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INLEDNING 

l 

Denna förteckning är avsedd att vara en översikt över svenska 
kvinnliga tonsättares verk. Den gör däremot inte anspråk på 
att vara fullständig. Tvärtom, jag vet att det finns verk som jag 
ej lyckats belägga av ett flertal tonsättare. Det som redo-
visas är i första hand de verk som har tryckts i Sverige, 
samt otryckt material som finns i Musikaliska akademiens biblio
tek. Verk tryckta på utländskt förlag, som jag har haft 
kännedom om, redovisas naturligtvis också, men jag har ej 
haft möjlighet att systematiskt gå igenom utländska förlags
kataloger, varför luckor alltså uppstått i några tonsättares 
förteckningar. Det är också svårt att få en överblick över 
det otryckta materialet som ju måste vara mer omfångsrikt 
än det tryckta. I de fall det redan finns bra förteckningar 
över enskilda tonsättares produktion hänvisas till dessa. 

Eftersom ämnet visade sig vara oerhört mycket mer omfattande 
än jag hade föreställt mig, samt att arbetet måste utföras 
inom rimlig tid, var vissa avgränsningar nödvändiga att 
göra. 

Redan vid avgränsningen "svenska kvinnor" uppstår problem, 
vilka kvinnor ska räknas hit? Jag har tagit med kvinnor som 
varit verksamma i Sverige, alltså även kvinnor födda utomlands 
och inflyttade till Sverige, likaväl som kvinnor födda i 
Sverige som fortsatt sin verksamhet utomlands. Några namn 
har jag dock ej kunnat finna några biografiska upplysningar 
om, och är därför inte säker på deras nationalitet. 

Den tidsmässiga avgränsningen är betingad av flera faktorer. 
Före 1800 har jag inte funnit något verk tonsatt av en kvinna, 
medan det hela tiden påträffas fler och fler ju senare in på 
1800-talet man kommer. Det är under 1800-talet det borgerliga 
hemmamusicerandet uppkommer. Fler får möjlighet att syssla 
med musik. Efterfrågan på noter ökar som en följd av detta. 
Även musikalieproduktionen ökar i och med att nya tryck
metoder börjar användas, samtidigt som Ahlströms privilegium 
på musiktryck upphör 1823. Musikförlagen växer fram och ger 
så småningom ut förteckningar över sin utgivning. 
Gränsen 1935 är inte lika väl motiverad utan främst satt 
för att arbetet inte skulle svälla till allt för stora 
dimensioner. 

Ett av de svårare problemen har varit att datera kompositionerna. 
Den datering jag har gjort bygger på annonser och förlagens 
kataloger. 
Om inte annat anges avser årtalen i förteckningen utgivnings
år för musikplierna. Endast det tidigast påträffade årtalet 
anges. Eventuella nya utgåvor medtas endast om det är 
speciellt motiverat, t ex om verket kommit för ny besättning. 

Några genreavgränsningar har inte gjorts. Förteckningen 
inn~håller konstmusik likaväl som barnvisor, populärmusik, 
utgåvor av sång- och instrumentalskolor, folkmusikuppteckningar 
och arrangemang gjorda av kvinnor. 
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För varje tonsättare redovisas fullständigt namn, födelse-
och dödsår, om det är känt. Hänvisningar görs från pseudonymer 
eller övriga namn som tonsättaren är känd under. 
I de fall en kvinna är känd under flera namn står hon 
under det namn hon har utgett sin största produktion. Om 
verk har utgetts under flera namn redovisas detta. 

Sist i förteckningen har medtagits ett antal verk utgivna 
under pseudonymer som jag ej har kunnat identifiera. De 
finns med p g a att det är troligt att stor del av dessa 
pseudonymer döljer en kvinna. 

Eftersom jag ej har haft tillgång till själva notmaterialet 
innehåller förteckningen sådana uppgifter som har kunnat 
hämtas från andra källor, kataloger, annonser osv. 

Referenserna i förteckningen innehåller följande uppgifter: 
Op.nr. Titel (sångtexters början). Textförfattare. -Ort: 
förlag,[utgivningsår] 
I anmärkning anges om verket ingår i en samling, precisering 
av delar som ingår i verket m.m. 
Som titel räknar jag även. besättningsangivelse om det ej 
framgår av rubriken och tonartsangivelse,om det finns. 

Den stavning som finns i förlagorna har i stort sett 
behållits. Ibland har dock samma verk återfunnits i olika 
källor med olika stavning. I de fallen har jag valt att 
använda modern stavning på verk utgivna efter 1905. 
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FÖRKORTNINGAR 

acc. = accompagnement 
ack. = ackompanjemang (Med hänsyn till förlagans stavning) 

arr. = arrangemang 
Axberg = Nils Axbergs musikförlag, stockhalm 
Bagge = Julius Bagges musikförlag, stockhalm 
bokh. = bokhandel 
C.MUller = Carl MUllers stentryckeri, stockhalm 
Dahlström = M. Th. Dahlströms musikförlag, stockhalm 
E & S = Elkan & Schildknechts (Emil Carelius) Musik-

förlag, stockhalm 
Ebeling = Johan Ludvig Ebelings stentryckeri, stockhalm 
Ed. Syl. = Edition Sylvain, stockhalm 
Ev. Fast. = Evangeliska Fosterlandsstiftelsens förlags

expedition 
G & Co. = Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm från 1893-
Gehrman = Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm (från 

1930 A.-B. Carl Gehrmans musikförlag) 
H & B = Huss & Beer, musikförlag, Stockholm 
handskr. = handskrift 
hft.lhftn. = häfte l häften 
Hirsch = Abr. Hirschs musikförlag, Stockholm 
Johnn = Carl Johnns musikförlag, Stockholm 
komp. = komponerad l kompositören 
lith. = lithographi 
Lundquist = Abr. Lundquists musikförlag, Stockholm 
MAB = Musikaliska akademiens bibliotek 
Mu. Kn. = Förlags AB Musikaliska knuten, stockhalm 
N-G = Nils-Georgs musikförlag, stockhalm 
Nord. mu. = AB. Nordiska musikförlaget (Dm ej annat anges 

i Stockholm) 
op. = opus 
pseud. = pseudonym 
R & R = Reuter & Reuter förlagsaktiebolag, Stockholm 
Rolf = Ernst Rolf, musikförlag, stockhalm 
Rylander = Rylander & Camp. bok- och musikhandel, 

stockhalm 
S & S = Svala & söderlunds förlag, stockhalm 
Seelig AB Seelig & Co., stockhalm 
SMA =Svenskt musikhistoriskt arkiv, stockhalm 
stentr. = stentryck 
tons. = tonsättaren 
tr. = tryckt 
Warmuth = Carl Warmuths musikförlag, Christiania 
Wiberg = Johan Julius Wiberghs musikförlag, stockhalm 
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VERKFÖRTECKNING 

ADDE, GERDA 

*Och här är dungen ... , sång vid piano. Text: G. Fröding. -
s & s, [1924] 

.ALKMAN, ELSA 

*Fem sånger för en röst med piano. - Norrköping: Nya 
AB Nermans bokh., [1935] 

*Marskväll. Fyrstämmig damkör med pianoledsagning. -
Norrköping: AB Nya Nermans bokh., [1935] 

ALMEN, RUTH (1870-1945) 

stråkkvartett 
Quartett, A-dur. Tema con 10 variazioni 

handskr. MAB 

Violin och piano 
Op. 3. Sonate, a-moll. Berlin: Ries & Erler 

Piano 
Op. 1. Sonat, c-moll. E & s, [1918] 
Op. 6. Klavier-koncert, d-moll 

handskr. MAB 
Op. 6 Lyriska stycken för piano 

1. Praeludium 
2. Maestoso 
3. Adagio 
4. Largo 
5. Prestissimo 
6. Espressivo 
7. Cantabile 
8. Andante 
9. Allegro 

10. Allegretto 
11. Scherzo 

Sånger för en röst med piano 

*Afton (Som när på himlen aftonskyar träda .•. ) Ord och 
musik Ruth Almen 

handskr. MAB 
*Den lilla Anna-Lisa.- E &'s, [1906-1910] 
*Den stora stillheten. Ore och musik Ruth Almen. 

handskr. MAB 
*Hver flygtig sky. Ord af Svend Gjörup. 

handskr. MAB 
*Hur kan vintern älska våren. 

Ingår i: Sånger vid piano 
*Hörte en kveld du havet graede? Ord af Svend Gjörup. 

handskr. MAB 
*Nokturn (Höjt på himlen ... ) Ord av Svend Gjörup. 

handskr. MAB 
*Solskenslåt. (Jag gjorde mig en pipa ... ) Ord Ruth Almen. 

handskr. MAB 
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ALMEN, RUTH (forts.) 

*Sånger vid piano. Ord Ruth Almen. - E & s, [1906-1910] 
1. Till lifvet (Sjung mitt blod i höst som i vår) 
2. Sorgens rosor 
3. Hur kan vintern älska våren? 

ANDREE, ELFRIDA (1841-1929) 

se 

Lönn, Anders: Elfrida Andree: presentation av ett nytt 
källmaterial, biografiska notiser samt verkförteckning. 
- 1965.- 32 bl. 

[duplic] 
eller 

Katalog över Elfrida Andrees musikaliska kvarlåtenskap 
i Musikaliska akademiens bibliotek. - [32] bl. 

[duplic.] 

ANDREN, GUNNEL och Sven Olof Sandberg 

*De tu. Bröllopsmarsch tillägnad kronprins Olav och 
kronprinsessan Märtha. -Ed. Syl., [1929] 

ARBMAN, HILDA (1857-?) 

*Julsång (Sjung min själ i glada julen). Sång för damkör 
med piano. - Kalmar: N.A. Dillbergs bokh., [1901-1905] 

AULIN, VALBORG (1860-1928) 

Orkesterverk 
Op. 15. Orkestersuite. (Komp. 1886) 

Kör, solo och orkester 
Op. 3. Herr Olof. Ballad för kör, tenorsolo och orkester. 

(Komp. 1880) 
Op. 28. "Procul este", lyrisk dikt för alt-(mezzosopran-) 
solo, chör, stråkorkester och harpa 

handskr. MAB 

Kör med ack. av piano eller orgel 
*Tre damkörer med piano 

(1) Barcarol 
(2) Klagar rosen klagar kaprifol? 
(3) När rosorna blomma 

(Prisbelönta och uppförda vid utst. för kvinnlig 
industri i Köpenhamn 1895) 

*Op. 23. Julsång för 8-stämmig kör med orgel 
*Op. 31. Veni sancte spiritus. Hymn för blandad kör med 

piano. (Komp. 1898) 

l<ör a capeila 
*Op. 24. Två körer a capeila för blandade röster. -

K0benhavn: Wilhelm Hansen, 1898 
(1) Min lycka var så kort 
(2) Lysen stjärnor 
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AULIN, VALBORG (forts.) 

stråkkvartetter 

stråkkvartett, F-dur. - Utg. av Musikaliska konstföreningen, 
1888 
Op.17. Quartett 

Handskrift MAB 

Violin och piano 

Albumblad 
Ingår i: Musik för hemmet,årg.1, 1889 

Ballad och Noveletta 
Vals- Elegie. 

