt förälskad och hoppfull man som drömmer om sin älskade. 

Tempobeteckningen är Innig  = 116 och nyansen svag. Men vad vore musik utan kontraster; 

i takt 651 skriver Schumann Schneller och byter ut det kärleksfulla temat mot starka 

Figur 9a. Bach-inspirerat, rytmiskt tema. 

Figur 9b. Rytmiskt tema. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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staccaton. Jag är inte säker på vad han menar med detta, men kanske kan man tänka sig en 

kort attack av ilska och frustration över att inte kunna vara med sin käresta. Bara åtta takter 

senare får vi dock höra det första temat igen och allt är frid och fröjd under resten av 

miniatyren som avslutas med ett B-durackord i takt 692.  

 Sats E (takterna 693–860) 

Nu har vi tagit oss fram till den sats som är höjdpunkten i hela verket. Sats E består enligt min 

åsikt av två miniatyrer, även om man nästan kunde tänka sig den andra miniatyren som en 

självständig sats. Orsaken till att jag uppfattar dem som delar av samma helhet är det snabba 

bytet mellan dem. Till skillnad från alla andra övergångar från en sats till en annan gör 

Schumann här inte något stort ritardando eller avrundning, utan håller en kort paus för att 

sedan dyka rätt in följande miniatyr. Båda miniatyrerna är dessutom av lite liknande karaktär 

med gemensamt tematiskt material, så därför har jag alltså valt att betrakta dem som delar av 

en och samma sats. 

        Den första miniatyren för den överraskade lyssnaren rakt in i ett stormigt forte. 

Sextondelar i höger hand böljar fram som skummande vågor och vänster hand för in en 

simpel men stadig basstämma som ger musiken stabilitet och riktning (se figur 11). Bland 

sextondelarna skriver Schumann in en melodistämma som bygger på punkterade rytmer. Det 

är en utmaning för pianisten att göra denna melodi hörbar i det myller av toner som hotar 

överrösta den, men jag tror inte heller det viktigaste är att den är extremt tydlig hela tiden. 

Basen är i sin enkelhet det som håller musiken på plats och det är också den som man som 

lyssnare främst kommer att följa. Det övriga går egentligen för fort för att örat ska hinna med 

i allt som händer. Jag menar dock verkligen inte att man ska strunta i höger hands melodi, den 

ger en härlig krydda och förhindrar att sextondelarna förvandlas till en salig röra. Tempo-

beteckningen är trots allt Sehr lebhaft  = 76, det vill säga mycket livligt, inte kaotiskt.  

Figur 10. Sångbart och kärleksfullt tema med mellanstämmor.  
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        Schumann inleder satsen i g-moll och fram till ungefär takt 709 stannar han i tydlig 

molltonalitet. Där modulerar han dock till B-dur och den tidigare stormiga och mer 

allvarsamma stämningen byts ut mot en ljusare karaktär. Tempot är dock fortfarande det 

samma, vilket gör att musiken efter tonartsbytet snarare känns som ett omtumlande 

glädjemyller än upprörd frustration. Basen spelar fortfarande en stor roll och presenterar ett 

tema som kommer att upprepas i olika variationer för att undvika enformighet. Schumann gör 

flera stora crescendon som på ett eller annat sätt alltid drar sig tillbaka till svaga nyanser igen. 

Det är otroligt frigörande att spela musik av det här slaget, man rider på en våg av 

upprymdhet och kan inte annat än att låta sig dras med. Jag tror kanske att Schumann skrev 

detta för att ge sig själv en chans att ryckas med och glömma vardagen. Den saliga glädje och 

lekfullhet som detta parti uttrycker är ett utmärkt sätt att fly verkligheten och känna sig 

levande. Samtidigt kan jag inte låta bli att undra om inte detta på något vis reflekterar den 

stora rastlöshet och produktivitet som den bipolära kompositören upplevde under tiden då han 

skrev detta.  

        Efter de många crescendona lyckas musiken äntligen ta sig upp i ett kulminerande 

fortefortissimo i takt 781. Man luras lätt till att tro att stycket nu nått sin absoluta höjdpunkt, 

men så är alls inte fallet. Schumann tar ner nyansen ytterligare en gång och ger pianisten 

tempobeteckningen Immer lebhafter i takt 789. Han gör ett stort crescendo igen, bara för att 

efter några kraftiga ackord skruva ner volymen till pianissimo och be pianisten spela ännu 

snabbare med ordet Stretta. Ytterligare ett kolossalt crescendo senare avslutar han den första 

miniatyren med en nedåtgående sextondelsrörelse i fortissimo. Det roar mig att just då det 

känns som om man inte kan spela snabbare eller starkare så får man göra just det. Schumann 

låter sig definitivt inte begränsas av något. 

