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Ika Peyron
Ika Peyronsliv i musikenillustrerarsamtidensvillkorför musikskapande
kvinnor. Men hennes musikbanaberättar ocksåom den borgerligasalongens
betydelsesom en viktig arena mellan privatoch oentligt musicerande.
Ika (Fredrika)Peyronföddesi Timrå utanför Sundsvall1845.Hon växte
upp hos fosterföräldrarnagrosshandlareAnton Aspoch hans hustru, född
Enhörning. Hon börjadetidigt spelapiano och tog i unga år lektionerför Ivar
Hallström. Hon gifte sig1865 med grosshandlarenLudvigPeyron,sedermera
riksdagsman.Paret bosatte i Stockholm.Familjenutökadessnart med tre
söner.
Parallelltmed familjelivet– med alla dessplikter för en hustru i den borgerligasfären– fortsatteIka Peyronatt förkovrasigi musiken.Hon studerade
piano för Jan van Boom 1870–72. På 1880-talet studeradehon kontrapunkt
för hovkapellmästarenJosephDente, harmoniläraoch kompositionför Emil
Sjögrenoch instrumentation för Anton Andersen– samtligabland tidens
främsta lärare inom musikområdet.Studiernalade en god grund för hennes
komponerandesom alltsåinleddespå allvari mogen ålder.
Paret Peyrondeltogaktivt i det stockholmskasällskapslivetsom ofta ägde
rum i våningarnasgenerösasalonger.Musik tillhörde de självskrivnaingredienserna.Ika Peyronmusiceradeoch kunde ofta presenteraegna verk.Som tonsättare riktade hon framförallt in sigpå kompositionerför ett utvidgat musicerande i hemmet, där musikenmånga gångerskulleha ett underhållningsvärde.
Denna orienteringverkatha passathenne som tonsättare bra – hon sågsigsjälv
som en ”melodiensanhängare”.Undantag från denna kompositionsinriktning
är några körverkoch två styckenför orgel.Hennes produktion dominerasannars stort av pianoverkoch sånger.
© Gunnar Ternhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter. Justeringarav bågar,förtecken,
accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har utförts
utan kommentar.
Förlaganär utgivenav Wilhelm Hansen, Köpenhamn & Leipzig,nr 14752.
På omslagetstår: ”Melankoli/ Glada Tankar / Melancholie.FröhlicheGedanken. / Tvåstämningsstycken/ fØr piano / af / Ika Peyron/ KjØbenhavn &
Leipzig/ Wilhelm Hansen, Musik-forlag”.

Ika Peyron
Ika Peyron’smusicallife illustratesthe conditionsfor femalecomposersin the
latter half of 19th century Sweden.In addition, her path in musicrevealsthe
importance of the bourgeoissalonas a signicant placefor both publicand
privatemusicmaking.
Ika (Fredrika)Peyronwasborn in Timrå, within the environsof Sundsvall,
in 1845.She grewup with her fosterparents:merchant Anton Aspand his wife
(née Enhörning). Ika began playingthe piano earlyand started taking piano
lessonsfrom Ivar Hallström at a young age.In 1865she married merchant Ludvig Peyron,subsequentlya Member of Parliament.e pair residedin Stockholm and the sizeof the familyincreasedwith the birth of three sons.
Alongsidefamilylife– with all of her duties as wifein bourgeoissociety–
Ika Peyroncontinued to developmusically.From 1870 to 1872, she took piano
lessonsfrom Jan van Boom. In the 1880s she engagedseveralof the most preeminent musicteachersin Swedenat the time. Under the supervisionof Joseph
Dente, chiefconductor of the RoyalCourt Orchestra, she studied counterpoint.
Harmony and compositionwerestudied under the direction of Emil Sjögren
and instrumentation with Anton Andersen.ese studiesprovideda rm foundation for her composition,which she commencedseriouslyas an adult.
e Peyroncoupleparticipatedregularlyin Stockholmsocietylife, which often took placein the grand salonapartments of the day – and wheremusicwas
a matter-of-course.Ika Peyronusuallyperformed,and often her own pieces.
As a composer,her main aim wasto write worksbroadeningthe performance
repertoirefor the home, wheremusicmostlyservedas entertainment. is
pursuit waswelladapted to her compositionalstyle:she sawherselfas a ‘melody devotee’.e only compositionalexceptionsto this styleof hers are several
choral worksand two piecesfor organ. Her production is otherwisedominated
by songsand worksfor piano.
© GunnarTernhag
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