Ingår i: Bibliothek för violinister,hft 5 
Op. B.nr3. Transcription för violin och piano af Tor Aulin. 
- E & S 

Orgel 
Meditation 

Ingår i: Anjou: Organistens orgelalbum; eget förlag 

Piano 
Albumblad 

Ingår i: Musik för hemmet, Arg. 1, 1889 
Sju pianohäften. - E & S, [1884?] 
Valse elegiaque 

Ingår i: Album för piano. -G & Ca., [1891-1895] 
Op. 7. Tondikter för piano. - Bagge, [1882] 

1. Vågornas vaggsång 
2. Mazurka 
3. Vårhelsning 
4. Impromptu 
5. Minnen 

Op. 8. Sju stycken för piano. - E & S, [1884] 
1. Romanza 
2. Valse 
3. Elegie (även i transkr. för violin) 
4. Polonaise 
5. Scherzo 
6. Caprice 
7. Fantasie 

Op. 14. Pianosonat, f-moll (Komp. 1885) 
Op. 29. Albumblad. Feuille d'Album 

Ingår i: Musik för piano af svenske tonsättare. -
Stockholm, [1898] 

Op. 30. Fantasistycken (Komp. 1898) 

Sånger med ackompanjemang av piano 
*Borta. - E & S,[1892 el tidigare] 
*Carina. -E & S, [1891] 
*Det finns en gosse och han är min. Text Albert Gellerstedt 

Ingår i: Sånger från skilda länder, bd.1. - Stockholm, 
[1884] 
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AULIN, VALBORG Sånger (forts.) 

*För länge se'n (Den gamla, gamla visan ... ).Text av K.A. 
Me lin 

Ingår i: Svensk sång, årg.1,[1900] 
*Hvad sörjer du öfver och är så blek. - E & S, [1891-1895] 
*Kom! (Om en sorg ditt hjerta gömmer ... )Ord af C.D.Wirsen. 
- Stockholm: Ny illustrerad tidning, [1881] 
*Roddaren. Text J.L.Runeberg. 

Ingår i: Svenska familje journalen, 1881 
*Romanser till text ur Heines Buch der Lieder. (Komp.1883) 
*Saknaden. Text J.L.Runeberg 

Ingår i: Svenska familje journalen, 1886 
*Skärgårdsvisa (När solen sjunker i eld och lågor). -
E & S,[1892] 
*Två sånger. Text Märta Lagerfeldt; musik C.G.Lagerfelt; 
arr. för sopran och alt med pianoack. av Valborg Aulin. -
Ev.Fost., [1905] 

(1) Det kommer en dag 
(2) En sång i juli (Jag sjunger en sång) 

*Var det en dröm? Text K.A. Melin 
*Vårsång. - E & s, [1892 el tidigare] 
*Ynglingen. Ord af J.L.Runeberg. -[Tr.1881I 

Musikbilaga nr. 9, till Svensk musiktidning, 1881 
Op. 18. Vid Rånöström (Midsommarnatten drog som ett flor 
öfver mark och ängar). Dikt af K.A.Melin. -E & s, [1890] 

AURELL, ANNA 
Piano 

*Primrose. Pas de quatre. - Lundquist, [1901-1905] 
*Violet.Pas de quatre. - Lundquist, [1900] 
* Valse Boston. - E & S, [1906-1910] 
*Örebro utställningsmarsc 1911. -Örebro: Lidhska bokh., [1911] 

AXBERGER, ELISABETH 
*(Två s~nger). - S & s, [1923] 

(1) En sommarens saga i skogar (Det var en gång en 
gammal skog), visa i folkton 

(2) Som en stjärna uppå himmelen, gammal folkvisa 

BECKMAN, HILDUR (1883- ?) född Arpi 
*Festmarsch för piano. - Dahlström, [1911-1915] 

~ENNET, ANNA 
Sånger med pianoackompanjemang 

*Bofinken. - Lundquist, [1899] 
*Chrysantemum. - Lundquist, [1895] 
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BENNET, LOVISA (Louise) ULRIKA gift POSSE (1799-1876) 

Romance för en röst med piano. (Godafton Axel! nej godnatt!
Freund guten Abend, nein, gut'Nacht) Text Tegner. -
[Stockholm, 1831] 

BERG, SONJA 

Lillans visor. 12 sånger för en röst vid piano. - G & Ca., 
[1934] 

BERGGREN, TORBORG 

Den enda stunden. Sång med pianoack. Text av J.L.Runeberg 
Manuskript i universitetsbibliioteket, Oslo 

Fyra sången för en röst och piano. Text: Karl Erik Forsslund, 
Anders Österling och Gunhild Carlström. - Lundquist, [1911-
1915] 

BERGLUND, ERNA & Erik Wikblad 

En solglimt. Sångvals. Text: Bruno Laurell. - Stockholm: 
Holmia, [1929] 

Piano ; orkesterarr. av Fred Winter 

BERGMAN, ELLEN (1842-1921) 

Tre visor med acc. för piano. - Lundquist, [1869] 
1. Den öfvergifna (Hvi har du från mig vikit) Text: Malmström 
2. Blomman (Dofta, dofta blomman min) Text : Malmström 
3. Näktergalen (Hopp och kärlek hvila), ord av Atterbom 

BERGMAN, TYRA 

Piano 
*Hambopolska. - E & S, [1899] 
*Två skizzer. - E & S, [1899] 

(1) Melodi 
(2) Lied 

Sång för en röst 
Ro, ro! Ord af Jeanna Otterdahl. - E & S, [1901-1905] 

BERGSTRÖM, GULLI MARIA 

se 

GULLMAR,KAI 
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BERGSTRÖM-SIMONSSON, ANNA (1853-1937) 

Piano 
*Röda rosor, vals samt Jul-polska. - Stockholm: Emil Hemlin, 

[1915] 

Sång 
*Sången i skolan. - Stockholm, [1904] 
*Sångkurs för skolan. -Lundquist, [1895-1908]. - 4 häften 

Hft. 1. Gehörssång 
2. Tonträffningskurs efter formelmetoden A 
3. Tonträffningskurs efter formelmetoden B 
4. Två- och trestämmiga sånger 

BERNER, LOUISE 

*Myrtenkronan,vals för piano. - E & S, [1860] 

BILLBERGH, HILDUR 
Piano 

*Boston d'Amour. - Johnn, [1906-1910] 
*E vänna te, Gammal vals. - Johnn, [1901-1905] 
*Gascogner-visa ur Cyrano de Bergerac. - Johnn, [1901-1905] 
*Kadetternas pas de quatre. - Johnn, [1901-1905] 

Sånger för en röst vid piano 
*I vårens ljuva tid (När den unga vår med solens brand). -

Johnn, [1901-1905] 
*Sarabande (I den yra menuetten). Ord af Nina Runeberg. -
Johnn, [1906-1910] 

*Vintergatan. Ord af Z. Topelius. - Johnn, [1896] 
För piano. - Johnn,[1906-1910] 
För violin och piano. - Johnn, [1906-1910] 

BJÖRKEN, BISSE 
Piano 

*Clownernas fox. Foxtrot. - Stockholm: Sten Björk~ns 
musikförlag,[1925] 

*Solfjädersvalsen. - Stockholm: Sten Björk~ns musikförlag, 
[1925] 

*Spindeln. Foxtrot. - Stockholm: Sten Björkens musikförlag, 
[1924] 

Sånger 
*Barnens egna musikstunder? 12 små visor med musik. -

Stockholm: Sten Björkens musikförlag, [1924] 
*Lilla Klaras lördags vals (Sprittande glad uti dansen).

Stockholm: Sten Björkens musikförlag, [1924] 
*Min badflicka (Lilla Lisa fin och nätt). Sångvals. -

Stockholm: sten Björkens musikförlag, [1924] 
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BJÖRKLUND, ANNIKA 
Piano 

*De utstötta. Vals. Berceuse. - Stockholm: Derwin & Ca., 
[ 1931 J 

*Sjung, sjung brusande vågor. Sjömansvals. - Stockholm: 
Derwin & Ca., [1930] 

BOLIN, SELMA 

*Mazurka Caprice, för piano. - E & S, [1898] 

BOLIN, THERESE 
Piano 

*Skarpskytte-Marsch, tillegnad Sveriges skarpskytte 
Corpser. - Demoiselle Bolins förlag, [1865] 

*Wals, galopp & mazurka. 

BONDE, BEATA MARIAE 
Sånger 

*I Himmelby hamn (vad hade jag att göra i Himmelby hamn). 
- Nord. mu., [1921-1925] 

*Lisbeth (Kysste jag dig på annandag). Text av Ture Nerman. 
-Nord. mu., [1921-1925] 

BORGARHJORT, THORA 
Piano 

*Kung Oscar Ek. Idyll. - Wibergh, [1906-1910] 
Komp. med anledning af Konung Oscars och Drottning 
Sophias guldbröllop. 

*Vi skiljas åt! Minne af gamla Heidelberg. - Wibergh, 
[1901-1905] 

BRANDH, ADOLFINA CONSTANTIA (CONSTANCE) (1810-1901) 
Piano 

*Composition facile pour piano. - Stockholm 
*Polka dansante pour le piano. - Stockholm: J.P. Meyer 
*Variationer för pianoforte öfver en favoritmelodie ur 
Frithiofs saga (Hur skönt ler solen och hur vänligt 
hoppar dess milda stråle från gren till gren). - Stockholm: 
Stentr. af E.W.Björkman [ca 1840] 

*Op. 6 Polka de salon. - Stockholm: Lith. de J. Petersson 
*Op. 7. Etude i ciss-moll 

Sång 
*Musiken till: Sång till H.K.H Sophia Hertiginna af 

Östergöthland vid dess landstigning de 19 juni 1857. 
-Stockholm: Tr. hos Meijer 
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BRONSART, INGEBORG VON född STARCK (1840-1913) 
Sånger 

* Op. 8. Fem sånger af Mirza Schafty för en röst och piano. -
Lundquist, [1885] 

1. Zuleikha 
2. I lunden klagar näktergalen 
3. O du vårens fröjd! 
4. Den klara solen lyser 
5. Din bild inför mig står 

*O p. 9:2. Neig', schöne Knospe. Text F. Bodenstedt. 
Ingår i: Mein lied: eine sanlung von Liedern und 
Gesängen fUr eine Singstimme mit Klavier. ,bd. 3. -
Leipzig, [cop. 1906] 

*Op.22:1. Könnt' ich die schönsten Sträusse winden. Text: 
P.Cornelius. 

Ingår i: Mein Lied: eine Samlung von Liedern und 
Gesängen fUr eine Singstimme mit Klavier, bd. 1. 
- Leipzig, [cop. 1903] 

BROOMAN, HANNA (1810-1887) 
Sånger 

*Lofsång på julmorgonen. - Chicago, [1877] 
*Norrlänningens hemlängtan (Hvi längtar du åter till 

fädernas strand). Romans för en röst vid piano. 
Ingår i: Musikaliskt lördagsmagasin, 1839, s. 56. 

Har sennare kommit i ett flertal nya upplagor 
och samlingar. 

*Tre sånger för en röst vid piano. - Hirsch, [1844] 
1. Till Laura (se vissnande de unga rosor luta) Text: 

Vitalis 
2. Den ensamma makan (Vill du från din vän) Text : Grafström 
3. Tanke och känsla (tanken är en örn, på spända 

vingar) Text: Stagnelius 

BROSTRÖM, HILDUR ? - 1948) 
Piano 

*Con amore. Vals. - E & s, [1900] 
*Graciella. Pas de quatre. - E & S, [1899] 
*Innocence. Vals. - E & S, [1901-1905] 
*Jeunesse. Vals. - G & Co., [1896] 
*Journalist-marsch. - G & Co., [1897] 
*Klappadt och klart. Polka.- E & S, [1900] 
*Lilla Blåöga. Pas de quatre. - E & S, [1901-1905I 
*En liten skälmunge. Polka. - G & Co., [1896] 

Även för violin och piano. -G & Co., [1898] 
*Med lif och lust. Hambopolska. - E & S, [1901-1905] 
*På lyckans hjul. Polka. - E & S, [1901-1905] 
*Tattarsall~marsch. - E & S, [1899] 
*Tram-Tram. Tomtemarsch. - E & S, [1929] 
*Upsala-minnen. Två schottisch. - E & S, [1893] 
*Öländnings-marsch. - E & s, [1893] 

Även för piano 4 händer. - E & S, [1895] 
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BROSTRÖM, NANNA 

*I traf. Polka för piano. - G & Co., [1896] 

BÖRJESSON, FREDRIKA GUSTAVA född FOCK (1794-1854) 

*Musikaliska stunder vid pianot. Sång och piano. - Hirsch. -
2 häften 

Hft. 1. - [1846] 
1. Blott Dig 
2. Vårsuck (Sin gröna matta våren breder) 
3. Romans (Långt ifrån sin lyckas ... ) 
4. Jungfrun i det gröna. Ord af Euphrosyne. 
5. Romance (Jag är så rädd 
6. Skördesång (När man i heta timmars kvalm) . 

