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INLEDNING

Björn Schildknecht (1905-1946) var tonsättare och kapellmästare, bl.a. var han verksam på 
Dramaten i Stockholm. Arkivet innehåller skisser och utkast, mestadels fragment. Några 
fullständiga verk finns också samt enstaka uppteckningar och en del arrangemang. Några 
barndomskompositioner finns i ett nothäfte i f.d. Musikmuseets autografsamling. Verk av 
Schildknecht ingår också i bibliotekets autografsamling.

Arkivet inkom till biblioteket 2007 från Svenskt visarkiv där det avskiljts från Pelle 
Nordströms samling. Materialet är uppställt i arkivlokalen på Torsgatan där det är fritt 
tillgängligt för forskning.
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M1   Egna verk

Verken sorterade alfabetiskt på titel.

Vol 1 Aeolus, blås vind under vingar! Flygarmarsch. [för piano]. 1942. Transparang.
Amors triumf [för piano] Dans Skizz.
Andantino för engelskt horn och kammarorkester. 1946. Transparang.
Aubade [för piano]. 
Ballad från havet [diktläsning med stråkkvartett].
Berceuse [för violin, violoncell och piano]. 1944.
Det var om aftonen. Av Dan Andersson. Uppteckning i Jämtland av 
Schildknecht 1944.
Dexippos [melodram]. 1932.
Dryckesballad [arr.] 1928. 
Dröm på vägen [för orgel]. 1935.
Fiesco, Courande och gavotte [för klarinett, violin och luta]. 1930?
Fuga B-dur [för piano].
Får jag lämna några blommor. [Sammanskriven med Jungfrun…]
En försommarlek. 1946.
Gulle-Per [för piano]. Av Molin och Schildknecht.
Hallandshambo.
Herr Dardanell och hans upptåg på landet.
Hund och katt [ur filmen Säg det i toner]. Musik av Wehle, Schildknecht och 
Sahlberg och Adolphson.
Hjärtan som brinna. Musik av Schildknecht och Grevillius.
Den italienska halmhatten [förspel, pianostämma].
Jungfrun i det gröna. Jödde i Göljaryd. Musik av Schildknecht 1944.
En liten amulett [för röst och piano]. Musik av Schildknecht och Flyckt.
Min älskade hon gick sig i min lustgård [arr.]
Motto: Sådan ton har tradition [för piano].
När du ser på mej [för röst och piano].
Och här är dungen [ungdomsverk för röst och piano?]. 1913.

Vol 2 Pan spelar [melodram]. 1926. Klaverutdrag. Tryck.
Ping-pong-vals [arr.]
Prinsessan och svennen [sångspel för radio]. 1946. Text. Transparang.
Psalm ur Psaltaren nr 70 [för röst och orgel eller piano] 1939.
En sjöman älskar havets våg [arr.]
Sommarfantasi [för röst med ackompanjemang].
Sonata a-moll [för piano] 1946.
Sonatin [för piano]. 1921.
Stillhet [för sång, gitarr och piano]. 1945.
Stråkkvartett d-moll. Partitur. Violinstämma.
En tackvals i sjuksängen [melodi]. 1944.
Tango i Nizza [arr.]
Två dikter av Bo Bergman [Serenad, Du och jag]. 1946. Serenad för röst, piano 
och luta.
En vårvisa [arr.].
Vårt vita hus [för röst och piano].

Häri även serie Ö1.



M2   Övriga verk

Vol 1 Osorterade fragment och delar av verk.



Ö1   Övriga handlingar

- Strödd korrespondens 1937-1947. 
Texter bl.a. Tåget – en kortfilm av Gösta Werner samt olika dikter.

Förvaras i volym M1:2.