        Den andra miniatyren behåller den starka nyansen men är betydligt mer värdig än sin 

föregångare. Den inleds i takt 833 under tempobeteckningen Mit einigem Pomp  = 92 och 

inleds med samma basgång som i början av sats E men med större notvärden och en rytmisk 

Figur 11.  Inledning till sats E. Stadig basgång och myllrande sextondelar med 

                 invävd melodistämma. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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variation (se figur 12). Denna melodi ackompanjeras av rytmiska och strikta ackord i ett högre 

register. Tonarten är g-moll men under miniatyrens gång rör sig Schumann även i diverse 

durtonarter. Karaktären är pompös, för att inte säga storslagen. Det är den vuxna individen 

som vågar ta ställning och jag undrar om inte Schumann haft Wieck i tankarna då han skrivit 

detta. Det känns som ett försök att stå upp mot honom som en likvärdig människa, kanske slå 

näven i bordet och kräva respekt. I takt 854 tar dock Schumann ett steg tillbaka. Dynamiken 

blir plötsligt väldigt svag och kanske får han en impuls att be om ursäkt för sitt beteende. I 

vilket fall som helst avslutas miniatyren och sats E med ett oerhört tystlåtet F-durackord som 

blir hängande i luften i väntan på nästa steg.  

 Sats F (takterna 860–951) 

Den sista satsen i Schumanns Humoreske op. 20 uppfattar jag som en av de mest romantiska i 

hela verket. Schumann presenterar ett tema som är uppbyggt av små och stora sekunder (se 

figur 13), vilket inbjuder till ett passionerat och intensivt spelsätt med stort utrymme för  

tempomässiga friheter. Hela satsen baserar sig på detta tema och består av endast en miniatyr 

som upprepas två gånger med små variationer. Tempobeteckningen lyder Zum Beschluss 

Figur 12. Pompös variation av basgången i figur 11.  

Figur 13. Romantiskt och passionerat tema.   
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  = 112 vilket för mina tankar till den föregående respektingivande miniatyren i sats E. Jag 

tror att Schumann vill fortsätta på samma tema som tidigare, det vill säga ett beslutsamt 

ställningstagande. Denna gång slår han dock inte näven i bordet utan skrider snarare till verket 

på ett mer behärskat sätt. Han har redan visat sin häftiga sida, nu kan han varva ner och återgå 

till sitt mer poetiska jag igen. Jag vill med andra ord inte spela detta parti alltför ömt och 

tillbakadraget utan snarare med ett beslutsamt driv framåt. Det tror jag Schumann har menat 

då han angett tempobeteckningen och jag tycker mig också kunna urskilja stora passionerade 

känslor här. Den förälskade kompositörens beslutsamhet är riktad mot giftermålet med Clara, 

inget annat. All kromatik som förekommer i den här satsen gör den väldigt känslostark och 

glödande, den är ett tydligt uttryck för den besatthet av sin älskade som kompositören kände. 

Det förekommer dock också ett parti med tempobeteckningen Adagio som uttrycker lite mer 

tillgivenhet än passion i takterna 892–906 (och ytterligare ett så gott som identiskt parti i 

slutet av satsen). Intensiteten är dock oförändrad, om möjligt är dessa takter ännu mer 

intensiva på grund av det långsamma tempot och den svaga nyansen. Här förekommer temat 

dessutom inte längre i oktaver, vilket ytterligare spär på kontrasten till den första 

presentationen av temat.  

        Jag vill tillägna ett stycke till en av mina absoluta favoritpassager i hela kompositionen. 