Ord af Atterbom. 
7. Blomsterjungfrun. Ord af v. Zeipel. 
8. Romance (Jag vill slummra) 
9. Florios sång. Text: Atterbom 

Hft. 2. - [1848] 
1. På hafvet (min själ är en våg i Guddomens famn) 

Text : Afzelius 
2. Glädjen. Text: Atterbom 
3. Det går an. Text: Nybom 
4. Wagg-sång (Vyss, vyss, vyss du lilla ... ) 
5. Lilla Nannas sång 
6. Till Amanda (Ljuft vid mammas sång ... ) 

CAMPBELL, AGNES 
Piano 

*Damernas fria val. Polka. - E & s, [1906-1910] 
*Hjärtevännen. Pas de quatre. - E & S, [1901-1905] 
*Jublande toner. Vals. - E & s, [1901-1905] 
*Ungdomsminnen. Vals. - E & S, [1901-1905] 

CEDERBORG, MARIA 

*Näckrosen. Polka. - Lundquist, [1886] 

CEDERSCHIÖLD, ADELE (1873-?) 
Piano 

*Pianoskola för svenska barn, med särskild hänsyn till 
svenska folkvisor. - Lundquist, [1906-1910] 

*Sex små karaktärsstycken för piano. - Lundquist, [1907] 
(1) Nouvellette 
(2) Söndagsmorgon 
(3) Vals 
(4) Skymning 
(5) Historiette 
(6) Gammal dans 
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CEDERSCHIÖLD, ADELE (forts.) 
Sånger 

*Sechs Terzetter fUr Frauenstimmen. - Leipzig: Max Brock
haus 

Nr.1-5 a capeila 
Nr. 6 Geistliches Wiegenlied zu Weinachten 

*Två sarkofager (Där stå två sarkofager). Sång för en röst. 
- Lundquist, [1906-1910] 

*Vaggvisa i juletid (Slumra, slumra du rosenkind). För sång 
och piano. - S & S, [1924] 

CEDERSTRAND, EBBA 
Piano 

*Alla småttingar ta• i ring. Julgransdans. - Lundquist, 
[1901-1905] 

*Vid spinetten. - Lundquist, [1905] 
*Op. 10. Lizzies vals. I folkton. -Dahlström, [1911] 

Sånger 
*Fredssång. Vår skara växer (Fast våldet bojor smider ... ). 

Ord av Johann Saxon. - Dahlström, [1906-1910] 
Den 18 intern. Friedenkongress in Stockholm im Sommer 
1910 gewidmet. 

*Lägg vapnen ned! Fredssång. Ord af Mathilda Roas. - Lundquist, 
[1901-1905] 

*Op. 5. Julvisa (Julefrid, julefrid kom att i vårt hjärta bo). 
Ord af Mathilda Roas. Tonsatt för en röst eller unison 
kör vid piano eller orgel. - Dahlström, [1906-1910] 

Även för tre kvinnoröster till piano eller orgel. -
Nord. mu., [1918] 

*Op 6. Två glada visor. Ord av Anna C. Tamm .. Dahlström, 
[1906-1910] 

1. Lars i backen (känner du den Lars ... ) 
2. Min lilla vän (Har du skådat min lilla vän) 

* Op. 7. Två sånger vid piano. Ord och melodi Ebba Cederstrand. 
Dahlström, [1906-1910] 

In memoriam Adele Rynning 
1. Himlastegen (Liten himlastege fin) 
2. Lågan (En låga bran så ren och klar) 

*Op. 8. Ragnhilda Uti (Det var denna Ragnhilda Uti). Visa 
tonsatt för en röst och piano. - Dahlström: [1906-1910] 

Ur J.B.Bulls Österdahlskogen 
*Op. 11. 2 sånger.- Nord. mu., [1917] 

1. Liten sångarfågel. Text: Anna Tamm 
2. Broder Död. Text Mathilda Roas 

*O p . 1 2 . 3 s å n g e r . - N o r d . m u .. , [ 1 91 7 J 
1. Mor Kerstis visa (Mor Kersti hon sörjer). Text av 

Carl Larsson i By 
2. Två ~trömmar (I ·mänskors bröst). Text Ebba Cederstrand 
3. En liten höstevisa (Tro ej tvivlets falska stämma) 

Text : Ebba Cederstrand 
* Op. 13. Där susar en fågels vingpar ... Text av Mathilda Roas. 

Nord.mu., [1917] 
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CHRISTERSSON, VALBORG 

*Valse Boston för piano. - Lundquist, [1901-1905] 

CHRISTIERSSON, ANNA 

*Jäntornas hambo. Piano. - E & S, [1901-1905] 

DAHLGREN, ANNA 

*Gunnels vaggvisa. Piano. - Nord.mu., [1935] 

DORCH, GRETA 

*Min moder (Min mor går fram i morgonljus). Sång och piano. -
E & s, [1924] 

ECKERT, ELLEN 
Sånger 

*Att sjungas med de små! Melodier till prinsarnas blomster
alfabet. - Stockholm: Alb. Bonnier, [1898] 

*Barndomsbilder af Oscar Pletsch. Med text af Z. Topelius 
och musik af Ellen Eckert. - Komp., [1914] 

1. I morgonstunden 
2. De första stegen 
3. Lurfvetopp 
4. Gardisten 
5. Farmor sofver 
6. Det lyckliga hemmet 
7. Kurra gömma 
8. Snålvargen 
9. När man är sjuk 

10. Salt på stjärten 
11. Barnets bön 
12. storken 
13. I den fattiga kojan 
14. Julnatten 
15. Jungfru Toini 
16. Fattigdom och högfärd 
17. De öfvergifnas jul 

*Det blåser en vind. För en röst och piano. Text af Nare 
Norlen. - Komp., [1914] 

*Fred (Om tusen år skall det heta). Sång och piano. Text 
Ellen Eckert. - Stockholm: Centraltryckeriet 

*Högtidssånger för blandade röster. -[1896] 
1. Långfredagen (Han bar sitt kors) 
2. Påskdagen (Frid vare med eder) 

*Landstormsmannen (Jag vandrar ut från hem och gård). 
Sång och piano. - Stockholm, [1916] 

*Motsatser. (Klippan bestormad af bölja på bölja). Poem af Kung 
Oscar II. Sång och piano. - Stockholm 
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ECKERT, ELLEN Sånger (forts.) 

*Sånger af Z. Topelius 
1. Vid en grönsiskas begrafning 
2. En hälsning 

*Till Finland (Det finns ej en svensk) 
I: Aftonbladet den 11 maj 1899 

*Tusenskön 
Ingår i: Det sjungande Europa; 4. - E & s, [1889 el. tidigare] 

*Vårsång 
Ingår i : Det sjungande Europa; 2. - E & S [1889 el. tidigare] 

EDWALL, AGNES 
Piano 

*Gamla minnen. Valse lente. - Sundsvall: Eget förlag, [1928] 
*Sorg. - Sundsvall: Eget förlag,[1928] 
*Vårfantasi. - Sundsvall:Eget förlag, [1928] 

Sånger 
*Fyra sånger med överskriven text. - Sundsvall: Eget 
förlag, [1928] 

*Två sånger för en röst och piano. - Sundsvall: Eget 
förlag, [ 1928] 

*Op. 6. Uppsalavår (Vitsipporna). Sång med överskriven text. -
Sundsvall: Eget förlag, [1933] 

*Op. 7. Tag mina tankar Herre kär. För en röst med piano. -
Sundsvall: Eget förlag, [1933] 

EHNEMARK, ANNA 1 

*Älfvalek. Valse Boston för piano. - Lundquist, [1906-1910] 

EKEGARDH, MARGIT 

*Dockvisor med bilder af Einar Nerman. -Nord. mu., [1921] 
Innehåller 7 visor 

*Dunungen. Vals. - E & S, [1920] 

EKVALL, ESTER 

*En ökendröm. Boston för piano. - Gäfle: Norrländska 
musikförlaget, [1911] 

ELLSTRÖM, IRA 

*Safira-valsen för piano. - Ljusdal: Eget förlag (I distr: 
Seelig), [1922] 

1 Anna Ehnemark är ev. identisk med Anna Hildegard Heddelin 
född 1881 gift 1906 med Pehr Gustaf Severin Ehnemark 

'(sv. släktkalendern) 
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ENGSTRÖM, STINA 

*Stockholms-step. One-step för piano. - Stockholm: Svenska 
musikförlaget, [1916] 

ENHÖRNING, TORA gift von POST (1888-1969) 

* Småprinsessornas hambo. Piano. - E & s, [1906-1910] 
Prinsessan Margareta och Märta tillegnad. 

ERICSON, ELMA 

*Vårglädje. Piano. Text Sven Dolff. - Stockholm: Derwin 
& Co., [1930] 

ERICSSON, ESTHER 

Piano 
*Bruna ögon. Valse Boston. - Dahlström, [1906-1910] 
*Tvillingarnes one-step. - Dahlström, [1915] 
*Wi två. Hambopolska. - Stockholm: Komponisten, [1900] 

EUGENIE, prinsessa (1830-1889) pseud. E****** 
Piano 

*Drottning Josephinas polonaise.(Komp. 1854).- Tr. i Stockholm: 
P.A.Huldberg, [1856] 

*Louisa vals. - Lundquist, [1858?] 
*La Priere.(Komp. 1844) 
*Sorgmarsch. Arr. för fyra händer. (komp. 1871). -
Lundquist, [1871] 

Komp. till minne af drottn. Louise,som dog 1871 
*Tullgarns-galopp. (komp. 1853). - Tr. i Stockholm: J.F. 

Meyer & Camp., [1856] 

Solosånger 
*Andeliga sånger, till ord af henne sjelf. (Komp. 1878). 

-Ev. Fast., [1878] 
1. Guds frid 
2. Blick på tidens tecken 
3. Solnedgången 
4. Afsked från flyende året 

*Novemberkvällen (Så snabbt sjunker dagen i flyende 
fart). Romans vid piano. Ord af Böttiger. - [1859] 

*Sånq. Orden af Tibell. (komp.186~ 

Duetter 
*Andalusisches Ständchen, komp. för piano av Albert 

Jungman, arr. som sångduett under namnet Hemlängtan,[1864] 
*Die Glocken, duo för sopran och tenor. Ord af J******** 

(Drottn. Josephina). (Komp. 1862). - Tr. i Stockholm: 
Fr. Svanström, [1863] 

*Till vågen, för sopran och tenor. Ord af tons. (Komp. 1862). 
-Tr. i Stockholm: Fr. Svanström, [1863] 
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EUGENIE Forts.) 
Kvartetter för blandade röster 

*Andeliga qvartetter ... med ord af henne sjelf. - stockhalm 
[1883] 

1. Korsvägen (komp. 1879) 
Tillegn. Louise Stenhammar 

2. Den gode herden.Davids psalm 23. (Komp. 1879) 
Tillegn. Fru Elfling 

3. skymningstankar (komp. 1883) 
Tillegn. Math. Lejonhufvud 

4. Den troende brudens pilgrimssång (komp. 1883) 
Tillegn. frih. Dina Hierta 

*Min enda omsorg 
Handskr. 

Kvartetter för mansröster 
*Två kvartetter för mansröster med ord af henne sjelf. 

(Komp. 1864) 
1. Farväl 
2. Aftontankar 

EWERLÖF, VALBORG 

*Vårjubel-polka för piano. - Malmö: Svenska musikförlaget AB, 
[1911] 

FAGERGREN, HULDA 
Piano 

*Artillerivals. - Linköping: Henric Carlsons bokh. [1896-1900] 
*Mitt hjärta lilla. Polka. - Linköping: Henric Carlsons 

bokh., [1896-1900] 

FAHLSTEDT, JENNY (1853-1906) 
Sånger 

*Kvirilitt! Tio visor för de små. - Lundquist, [1895] 
1. Rosenknoppen (Lilla lutande rosenknopp) 
2. Fågelqvitter (I träden vi sitta) 
3. Kycklingarne (Ack mor, jag fryser om benen så) 
4. Bakningsvisa (Baka, baka liten kaka) 
5. En barnsaga (Det var en gång en vårbäck) 
6. När jag blir stor 
7. Tuppen (Det blåser och regnet mot rutan slår) 
8. Sparfungen (En gång en sparfunge mjuk och len) 

*Lek och allvar 
Ing~r i: Melodi-album. - Johnn, [1916-1920] 

*Med första rosen som sprang i knopp. Romans. - Lundquist, 
[1896] 

*Rosenknoppen 
Ingår i: 25 sånger med piano-ackompagnement för flic
skolornas högre sångklasser. - Lundquist, [1896-1900] 

*Tvenne sånger. - Lundquist, [1888] 
(1) La Primevere =Gullvifvan (Quand le printemps=Majsol så klar) 
(2) Jo, jo (Det är en flicka ung och täck) 

*Vill du hålla mig kär. - G & Co., [1887] 
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FALK, SIGNE 

*Vill du hålla mig kär. Sång för en röst. - Lundquist, [1899] 

FJELLSTRÖM, HELENA 

*Kirunavalsen för piano. - Wibergh, [1915] 

FLACH, EBBA 

*Lilla prinsessan Margaretas bostonvals. (piano). -
Norrköping:Wilh. Anderssons bokh., [1906-1910] 

FLACK, KARIN 

*Frids- och adventsång 1918 (Fridsfurste, underliga råd). -
Norrköping: Förlagsföreningen A.S., [1918] 

FLEETWOOD, IDA 
Piano 

*En dröm vid Fyrisån. Vals. - [1876-1885] 
*Le lilas. Grand polka de salon. - Stockholm: Komp. förlag, 

[1877] 
*Upsalaminnen. Polka. - Stockholm: Frkn. H. Bellman (Distr.), 

[1876] 
*Vid minnet af slaget vid Narva. Marsch. - [1876-1885] 

FOCK, FREDRIKA 

se 

BÖRJESSON, FREDRIKA 

FOCK, GERDA 

*Var det en dröm? Romans (för en röst med piano). Text: J. 
Wecksell. - Lundquist, [1888] 

Tillegn. grefvinnan Mathilda Taube 

FORSELL, INGEBORG 

*Sotarvalsen. Spelmansvals från Bohuslän, för piano. -
Göteborg: Ahlen & Akerlund, [1911] 

FREDRIKSON, RUTH 

*Margareta-polka. Piano. - Johnn, [1900] 
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FRIES, ULLA 
Piano 

*Minns du? Valse boston. - Wibergh, [192DJ 
*Svarta rosor. Vals. - Wibergh, [1917J 

Sånger 
*Tre små sånger vid piano. - Wibergh, [1916J 

1. Till mitt barn (Lillan, hjärtevännen min) 
2. Löftet (Jag lovar min vän) 
3. Hjärtats melodi (Nog är det skönt) 

FR I SCH, GERDA 
Sånger 

*Hvile i skoven. Text: J.S. Welhaven. - Dahlström, [1915J 
*Narciss. - Dahlström, [ 1915 J 

FRYKHOLM, MARIA 

*Folkvisor från Wermland, med svensk och tysk text. (En röst 
o c h p i a n o) . - H i r s.c h, [ 'l 8 54 J 

Innehåller 16 visor 
*Nya folkvisor från Östergötland (En röst med piano). -
Hirsch, [1861J 

Innehåller 11 visor 

FRÖDING, OLGA 

Vågorna sjunga (Hon stod en morgon på strandens ljung). Dikt 
av Fjalar satt för en röst med piano. -G & Co., [1896J 

GAWELL-BLUMENTHAL, IDA (1869-1953) Delsbostintan 

*Delsbostintans visor upptecknade av Ida Gawell-Blumenthal. 
- Hirsch, [1898J 

Innehåller 20 gamla sånger och låtar från Helsingland 
för en röst och piano 

* Från ett Delsbobröllop. Gamla låtar och danser upptecknade. 
- Hirsch, [1916J 

För piano eller violinsolo eller violin och piano 
Innehåll: Gammal bröllopsmarsch:, From-Olles 
bröllopsmarsch; From-Dlles polska; Tolvkrokalåten; 
Dellens vågor 

*Gamla danslåtar från Helsingland upptecknade af Delsbo
stintan ... (Piano). - Hirsch, [1899J 

GEIJERSTAM, BRITA AF 

*Sov, sov, rosenkind. Vaggvisa. Ord av Ingrid Pemer. -
Nord. mu., [1927J 
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GULLMAR, KAI (1905-1982) pseud. för Gurli Maria Bergström 

*Alla tiders sjöman. Text: Gus Moriss. - Nord. mu., [1934] 
Arr. för orkester av Sven Janthe 

*Du lilla prästkrage. Foxtrot. -Nord. mu., [1935] 
Arr. för orkester: Sam Building 

*Där ser du vad kärlek kan göra! Sjömansvals. Text: Gus 
Morris. - Stockholm: Derwin & Co., [1931] 

*Hala hem och belägg. Sjömansvals. Text: Fritz Gustaf. -
Nord. mu., [1934] 

För piano eller orkester 
*Jag är blott en liten kvinna. Tango. -Nord. mu., [1935] 

Arr. för orkester: Hanns Bingang 
*Kan du inte sjunga så vissla. Foxtrot. - Stockholm: 

Derwin & Ca., [1931] 
Piano eller orkester 

*Kom närmare min vän, de' handlar om kärlek. Sjömansvals 
för orkester. ,... Nord. mu., [1934] 

*Kuckeliku säger tuppen. Vals. - Nord. mu., [1935] 
Arr. för orkester: Al Ritton 

*Med käckhet, fräckhet och täckhet. Sjömansvals. - Nord. 
mu., [1935] 

Arr. för orkester: Miff Görling 
*Ett metspö, en liten mört. Text: Gus Morris.- N-G, [1933] 
*En natt på Ancora bar. Text: Fritz Gustaf. -Nord. mu., 

[1933] 
För piano eller orkester 

GUNN, ELSA 

*Hula från solljusets land. Hawaii-vals. Text: Moana. -
Nord.mu., [1932] 

Arr. för orkester: Gösta Säfbom 

GUSTAVSON, INGEBORG 
Piano 

*Boston. - Linköping: Eget förlag, [1906-1910] 
*Jumping. Twostep. -Linköping: Henric Carlsons bokh., 

[1906-1910] 

GYLLENHAAL, AURORE 

se 

HAXTHAUSEN, AURORE VON 

GYLLENHAAL, MATHILDE VALERIA BEATRIX (1796-1863) 
född d'OROZCO, gift första gången MONTGOMERY-CEDERHJELM. 
Verk utgivna under samtliga tre namn. 

Piano 
*Husar-marsch. - Stockholm: Nordstedt & Söner, [1854] 
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GYLLENHAAL, MATHILDE (forts.) 

Sånger för en röst med piano 
*Axels monolog (War tyst, war tyst du bölja blå!). -
Stockholm: Stentr. av C.MUller, [ca1827] 

*Barcarolle (Min julle den gungar så lätt ... ) 
Ingår i: Album för sång vid piano; 2. - Lundquist, 
[1860 ev. tidigar] 

*Den bedragne 
*Frithiofs lycka. Text Tegner. 
*Fyra sånger. - Stockholm: Stentr. af Ebeling, [1829] 

Charlotte Akerhielms minne tillegnade af en sörjande 
vän. 

1. Stjernsången (Stjernor blinka) 
2. Vågen 
3. Drömmen 
4. Jag vill ej drömma mer 

*Fyra sånger vid piano H.K.H. Hertigen af Östergöthland ... 
tillegnade. - Stockholm: Tr. hos J.P.Meyer 

1. Främlingens syn. Text af Runeberg 
2. Italia,wexelsång och duett för tenor och bas. 

Text: Böttiger 
3. Höstqvällen 
4. Vikingasången 

*Fyra sånger. - Stockholm: Tr. hos Meijer 
1. Romance 
2. strödda tankar 
3. Era l'ora che volge il desio ... I recitativ maner. 

Ur Dantes inferno 
4. Strömmen 

*Fyra sångstycken. - Hirsch,[1839] 
(1) Galerslafven (Håll takten du jernsmidda åra) 
(2) Romansa (Se averra che l'idol mio dame) 
(3) Hambopolska (Se hur det snöar) 
(4) Hoppet (Skönt liksom solen mot qvällen) 

*Fågelleken. Ord af Tegner. - Stockholm: Stentr. af 
Ebeling, [1829] 

*Mina studier (I många former trifs det sköna) 
Ingår i: Det sjungande Sverige; 1. - Lundquist, 
[1865] 

*Musik till Rings drapa. Text: Tegner. 
Bihang till Frithiofs saga. - Stockholm, [1839] 

Med engelsk text: Ring's Dirge. - Musikbil. 
till Stephen's engelska övers. av Frithiofs saga. 
- Stockholm, [1839] 

*Povera Italia mia! (camp. 1848) 
*La serenata Contadinesca con risporta dalla Finestra. 

Romans. 
Ingår i Vid julbrasan för några år sedan af P.K.L. 

*Sex sånger vid pianoforte tillegn. Fröken Maria v. 
Stedingk. - Stockholm: Stentr. [1842] 

1. Frågan 
2. Indiansk vaggvisa 
3. Du är borta 
4. Den öfvergifna 
5. Galoppen 
6. Han kommer ej 
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GYLLENHAAL, MATHILDE Sånger (forts.) 
*Sju sånger vid piano. - Stockholm: Tr. hos A.J.Salmson 

1. Jag följer dig 
2. Champagne-ruset 
3. Om hundra år 
4. Qvinnoögat 
5. Till min dotter 
6. Lycklig du 
7. Någonstädes gumman Lenngren säger .•. 

*Sveriges främsta ädling. Skaldestycke af C.W.Böttiger. -
Stockholm: Gust. Rylander, [1845] 

Tillegnad H. Ex. Hr. Grefve M. Brahe af Mathilda Gyllenhaal 
*Sånger med acc. för pianoforte. - Stockholm: J.C. 

Hedbom, stentr. af Ebeling 
1. Romance (Säg var finns ett enda troget hjerta) 
2. Echo i Adalen 
3. Gå ej bort (Jag vill ej bli allena) 

*Sånger med acc. för pianoforte. - Stockholm: Stentr. af 
Ebeling 

1.Jag gick med lyran i min hand .•• Text: Böttiger 
2.Dit .bort(Det blev mig så sällsamt) 
3.Vår 
4.Afskedsönskan 
5. Kärlek eller vänskap (Ta+ar jag i vänskaps namn. 

Text: Th. Moore 
*Sånger med acc. för pianoforte, Fru landshövdingskan 
Charlotte Kraemer tillegn. af Mathilde Montgommery. -
Stockholm: Stentr. af Ebeling, [1833] 

Ev. är dessa sånger identiska med någon av de två 
tidigare nämnda sångsamlingarna. 

*Sånger med acc. för pianoforte mademoiselle Fredrika 
Bremer tillegnade ... - Stockholm: Stentr. af Ebeling, [1834] 

Ev. är dessa sånger identisk med någon av de två 
tidigare sångsamlingarna. 