Det är de allra sista takterna i sats F (takterna 946–951). Här upprepar Schumann en 

uppåtgående melodilinje tre gånger, först i forte, sedan i piano och sedan ytterligare än gång i 

pianissimo. Mellan varje upprepning lägger han in en fermatpaus och varje upprepning rör sig 

en oktav högre upp än den föregående. Effekten blir ett bortdöende, en drömmande längtan 

efter något som försvinner i fjärran. Jag älskar att göra det här så intensivt som möjligt med 

största möjliga dramatik vid pauserna. Det allra bästa är att det sista ackordet innan den 

avslutande codan är ett dominantiskt F-durackord. Detta gör att vi lever i en förväntan att 

musiken ska fortsätta och avslutas på något vis och vi kan knappt vänta på att få höra hur 

Schumann har tänkt ta sig vidare ur det här. Det blir en fantastisk effekt som ger mig gåshud 

varje gång jag hör den.  

 Coda (takterna 952–963) 

Schumann väljer att avsluta sitt verk med storslagenhet. I takt 952 skriver han in beteckningen 

Allegro och inleder codan med en plötslig fortenyans. Höger hand spelar en nedåtgående linje 

bestående av mycket kromatik medan vänster hand ackompanjerar med snabba notfigurer som 

känns mest som ornamentik (se figur 14). Den nedåtgående linjen upprepas flera gånger och 

hoppar en oktav upp för varje upprepning för att till slut avslutas med tre starka ackord i forte 

och fortissimo. Detta är verkligen en coda i ordets samma mening, det råder inget tvivel om 

att kompositionen lider mot sitt slut. Jag tror det är viktigt att göra det här partiet så energiskt 

och kraftfullt som möjligt eftersom det har förekommit så enormt starka miniatyrer redan 

tidigare i stycket. Det vore ju trist om avslutningen kom som en besvikelse för lyssnaren. 

Dessutom har den föregående satsen F varit ett långt sökande efter ett avslut. Codan 

manifesterar huvudtonarten B-dur väldigt starkt och jag vill gärna att konsertpubliken ska 

känna sig hemma och tillfreds när jag avslutat stycket. Ett stort verk kräver en stor avslutning.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure_rythmique_noire_hampe_haut.svg
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     Figur 14. Avslutande, storslaget tema. 
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4 Slutreflektion 

Detta arbete har gett mig mycket av det jag ville ha ut av det. Jag har skaffat mig fördjupade 

kunskaper i Schumanns liv och jag har lyckats använda dessa kunskaper som grund för hur 

jag tolkar hans Humoreske op. 20. Från början var tanken kanske att göra uppsatsen lite mer 

vetenskaplig. Jag hade gärna velat hitta mer tydliga fakta på vad som i verkligheten påverkade 

Schumann då han komponerade detta verk, men mycket av det jag skrivit grundar sig helt och 

hållet på mina egna spekulationer om hur det kanske kan ha varit. Å ena sidan anser jag att 

mina åsikter är välgrundade och personliga, men å andra sidan retar det mig lite att jag inte 

kunnat hitta mer handgripliga bevis för att hans känsloliv verkligen inverkade på denna 

komposition. Jag har forskat i hans liv och jag antar att hans upplevelser har påverkat hans 

musik, men jag har inte kunnat hitta någon säker källa för exakt hur och i vilken grad. Inte 

desto mindre står jag bakom min tolkning, musiken är personlig och även om mina åsikter 

inte alls skulle motsvara det som Schumann egentligen tänkte, vad spelar det för roll? Jag har 

framfört mina åsikter så gott jag kunnat och jag upplever min tolkning som trovärdig.  

        Då jag tänker tillbaka på vad jag visste om Schumann innan jag inledde arbetet med 

denna uppsats inser jag att mycket av den informationen kretsade kring kompositörens alter 

egon Eusebius och Florestan. Jag levde i tron att Schumanns musik bör tolkas utgående från 

dessa och jag tror inte jag hade helt fel. Däremot tycker jag mig nu kunna förstå att Schumann 

var så mycket mer än bara den schizofrena person man ofta talar om. Både Boucourechliev 

(1984) och Daverio (1997) skriver om Schumanns intresse för litteratur och i all synnerhet 

den sistnämnde beskriver dess inverkan på just Humoreske op. 20. Upptäckten av en annan 

syn på kontrasterna i stycket är fascinerande och något som jag inte tror särskilt många är 

bekanta med sedan tidigare. 

        Schumanns begåvning som poet medför en intressant ingång till hans musik. Eftersom 

han intresserade sig för historier och det skrivna ordet verkar det inte alldeles befängt att anta 

att han kan ha komponerat en berättelse, eller med andra ord tonsatt sitt eget liv. 