*Sånger. 
1. Lilla fogeln. Ord ock musik M. Orozco 
2. Illusionen " 
3. Den vissnande blomman " 
4. Min philosophi " 
5. Wikings-sång. Ord: Sätherberg 
6. Dryckes-wisa. Ord: M. O 
7. Afsked från hemmet. Ord: Sätherberg 

*Sånger vid pianoforte. Tillegn. dess dotter Eugenie. 
- Stockholm: Rylander, stentr. af Björkman, [1841] 

(1) Negerflickans klagan 
(2) Nordens kämpe 
(3) Den blinde sångaren 
(4) Duo 
(5) Fyren 

*Tänk någon gång. Romans. 
Ingår i: Vid julbrasan för några år sedan af P.K.L 

HAASUM, ADELE 

*Ave rnaria (för en röst med piano eller orgel). -Lundquist, 
[1888] 

*Bittida i skog. Sång för en röst med piano. - Bagge, [1879] 
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HAGELTHORN, EMELIE 

*Stephanie-polka, för piano. - E & S, [1894] 

HALLBERG-NORLIND, HANNA (1858-1929) 
Blandadkör 

*Molnets broder. Text: Runeberg. - Malmö: tr. Skånska 
litogr., [1916] 

Hymn ... sjungen vid Överste Norlanders jordfästning i Lunds 
domkyrka den 15 nov. 1916 

Sånger med pianoacc. 
*Fem sånger för små och stora barn. - [1906-1910] 

1. Det finns en hand som vill fatta din 
2. Tulles ängel (Du kära lilla ängel) 
3. Till vår doktor (Vi komma så friska och glada) 
4. I solnedgången (Satte jag mig på bergets kam) 
5. Giv mig stillhed (Kender du naar sjaelens understrlm) 

*Tankar i toner. - Lund: Eget förlag, [1919] 
1. Jag skall kunna (Hur än ögat fylls av tårar) 
2. Giv min längtan vita vingar 
3. Ro! 
4. Vingar, vingar! 
5. Huru kunnen I väl sjunga? 
6. Sylvias visa (En liten fågel fjärran) 
7. Sylvias vårhälsning (Vem är du fria och klara ton) 
B. Och känns så tungt ditt sinne 
9. Kung i törnekrona 

HAXTHAUSEN, AURORE VON (1830?-1888) född Gyllenhaal 
pseud. G****** 

Piano 
*Anna och Theresia. Deux danses de salon pour piano. -

Lundquist, [1865?] 
*Barcarolle. Ass-dur. 

Handskr. MAB 
*Barcarolle. G-dur. - Stockholm: John Jacobsson 
*Fem sånger utan ord. - Köpenhamn 
*Fest-polonaise. - H & B 

För piano 2 händer, [1881] 
För piano 4 händer [1882] 

*Galopp (Hörhör galoppens ljud) 
Handskr. MAB 

*Galoppe, Ess-dur. 
Handskr. MAB 

*Mazurka. - Stockholm: Meyer & Camp., [1856] 
*Souvenir d'Espagne. Marceau de Salan. - Lundquist, [1865] 

Sånger 
*Imitation af Svensk-folkvisa (En gång höll du mig kär ... ) 

Ingår i: Sjung: 200 äldre och nyare omtyckta sånger 
vid piano; 2. - Hirsch, [1866] 

*Vid lifvets afton (Kvällens frid kommer blid). 
Tr. i: Förr och nu 1888 
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HEBBE, WENDELA (1808-1899) född Astrand 

*Det är så underliga ställen. Polska för piano. 
Ingår i: Melodialbum; 4. - E & S, [1889 el tidigare] 

För sång med piano. - E & S, [1875?] ; för 
piano 4 händer i: Fexer Nordiska melodier; 5. 
- E & S, [1889 el. tidigare] 

*Polska (Så högt der uppe mellan fjellen) 
Ingår i: Amatör-Qvartetten: 60 sånger för mansröster. 
- Lundquist, [1889 el tidigare] 

HEDBERG, LYDIA 

*Greta och Lasse (Och Greta gick på ängen), visa. -
Lundquist, [1911] 

HEDENSTIERNA, SIGNE 

*Får jag lof. Pas de quatre. - Lundquist. - [1901-1905] 

HEIJKORN, ELLEN (1869-1950) 

Sånger för en röst vid piano 
*Du mitt land (För en eller två stämmor). -E & S, [1928] 
*Där hemma. Text: Sonja Hedberg. - E & s, [1926] 
*Julvisa (Nu så kommer julen). Text: Topelius. -E & s, 

[1916-1920] 
(komp. 1901) 

*Lillbarnet sover. Text: Sonja Hedberg. -E & S, [1931] 
*Linnean. Text: Sonja Hedberg. - E & s, [1926] 
*Liten Karins vaggvisa (Vyss, vyss liten vän). -E & S, 

[1901-1905] 
*Mor, lilla mor. Text av Astrid Gullstrand. - E & S, [1917] 
*Mormors blommor (Lilla mormor, några blommor från ängarnas 
sol). -E & S, [1924] 

*Rida rankeben (Hopp, rida, rida rankeben). -E & s, [1924] 
*Solskensvisa. - E & S, [1928] 
*Två julsånger. - E & S, [1906-1910] 

(1) Betlehems stjärna (Du strålande Betlehems stjärna) 
(2) Det klingar en ton öfver frusen SJO 

*Vallflickans visa (Jag sjunger för solen och lammen de små). 
Ord af Anna H. M. Preinitz. - E & S, [1901-1905] 

*Ängsblommornas visa (Vi äro så blyga). -E & S, [1922] 

HEIMDAHL, ANNA 

*En liten yrhätta. Polka för piano. - E & s, [1901-1905] 
Ingår även i: Nyaste dansalbum för violin; 2. 
- E & S, [1901-1905] 
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HELAND-GUINCHARD, ELLEN VON (1866-?) född Andersson 

Sånger för en röst vid piano 
*Tre sånger. - Johnn, [1915] 

Op. 3. Till min hembygd (I toner vill jag bringa mitt 
l of) 
Op. 4. Molnet (Det första molnet på vår lyckas klara 
himmel) 
Op. 5. Sommarfröjd (Jag är jublande glad) 

*Tvenne sånger ... - E & S, [1901-1905] 
(1) Vaggvisa (stora barnet mitt hjärtegull) 
(2) Snö (Sakta faller flingorna) 

*Wiegenlied 
Ingår i~ Jahn, Gösta: Barnasömn med rosig kind. -
E & s, [1916-1920] 

HESSELIUS, MARIA 

*Visa ur Sanningens perla af Z.Topelius, för en röst 
med piano. - E & S, [1890] 

HJORT, ESTER & Valborg Lundberg 

*Flerstämmig sång. 100 två-, tre- och fyrstämmiga sånger 
för kvinnliga seminarier och därmed jämförliga läroverk. 
- Lundquist, [1929] 

HJORTH, THECLA 
Sånger vid piano 

*I skog. Tre sånger ... - H & B, [1879] 
(1) Kolar-Svens visa (Ej sörjer jag mitt ödes lott) 
(2) Vind sus. (Hvind, hvad ditt sus) 
(3) Skogens källa (Källa du friska och klara) 

*Skogsduett (Då här jag gångar). -Linköping: Henric 
Carlsons bokh., [1906-1910] 

HOLMBERG, EMELIE (1821-1854) 

Piano 
*Carlstads skarpskyttemarsch. - E & S, [1889 el. tidigare] 
*Sonate för piano. - Lundquist, [1875] 
*Vattendropparne. Mazurka. - Hirsch, [1889 el. tidigare] 
*Wilhelmine-polka. -Lundquist, [1861] 
*Vårfantasi. - Hirsch, [1889 el. tidigare) 
*Vårnattsdrömen. Vals. - Rylander, [1851] 
*Älsklingsblommor. 3 rnazurkor för piano. - Hirsch, [1889 el tidigare] 

Sånger med pianoack. 
*Gökvisa. - Stockholm[1874] 
*Hemlängtan 

Ingår i: Det sjungande Sverige; 2. - Lundquist, [1865] 
*Helsnino till det aflägsna hemmet. - E & S, [1889 el tidigare] 
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HOLMBERG, EMELIE Sånger (forts.) 

*Nio sånger. - Stockholm: Stentr. hos Meyer, [1B44] 
*Nya sånger. Tillegn. Hofsångare J. Berg. - Stockholm: 
Stentr. af Björkman [1B39] 

(1) Eolsharpan (Gyllne öar, blåa sjöar) 
(2) Zephyr och den gungande flickan (Du som der 

svingande gungar) 
(3) Den gömda spegeln ( Vid fönstret Eva tankfull står) 
(4) Le prisonnier de guerre (Marie enfin quitte 

l'ouvrage) 
(5) Adoratören ( Samvetsfråga att förtreta) 
(6) Oxfösaren ( Vägen rätt fram) 
(7) Min söte man ( Ack min Pelle älskar jag) 
(B) Hymens termometer ( Fast kärleken mig lycklig gjorde) 
(9) Ufven och lärkan (Till Lärkan sade ömt herr Uf) 

(10) Fågelfängaren (Akta dig mitt vackra barn) 
(11) Tusenskönan (Till skogs en liten fågel flög) 

*Septemberqvällen 
Ingår i: Det sjungande Sverige; 3. - Lundquist, 
[1B75] 

*Sånger. Tillegn. Fru Ulrica Brendler. - Stockholm: 
Björkman, Tr. hos Meijer, [1B35] 

1. Lärkparet (En kyss då jag far), Vexelsång. 
2. Flickan vid sjön (Vid stranden af den blåa sjön) 
3. Till Lyran (Blef du otacksamt förskjuten) 
4. Rizzio ( Jag vet ett land der Ossians harpa hvilar) 
5. Vallgossen (ljud fjerran mitt horn) 
6. Till en tonkonstnär (Höj dina vingar) 
7. De tre geniernas sång ur Psyche ( Skynden genom 

rymden) 
B. Kolarflickan på Herrgården (Min hedersdag var inne) 
9. Vintersång (Hell dig mitt fosterland) 

10. Bön(Är du oss ej nära) 
För sopran,alt, tenor och bas utan ackompanjemang. 

11. Tankar en morgon (Natten flytt och morgonrodnan 
skiner) 

För sopran, alt, tenor och bas utan ackompanjemang. 
I en utgåva av denna samling sånger på Hirschs 
förlag, [1B79], finns ytterligare en sång 
med: En skål fBr fosterjorden. Kör för 
mansröster utan ackompanjemang. 

*Sånger. 3:dje häft. Tillegn. Professor E. Drake. - Hirsch, 
[1879?] 

(1) Skolgossarne (Att leka förtroligt) 
Duett för sopran och alt. 

(2) I skogen (Frisk nordanvind susar) 
(3)Pensionsflickorna ( Leksystrar en ungdomlig skara) 
(4) Galerslafvens sång (Håll takten du jernsmidda 

åra) 
(5) I en väns album (Lyssna till fågelns drill) 
(6) Bilder från min barndomsverld (Ja, lid och hoppas) 
(7) Jägarn och flickan (Sköna jägarlott) 

*Sånger. 4:de häft. - Hirsch, [1B41] 
1. Rosen ( Slumrarinna i den slutna knoppen) 
2. Vårlängtan (Sexton år min tant jag följde) 
3. Flickans klagan (Ekskogen susar) 
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HOLMBER, EMELIE 

Sånger. 4:de häft. (Forts.) 
4. Midsommarafton på landet (Samlarns till dansen snart) 
5. Vaggsång för mitt hjerta (Sof oroliga hjerta sof) 
6. Barndomen och sången 
7. De frommas samband (Bön och andakt) 
B. Sista paret ut (Göken gal i lunden) 
9. Pussarne (Hvad som ynglingen helst vill ha) 

10. stockhalms flickan pA landet (Om landet tala 
skalderna så skönt) 

HOLMSTRÖM, SELMA 

Piano 
*Eisbären . Idyll. - Malmö: Envalls bokh., [1901-1905] 
*En liten polska. Schwedisches Tänzchen. - Malmä: Envalls 

bokh., [1901-1905] 
*Raska flickor. Marsch. - Malmö: Envall & Kull, [1892] 

HOLMSTRÖM-INGERS, HEDVIG AMALIA (MALIN) KRISTINA (1872-1938) 

Sånger vid piano 
*Fem sånger av Anders Österling. För en röst. - Lund: 

C.W.K.Gleerup, [1916] 
1. Slätten (Var tid som kommer) 
2. Aterkomst (Så kom den stillhet åter) 
3. Och tröskorna tego 
4. Visa (Ack alltid lära åren) 
5. Under tröstlösa dagar 

*Junfru Maria (Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by ... ). 
Text: E.A.Karlfeldt. - Lund: Eggelins musikhandel, [1926] 

*Den svenska sången för skola och hem. - Lund: Gleerup, 
[1917] 

Textbok för grundskolan + Pianoarr. av MalinHolmström
Ingers, del 1-3. 

*Sånger ur Frithjofs saga 
Fritjof och Ingeborg; 
Kung Bele och Torsten Vikingsson 

I: Den svenska sången ... /Utg. av Malin Holmström
Ingers. - Lund: Gleerup, [1917] 

HARLEMAN, NANNA 

*Gyllene drömmar. Vals för piano. - E & s, [1901-1905] 

IKA 

se 

PEYRDN, FREDRIKA 
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JENNINGS, Sara SOPHIE Johanna Georgins (1835-1922) 

*Tvenne sånger för pianoforte. 
1. Grumla icke flickans själ. Text: J L Runeberg. 
2.Hvad är det mer? Text: Sander. 

Handskr. MAB 

JENNISCHE, MARIA 

*Några helsingelåtar för den danslystna ungdomen samlade 
och satta för piano. - Gefle: Carl Högberg, [1896] 

JUNGBECK, FRIDA 
Violin och piano 

*Buona Notte. Serenad. - E & S, [1899] 

Piano 
*Bruna ögon. Vals. - -Gehrman,[1897] 
*Lifslust. Polka. - Gehrman, [1898] 

KAHN, EUGENIE 
Piano 

*Champignonpolka. - Gehrman (I distr.), [1899] 
Även för violin och piano. 

*Glada minnen. Vals. - Stockholm: Kompositören, [1878] 

KJELLMARK-FDRSS, GERDA 
Piano 

*Röda neckrosen. Vals. - Wibergh, [1901-1905] 
*Studio. - Örebro, [1901-1905] 

KLINTBERG, MAJA 

* Gotland min längtan. För en röst vid piano och för 
damkör a capella. Ord af Gustaf Larsson. - Gehrman, [1934] 

KUMLIEN, ELSA 
Piano 

*Menuett. - Skövde: Eget förlag, [1924] 

Sånger 
*Harpolekaren och hans son (Luften tung och dagen varm). 

Ur Vapensmeden. - Skövde: Eget förlag, [1924] 
*Landssorg (Brinn stilla kring båren). Ord av Gabriel 

Jönsson. - E & S, [1920] 
*Prinsessan Nyponblom (Säg ser du prinsessan). - Skövde: 

Eget förlag, [1924] 

32 



KYLANDER, VENDELA 

*Junker Börje (Nu faller äppelblomman till mark), sång 
för en röst vid piano. Ord af Hugo Gyllander. - Johnn, 
[1897] 

KYNTZELL-HAGSTRÖMMER, LOUISE (1826-1875) pseud. L-e 

*3 sånger vid piano af L-e. Bidrag till stockhalms Högskolas 
Grundfond. 

(1) Se'n har jag ej frågat mera (Hvarför är så flycktig 
våren). Ord af Runeberg. 

(2) Novisen (O dröj en stund vid orgelns toner) Ord av 
J.L. H-r (Höjer). 

(3) Romans (Ack hur ljuft är här att andas) 

KÖHLER, EMMY (1858-1925) 

Sånger vid piano 
*Berits visor, små sånger med piano. - Hirsch, [1901-1905] 
*Kvarnvisa 

Ingår i: Moberg: Sånglekar för kindergarten och 
småskolan. - Lundquist, [1911-1915] 

*Lill-Berits visor. Gamla och nya sånger för barn. -
Seelig, [1920] 

1. Hurra för Sverige (För Sveriges vår ett glatt hurra) 
2. Blåklockorna (Dinge, dingedang blåklockeklang) 
3. Gökvisa (Och har du hört hur göken gal) 
4. Majstången (nu är vår majstång färdig) 
5. Sotarns visa (Sotarn är jag) · 
6. Svale barnen (Så brått har svalemamma) 
7. Lill' Joppes morgonvisa ( Nu strålar solen på 

himlen klar) 
8. Lill' Berits stuga (Och jag har tänkt att köpa) 
9. Hönan och gåsungarna (Ka, ka, ka, ku) 

10. Ring ro 
11. Julsång (Nu tändas tusen juleljus) 
12. Mamma sjunger (Nu på aftonhimlen blå) 

*Lille vedhuggaren 
Ingår i: Mogerg: sånglekar för ... 

*Räv och höna 
Ingår i: Moberg: Sånglekar för ... 

*Tomtelek och älvdans 
Ingår i: Moberg: Sånglekar för ... 

*Vaktparaden 
Ingår i: Moberg: Sånglekar för ... 

*Vårvisa 
Ingår i: Moberg: Sånglekar ..• 

LAGO 

se 

NETZEL, LAURA 
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LEJDSTRÖM, NANNY 
Sånger 

*Ingalill. Sång i folkton. Text af Gustaf Fröding. -
Lundquist, [1903] 

Ingår i ett flertal samlingar i aa. för piano; 
sång och piano; violin och piano; Orkester; 
mässingssextett 

*Stjärngossen (Det går ett ljus i vår by). Dikt av E. A. 
Karlfeldt. - Lundquist, [1906-1910] 

*Två små visor af Jeanna Oterdahl. - Lundquist, [1906-1910] 
1. Blåklockorna (Bing, bång! Det ringer så vackert) 
2. Kattfötternas visa (Vi ä' mjuka) 

*Två sånger. - Lundquist, [1906-1910] 
(1) Gif mig ett språk 
(2) Jag sökte att binda tillsamman. Ord af K.A. 

Tavaststjerna. 

LEWENHAUPT, CHRISTINA MARIA (1790-1845) gift Sommerhielm 

*Herthas barn (Fordom grönlockade Hertha) 
Ingår i: Sångstycken med accompagnement för Guitarr 
eller fortepiano, arrangerade af J(öns) Braman; hft.1. 
- Stockholm:J.F. Water, [1827] 

LIEDBERG, HILDUR 

*Visa (Små blommorna stodo i glänsande rad). Ord af Augusta 
Braunerhjelm. - E & S, [1895] 

LIND, HILDUR 

*Romans utan ord (Till mitt hjertas ideal) för piano. 
- Stockholm: Komp., [1889] 

LINDBERG, INEZ 

*För Sverigei(Jag kallades utifrån fredliga värv). Lands
stormssång. - E & S, [1911-1915] 

LINDHAGEN, ANN 

*Kycklingbaletten: 6 barnvisor. - Lundquist, [1934] 
(1) Blåkullafärd 
(2) En sorglig hönshistoria 
(3) Kycklingbaletten 
(4) Påskliljan 
(5) Påskmaskeraden 
(6) Vårbal 
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LINDHOLM, HILMA 

*Up-to-date. Furusunds boston tillägnad Kaifas. - Lundquist, 
[1906-1910] 

Finns i flera samlingar i arr. för Piano; Violin 
och piano; Orkester; Mässingssextett 

_LUNDBERG, VALBORG (1870-?) se även Hjort, Ester 

Sånger 
*Aftonstämning, för trestämmig damkör a capella 
*Hemmets sånger för en röst och piano. - Lundquist 

Hft. 1. - [1924] 
Innehåller 28 sånger 

Hft. 2. - [1929] 
Innehåller 28 sånger 

*På ärnavingar (Flyg, flyg min själ) 
Handskr. MAB 

*Vårsång, för trestämmig damkör a capella 
*Ära vare Gud i höjden (Si jag bådar eder glädje) Svensk 

och norsk text. För solo och trestämmig kör. - Lundquist, 
[1901-1905] 

*14 sångduetter med pianoack. för flickskolornas högre 
sångklasser.- Lundquist, [1924].- 2 hft. 

Hft. 1. innehåller 8 sånger 
Hft. 2. innehåller 6 sånger 

LUNDELL, HILMA 

*Nog är det väl skönt uti Norden. Sång vid piano. - Johnn, 
[1906-1910] 

LUNDWALL, CHARLOTTE 

*Två sånger av Sigurd Dahlöf, tonsatta för en röst och 
piano. - Wibergh, [1911-1915] 

1. Jag har många visor att sjunga 
2. Var min vän 

L YBECK , MARGOT 

*Två visor för enröst vid piano. - Gehrman, [1934] 
1. Polska 
2. Vi två 

LÖFMAN, HENRIETTE (1784-1836) 

elle . *Thema varie pour la harpe par M Henr1ette Löfman. 
B-dur. 

Handskr. MAB."Copie a stockhalm par Jac. Preusmark 1812." 
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LÖNEGREN, KARIN (1871-?) 

Violin och piano 
*Berceuse. - Lundquist, [1906-1910] 

Piano 
*Fyra lyriska stycken. - Lundquist, [1906-1910] 

Barcarolle; Andante; Berceuse; Gavotte 
*Tre fantasistycken. -Lundquist, [1911] 

Sånger med piano 
*Hur var det väl. Text av Astrid Gullstrand. - Nord. mu., 

[1934] 
*Svenska folkvisor, arr. för piano med text. - E & S, [1922] 

Innehåller 60 visor 
*Sånger vid piano. - Lundquist, [1906-1910] 

1. stämning CKtilla du älskade kvinna) 
2. En dröm är lifvet (Det är skrifvet en dröm är 

lifvet) 
*Tankar, Er makt är stor. För en röst med piano. - E & s, [1924] 

LÖTHNER-RAHMN, ELSA 
Piano 

*Menuett. -E & S, [1891] 
*Op. 15 Fluttening Laces, Bland tyll och spetsar. 

I: Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer, 1902. 

Sånger 
*The Daisy (Oh when do you come). Words by Hildur Löthner. 

Handskr. MAB 
*The Ellis Island tots (The little ones ... ).Words by 
J.J.Ca~ara. - [1914] 

MAlER-RÖNTGEN, AMANDA ERIKA (1853-1894) 

Violin och piano 
*Sechs stUcke fUr Klavier un Violine. - Leipzig: Breitkopf 

& Härtel 
Schwedisch aus den sechs stUcken fUr Klavier und 
Violine. Bearbeitung fUr Orchester von Fr. Rosenkranz. 
- Leipzig: Breitkopf & Härtel 

*Sonat. h..::.moll 
Tonsättning utgiven af Musikaliska konstföreningen, 
1878 

MALM, HANNA 

se 

BERGSTRÖM, ANNA 

MARKSTEDT-HJORT, ELLEN 

Piano 
*Op. 1. Sonate. -Lundquist, [1901-1905] 
*Op. 2. Tre pianostycken. - Lundquist, [1901-1905] 

(1) Längtan 
(2) Aftonstämning 
( 3) Aningar 
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MEISSNER, EMMA (1866-1942) född Ekström 

*Minnen frAn Amerika. Bostonvals för piano. - E~ s, 
[1906-1910] 

MELANDER, NAEMI 

*Gretchen. Pas de quatre för piano. - E & s, [1906-1910] 

MEL~N, ELISE 

*Rimfrost. Valse Boston, piano. - Eget förlag, [1906-1910] 

MILTOPAEUS, SIGRID ANNA 

*Bolero, ciss-moll 
· Handskr. MAB 

*F estmarsch 
Handskr. MAB 

*Melodi i gammal stil 
Handskr. MAB 

*Preludi~m, F-dur 
Handskr. MAB 

Piano 

*Valborgsmässa. stockhalm 18 april - 27 maj 1922 
Handskr. MAB 

*O p. 1. F antasia, f-moll 
Handskr. MAB 

Kör 
*FolksAng af Frans Hedberg (Sverge, du vAr moder •.. ). 