Musikhistorien är full av kompositörer som tonsatt andras dikter och författare som inspirerats 

av sina egna livserfarenheter, varför skulle inte Schumann ha kunnat tonsätta sin egen 

historia? Givetvis är även detta enbart en spekulation från min sida. 

        Clara Wieck har också varit ett spännande mål för min forskning. Enligt Herttirch (2010, 

s. 6) tänkte Schumann väldigt mycket på Clara medan han komponerade Humoreske op. 20, 

vilket jag också tagit fasta på i min tolkning. Det har dock varit svårt att föreställa sig de 

känslor hon väckte hos honom eftersom jag själv aldrig upplevt något liknande. Trots det kan 

man med säkerhet påstå att det var starka känslor han upplevde och att tolkningen av stycket 

bör reflektera dem.  

        En av de allra bästa erfarenheterna jag tar med mig från det här arbetet är modet att våga 

ta ställning till tolkningsfrågor. Det kan många gånger kännas lite obehagligt att framföra sina 

egna åsikter, i all synnerhet vad gäller känslofylld musik som denna. Det blir väldigt 

personligt väldigt snabbt och det är inte alltid lätt att sätta en del av sin själ i rampljuset för 

alla att se och bedöma. Genom att skaffa mig en kunskapsbank att luta mig mot har jag dock 

funnit mod att ta steget ut och öppet uttrycka mig själv (och förhoppningsvis även 
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Schumann). Det är en erfarenhet jag definitivt tar med mig in i nästa verk jag kommer att 

spela.  

        Det har också varit en spännande upplevelse att se hur våra perspektiv förändrar sättet vi 

uppfattar saker på. Jag började arbeta med själva inövandet av stycket ganska långt innan jag 

inledde forskningsarbetet och kunde därför tydligt märka hur min tolkning av olika partier 

förändrades vart efter jag fick veta mer om kompositören. Jag märkte också hur min egen 

livssituation påverkade sättet jag tänkte och reagerade på musiken. Om någon förändring 

skedde inom mig så återspeglades det på något sätt i musiken också. Detta är en av orsakerna 

till att jag vågar stå för min tolkning, den representerar mig själv. Någon annan med en annan 

livserfarenhet skulle förmodligen spela stycket helt annorlunda utan att någon av tolkningarna 

för den skull vore fel. Detta är en av de viktigaste insikterna som detta arbete gett mig.  

        Humoreske op. 20 är det första stora stycket av Schumann som jag någonsin spelat och 

jag tvivlar inte på att den kunskap jag inhämtat under instuderingen av detta verk kommer att 

hjälpa mig även under kommande Schumanntolkningar. Jag skulle gärna vilja spela något av 

honom med mera tydliga hänvisningar till hans olika personligheter. Schumann var en 

fantastiskt fascinerande man och hans musik är något av det allra mest djupsinniga man kan 

komma i kontakt med. 
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Bilaga 1, översiktlig formanalys 

Sats A   takt 1–250 

               AA  takt 1–36  Einfach  = 80 , Etwas lebhafter 

               AB            takt 37–80  Sehr rasch und leicht  = 138 

               AC            takt 80–190  Noch rascher 

               AB1  takt 191–238  Erstes Tempo 

               AA1 takt 239–250  Wie im Anfang  

Sats B   takt 251–513 

               BA  takt 251–274  Hastig  = 126 

               BB  takt 275–357  (Hastig), Wie auβer Tempo/Im Tempo,  

     Nach und nach schneller 

               BC  takt 358–446  Nach und nach immer lebhafter und 

      stärker 

               BA1 takt 447–504  Wie vorher 

               Coda  takt 505–513  Adagio 

Sats C   takt 513–642 

               CA   takt 513–549  Einfach und zart  = 100 

               CB   takt 549–614  Intermezzo  = 126 

               CA1  takt 615–642   = 100 

Sats D   takt 642–692  Innig  = 116, Schneller, (Innig) 

Sats E   takt 693–860  

               EA   takt 693–832  Sehr lebhaft = 76, Immer lebhafter,  

     Stretta 

               EB   takt 833–860  Mit einigem Pomp  = 92 

Sats F   takt 860–951  Zum Beschluss  = 112, Adagio,  

     Im Tempo, Adagio 

Coda  takt 952–963  Allegro 
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