För blandad kör. 
Handskr. MAB 

SAnger för en röst med piano 
*Adagio (Vattnet rörs och vinden spelar) Dikt af Bo 

Bergman. 
Handskr. MAB 

*Farkosten pA vAgen af Topelius (5kyhöga vAgor vandra) 
Handskr. MAB 

*Högt ofvan vikens skumma grAa vatten. Dikt af Anna Maria 
Roas. 

Handskr.MAB 
I granelid (De vandrade sA gärna i granelid) 

Handskr. MAB 
*Jeg elsker Dig. H . C. Andersen 

Handskr. MAB 
*Jungfru Maiias vArvisa (Det är den fagra tiden). -

Johnn, [1901-1905] 
*Lill' Anna Mari. Folkvisa (O, fAr jag dig följa) 

Handskr. MAB 
*Människors ögon (Klara skola människors ögon vara) Dikt 
af Bo Bergman 

Handskr. MAB 
*Stämning (Och vinden sjunger) Ord Anna Lindgren. 

Handskr. MAB [undertecknad 1920] 
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MOBERG, ANNA 

*Längtan till vAren, fantasi fHr piano. - Lundquist, [.1888] 

MOBERG, ELLEN och MARIA MOBERG 

*Sånglekar fHr kindergertert och småskolan under med~erkan 
av Alice Tegn~r. - Lundquist, [1911-1915] 

InnehAller 60 sånger 

MOBERG, MARIA 

*Sångleka~ fHr barnträdgården och småskolan. - Lundquist, 
[1924] 

Andra samlingen : innehåller 48 st. 

MODIN, MARGIT 

*JulsnH Hver bygd~n. Sång och piano. - E & s, [1921-1925] 

~OHR, KERSTIN 

*Sommarskymning. Valse Boston, piano. - Lundquist, [1906-1910] 

MOLINDER, HULDA 

Piano 
*Utställningsvals. - Stockholm: Otto Anckarkrona, [1897] 
*Vanadis vals. -/Stockholm: KompositHren, [1884] 
*Wärmlandstoner. Pol~a. ~ GHteborg: Eget fHrlag, [1901-1905] 

MONTGOMERY, MATHILDE 

se 

GYLLENHAAL, MATHILDE 

MONTGOMERY, SIGRID 

*ÖstgHta-Hambo. Piano. - E & S, [1901-1905] 

MUNKTELL, HELENA (1852-1919) 

Verk för orkester 
*Barcarolle 
*Suite symphonique = Symfonisk svit för stor orkester. 

Handskr. MAB (Uppförd 1895 i Monte Carlo) 
*Op. 19. Bränningar. Symfonisk bild. - E & S 

(Uppförd 1898 och 1902 i Monte Carlo) 
*Op. 22. Dalasuite = Suite Dal~carlienne 

Preludium; Andante; Scherzo; Finale 
(UppfHrd 1910 i Paris, 1916 i Stockholm) 

Handskr. MAB 
*Op. 24. Valborgsmessoeld. Poem för orkester .• -E & S, 

[cop. 1922] 
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MUNKTELL, HELENA (forts.) 

Verk för en röst och orkester 
*Op. 20 lsjungfrun (Där borta i bländande ljuset) Ballad 

för baryton med orkester. - E & S, [cop. 1922] 
Även med fransk titel: Vision polaire 

*Op. 25. Majnattsröster (Hör hur den kallar oss), text 
av E.A.Karlfeldt. - E & S, [cop. 1922] 

Opera 
*I Firenze, opera comique i 1 akt, text av D.F~llström. 

(uppförd i stockhalm 1889, 1891' 1892) 

Körverk 
*Kantat vid internationella Kvinnakongressen i stockhalm 

den 21 sept. 1897, text av H. Widmark. Sopran solo, 
kvinnokör, orgel eller piano. 

*Kantat vid invigningen av Svenska kyrkan i London 1911. 
solokvartett' barnkör' 5-stämmig kör' or·gel eller piano. 
Text av E. Evers 

Damkör a capeila 
*Sensitiva. Text av J. Nybom 

Tr. i tidningen Julhälsning 
*Konvalj. Text av J. Nybom 

Tr. i: tidningen Julhälsning 

Damkör med piano eller orgel 
*Jul, för en röst med damkör vid piano. Text av E. Sparre. 

Lundquist, [1913] 
*Sof! Sof! för fyra eller fem stämmor. Text av H. Munktell. 
*Till min mor. (När nattens skuggor sakta fly) Damkör 

vid orgel eller piano eller damtrio vid orgel. Text av H. 
Munktell 

*Trois choeurs sur des poesies seandinaves pour voix de 
femmes avec acc. de piano ... - Paris: Alphonse Leduc 

1. Soir de Mai= Maj. Text av O. Levertin 
2. Le chant du pommier = Äppelträdets visa (Viens 

a ma branche fleurie ... ) Text av C. Wetterstedt 
3. Hymne = Hymn. Text av C. Hostrup 

*Upp till Salem, för baryton med damkör vid piano. Text 
av G. Fröding 

Kvartetter för mansröster 
*Den sig åt Herrens namn förtror. Davids psalm 54 

Ingår i: Lindqvist, Hugo: Manskören: en samling 
körer och kvartetter för mansröster ... - Lundquist, 
[1897] 

*Ho vill väl djupet mäta? 
* Långt bort i fjällarna 

Ingår i: Sånger för mansröster VIII l utg. af 
Sällskapet för svenska qvartettsångens befrämjande. 
- Gehrman, [1891-1895] 

*Natt. Text av H. Munktell 
Ingår i: Sånger för mansröster ... 

*Sverige i sikte (Ater till Sverige) 
Ingår i: Lindqvist: Manskören: en samling ... 
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MUNKTELL, HELENA (forts.) 

Violin och piano 
*Sonate, Ess-dur. -Paris 

Piano 
*Humoresque. -E & S, [1891] 

Sånger med piano 
*Dis-moi, mobile etoile, aria för sopran. Text av Lacaussade 
*Dryckesvisa 
*Dvärgen 
*Fjerran på enslig stig. Ord av Daniel Fallström. För en 
röst. - Lundquist, [1893] 

*Fyra sånger för en röst ... -H & B [1889 el tidigare] 
(1) Det förste möde. Text: Björnstjerne Björnson 
(2) Sof! Sof! :: Dars! Dars! 

Även utg. separat på E & s, [1893] 
(3) Ater i Sorrento. För en röst. Text av C. Snoilsky 
(4) Trohet (Den kärlek till dig jag bär) visa i 

folkton för en röst. Text: Ad. Lindblad 
Även utg. separat på E & S, [1916-1920] 

*Gloria Deo 
*I grottan. Text av V. Modin 
*Jul (Det rufvar mörker i vinternätter. Text af E. Sparre. 

- Lundquist, [1913] 
*Längtan , aria för sopran [1885] 
*Mellan himmel och haf. (Högt öfver saltskum stänker). 

Ord af Daniel Fallström. - E & S, [1892?] 
*Romans ur operan i Firenze "D, fagra barn du som mitt 
hjerta tog" 

*Romans ur operan I Firenze "Tror ni en qvinna så lätt :: 
Croyez vous donc que le coeur d'une femme 

Handskr. MAB 
*Si tu le voulais! Poesie de A.L.Hettich. - Paris: Leduc 
*Le Tombeau de David·~ Jerusalem. Text av Lamartine 
*Trollmakt (Se ej på mig med blick så varm). För mezzosopran. 

- E & S, [1892] 
Även med fransk text: Fascination. - Paris: Leduc 

*Visa i folkton (Jag månde mig en afton) :: Exil d'amour. 
- Paris: Leduc 

*A terkoms t 
*Österns natt (Redan natten svept sin slöja). Duett för 

sopran och alt. Text af H. Widmark. - Lundquist, [1894] 
*10 Melodies pour chant et piano. - Paris: Alphonse Leduc 

1. Serenade 
2. Dans le lointain des bois. 
3. Ce qu'entendent les nuits (Un voix chante au loin ... ) 

:: Majnattsröster. Text E.A. Karlfeldt 
4. D'un berceau (Dars ma petite ... ). Text: A.L.Hettich 
5.Cantilene de l'Dpera-Comique "A Firenze" (Croyez 

vous donc ... ) (Tror ni en kvinna så lätt) 
6.Fcination 
7. La dernier berceuse (Dars, dars, dars en paix ... ) 
8.Exil d'amour. Visa i folkton 
9.Si tu le voulais. 

10. Fidelite 
*Öp. 24. Isjungfrun. - E & S, [1916-1920] 

40 



MUNKTELL, HELENA (forts.) 

I MAB finns dessutom ett antal utkast till ofullbordade 
verk, b la en stråkkvartett och en pianotrio. 

MUNTZING, PAULA (1890-?) 

Lucia-visa (Godmorgon mitt herrskap). Gammal vers från 
Värmland. - Nord. mu., [1924] 

MYRBERG, ANNE SOPHIE 

Piano 
*Nya Albumblad. - E & S, [1888] 

Scherzo; Romans; Capriccio 
*3 bagateller. - E & S, [1891-1895] 

Prelude; Caprice; Polska 

MÖRNER, CHARLOTTA ELEONORA EBBA ERIKA EMERENTIA (LOTTEN) 
(1816-1880) 

Waggsång för mitt hjerta. Melodien af Ch Mörner. Musiken af 
Prins Gustaf. Text J L Runeberg. 

Handskr MAB (Christiania den 22 aug. 1849) 

NETZEL, LAURA (1839-1927) född Pistolekors, pseud. LAGO 

Orkester 
Op. 56. Arie ur Kantat med harpa och orkester (Riddaren 

drager till Have med guld over Brynjerand) 
Handskr.MAB 

Kör 
*Det vet ingen (Det stodo rosor i grönan dal). Text: 

Topelius. För fruntimmersröster 
Handskr. MAB 

*Op. 19. Ballad. Solo med kör vid piano och orgel. 
handskr. MAB 

*Op. 31. Chörer a Capella ... (För 2 sopran och 2 alt). 
- Warmuth, [1890] 

1. Fjäriln och rosen. Text: Runeberg 
2. Vind som mig smeker. Text: Runeberg 
3. Zuleimas sång. Text: Nyblom. Sopransolo, 2 tenorer, 

2 basar 
Op. 45. Stabat Mater. Pour orgue avec choeur, une ou 

plusieurs voix. - Paris 

Pianotrio 
Op. so. Serenade. Trio pour piano, vialon et violoncelle. 
-Ber~in: Simrock, [cop. 1895] 

Op. 68. Preludio e fughetto pour piano, violan et violoncelle. 
- Paris: A. Noel, [cop. 1900] 

Op. 78. Trio, d-moll , pour piano vialon et violoncelle. -
Lyan, [cop. 1903] 
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NETZEL, LAURA (forts.) 

Violin och piano 
Dp. 28. Berceuse et Tarantelie pour violan avec acc. de 

piano. - Paris 
Op. 33. Tarantelle ... - Berlin: Simrock 
Op. 38. Romance (E-dur) pour violan et piano ou orgue. 

handskr. MAB 
O p. 40. Romance ... - Berlin: Simrock 
Dp. 48. Andante religioso ... - Berlin: Simrock 
Dp. 53. Chanson slave pour vialon avec acc. de piano. -

Warmuth 
Op. 59. Berceuse ... - Berlin: Simrock, [cop. 1896] 
Op. 60. Gondoliera .•. - Berlin: Simrock 
Op. 62. Suite pour violone et piano(a-moll). -Berlin: 

Simrock 
Dp. 69. Berceuse pour vialon ou flute et piano. - Lyan 

Flöjt och piano 
Op. 33. Suite pour flute et piano. - Paris 
Op. 69. Berceuse pour violone ou flute et piano. - Lyan 

Violoncell och piano 
Dp. 51. Danse hongroise pour violoncelle avec acc. de 

piano. - Warmuth 
Dp. 66. Sonate (e-moll). - Berlin: Simrock, [1899] 

Pianokonsert e-moll 
handskr. MAB 

Piano 

Även i arr. för två pianon 
Dp. 24. 3 salongsstycken för piano. - Warmuth 

1. Prelude 
2. Etude 
3. Scherzosa 

Op. 26. Humoresker. - Lundquist, [1889] 
Dp. 27. Sonate (Ess-dur). - Paris: J. Hamelle 
Op. 48. Menuetpour piano. - Copenh. & Leipz.: Wilhelm 

Hansen 
Dp. 49. Feu fallet. Etude de concert pour piano. - Warmuth 
Op. 52. Deux etudes de concert pour piano. - Berlin: 

Simrock, [cop. 1895] 
1. Fileuse 
2. Inquietude 

Op. 57. Six morceaux pour piano. - Berlin: Simrock 

Orgel 
Op. 87. Prelude et Fughetta pour orgue. - Lyan 

Sånger för flera röster 
Tvenne trior för fruntimmersröster med acc. för piano. 
Till Madame L. Heriette-Viardot. - Lundquist, [1889 el. 
tidigare] 

(1) Vårvisa med text av Runeberg 
(2) Trio (De komma de vingade skaror) 
(3) Barearolle 

Op. 39. Trenne duetter för fruntimmersröster (med piano). -
Lundquist, [1889] 

1. Vallgossen (Hur skönt bland österns skyar) med text 
av J L Runeberg. 

2. Aftonsång 
3. Visa från Mora 
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NETZEL, LAURA (forts.) 

Sånger för en röst med piano 
*Blomman (Dofta, dofta blomman min). Text av Runeberg. 

- Hirsch, [1887] 
*Colibri. Melodie avec acc. de piano. (Gentil colibri, 

o doux ami ... ) 
handskr. MAB 

*Edelweiss (På fjellet der molnet siktar sin snö). Text: 
Snoilsky 

handskr. MAB 
*Ett barns aftonbön 

Ingår i: Vad ska vi sjunga; 1 
*Fjäriln. - Lundquist, [1889] 
*Kyrkoaria. Sång med acc. för orgel eller piano. - Lundquist, 

[1884] 
*Till en fågel. Text av Runeberg 
*Tre sånger till Augusta Öhrström. - Lundquist, [1884] 

1. Lofsång (Sol som från mig flytt). Text: Tegner. 
2. Chant du rossignal 
3. Stilla,mitt hjera. Text: Malmström 

*Visa (Säg mig du lilla fågel Der mellan almens blad ..• ). 
Text: Runeberg 

handskr. MAB 
*Vårsång (Re'n vårens vind den boja) 

handskr. MAB 
*Op. 20. Sånger vid piano med obligat violin. - Warmuth, 

[1888] 
1. Hvem styrde din väg, med text af J.L. Runeberg 
2. Om min tanke. Text av Wirsen 

*Op. 34. Trastens klagan. - Lundquist, [1889] 
*Op. 35. Ballade (Og sneen den fög saa vide om jord). 
Text: Eric Bögh 

handskr. MAB 
*Op.36. Fyra sånger vid piano. - Warmuth, [1888] 

1. Slumra bölja blå. Text: Fjalar 
2. En dröm. Text: Fjalar 
3. Morgonstråle. Text: Topelius 
4. En gang, og aldrig mer! 

*Op. 41. Ave Maria vid orgel eller piano (Ave Maria, gratia 
plena ... ). - Warmuth 

*Op. 44. Drei Lieder mit belsitung des pianoforte. -
Warmuth 

1. Lied 
2. Wunsch 
3. GrUss-Hiisen 

*Op. 46. Quatre melodies pour mezzosoprana ou baryton 
avec acc. de piano. - Warmuth 

1. Rapelle-toi. Text: Alfred de Musset 
2. Malgre-moi . Text: Jules Barbier 
3. R~ve encore. Text: Victor Hugo 
4. Je pense a toi. Text: Jules Barbier 

*Op. 47. Tre sånger. - Warmuth 
1. I Natten. Text: V.Rydberg 
2. Det är brännande yrsel i rosornas doft 
3. Madrigal. Text: Armand sylvestre 
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NETZEL, LAURA Sånger för en röst med piano (forts.) 

*Op. 55. Voici la brise. Poesie de Zari. - Paris 
*Op. 75. Lied fUr Alt oder Baryton mit beleitung des Piano
forte (Kennst du am Rhein die Gloeken mit ihren tiefen 
Klang) 

handskr. MAB 

NILSSON, KRISTINA de Casa Miranda (1843-1921) 

Sånger vid piano 
*Complainte dtOphelie. Sång med piano och violin. -

Köbenhavn: Nordisk Nodestik- og trykkeri 
Även med svensk text: Ofelias klagan (På blånande 
sJo, mellan bugande säf ••• ). - Stockholm: Musikbil. 
till Julstämmnings praktuppl. 

*Jag hade en vän. Ord och musik av Kristina Nilsson. -
Wibergh, [1906-1910] 

*Sånglekar / utg. af Kristina Nilsson, Augusta Ljungström 
och Preben Nodermann. - Lund: C.W.K. Gleerup, [1904] 

NORDENFELDT, DAGMAR (1908-) 

Piano 
*I Nordanskog (Dans le farets du Nord). -Nord. mu., [1931] 
*Isola Madre. Den sovande ön. - Nord.mu., [1931] 
*Vaggvisa. Petite berceuse. -Nord. mu., [1931] 

Sång med piano 
*Nordisk vår = Nordisches FrUhjahr. Text: Edith Södergran. 

- Nord. mu., [1932] 
*Är det du? = Ja, Du kamst. Text: Harriet Löwenhielm. -

Nord. mu., [1932] 

NORDENSON, RUTH 

*Elvan. Hambopolska tillegnad första årets elever vid 
Ekebyholm. Piano. - Lundquist [1906-1910] 

Även för violin i: Danser och låtar för violin; 3. 
- Lundquist, [1906-1910] 

NORLING, SIGNE 
Piano 

*Aftonbris. Valse Boston. - Dahlström, [1906-1910] 
*Boston Royal. - Dahlström, [1906-1910] 
*Rouge et noire. Two-step. - Dahlström, [1906-1910] 
*Till bruden. Valse Boston. - Dahlström, [1906-1910] 

NYSTRÖM, ELISABETH 
Sånger för en röst vid piano 

*Ballad tillegn. fru Anna Nordstedt. - E & S, [1890] 
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NYSTRÖM, ELISABETH Sånger (forts. 

*Fyra sånger med svensk och tysk text. - E & S, [1889] 
1. Med svala vågor flyter den stolta väldiga Rehn 
2. En dröm 
3. Majnatt 
4. Sång om döden 

OLDE, NANNA 

*Med sång marsch. Marscher och gånglåtar samlade av 
Nanna Olde. Sångbok. - Magn. Bergvall, [1911-1915] 

OLSSON, ELSA 

*Jägar-hambo (Mörka skogen är jag trogen). Piano. -
Axberg, [1925] 

d'OROZCO, MATHILDE 

se 

GYLLENHAAL, MATHILDE 

OTERDAHL, ADA 

Kör 
*Kantat för blandad kör, 4 stämmor. Ps. 210 För dig min 

nöd jag klagar. 

Piano 
*Echo-polka. - E & S, [1889] 
*Souvenir, polka. - E & S, [1889] 

Sång för en röst vid piano 
*Liljan = Die Lilie. - E & S, [1889] 
*Och var skall jag bygga och var skall jag bo. Mazurka. -

E & S, [1888] 
*Om jag en fogel vor'. Romans. - E & S, [1889] 

OTTER, AUGUSTA VON 1 

*Två små visor vid piano. - Lundquist, [1894] 
(1) Den glittrande klara bölja 
(2) Aftonstämning (Stilla nu sig sänker aftonen) 

OUCHTERLONY, WILHELMINA CHRISTINA (MINA) 

Sånger för en röst med piano 
*Spåqvinnan. - Fru Duchterlony's förlag, [1861] 
*Sånger för en röst och piano. - Stockholm: [1858] 

t1) Östersjön. Sång af H.K.H. Hertigen af Östergötland 

1 Är ev identisk med Augusta Johanna Bernhardin vonOtter 
(1841-1921) (Elgenst.) 
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OUCHTERLONY, MINA (forts.) 

Sånger för en röst och piano ... 
(2) Höstsång 
(3) Blomman 
(4) Den hemkommande af Runeberg 

*Sånger vid pianoforte. - Stockholm: 
- 2 hften. 

hft. 1. (1) Fiskaregossen 
(2) Svanen 
( 3) Melancholie 
(4) Hänryckningen 
(5) Wallflickan 
(6) Jeppes frieri 

Tr. hos J.P. Meyer. 

hft. 2. (1) En flickas tysta betraktelse på en bal 
(2) Wattenliljan 
(3) .Den dödas dröm 
(4) Eden 

*V allflickans 
Ingår i: 

(5) Lindens sång i wårnatten utanför Lauras fönster 
klagan 
Det sjungande Sverige; 3. - Lundquist, [1875] 

PALIN, LINA 

*Ellen-Hambo-Polka och Tora-Polka för piano. - Rydelius 
distr., [1861] 

PEGELOW, HANNA G (1872-1944) 

*Dur och moll. 134 trestämmiga och fyrstämmiga sånger 
för kvinnliga seminarier och därmed jämförliga läroverk. 
Arrangerade och samlade. - Stockholm: Nordstedt & Söner, 
[1915] 

*Fem sånger. - Köbenhavn: Det nordiske forlag 
(1) Det våras 
(2) Et haab 
(3) Visa 
(4) Pigetanker 
(5) Visa 

*Fyra sånger .•. - Wibergh, [1911-1915] 
1. Hviskande vind i linden 
2. O, visste han blott! 
3. När du kommer ..• 
4. En höstvisa (Rundt om mig en höstkvälls tystnad står) 

PEYRON, FREDRIKA (1845-1922) pseud. IKA 

Kör 
*Högt lofvad vare du som jord och himmel gjort. För blandad 

kör. 
Ingår i: Album för kyrkosång ... af Julius Wibergh 

*Morgonstjernan. Kör för blandade röster och orgel. 
Ord af Ernst Bergman. I december 1892. 

handskr. MAB 
*Op. 14. Lofsång efter David, för fyrstämmig kör af 

blandade röster a capella. - Warmuth, [1889 ev. tidiga~e] 
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PEYRDN, FREDRIKA Kör (forts.) 

*Op. 20. Utdrag ur Davids 86 psalm (Herre var mig nådelig ... ). 
Fyrstämmig fruntimmerskör med sopransolo och acc. af 
piano (eller orgel). - Warmuth, [1889 ev. tidigare] 

stråkkvartett 
*Humoresk. Melodiskt fantasi stycke för ... 

handskr. MAB 

Violin och piano 
*Op. 19. Två karakterstycken för violin och piano. -

E & S, [1888] 
1. Romance 
2. Humoresk 

Orgel 
*Två stycken för stor orgel. - Köbenhavn: Emil Madsen, [1911] 

(1) Carillion 
(2) Marsch 

Piano 
*Bagatells (C-dur) 

handskr.(d. 10/10 1889) MAB 
*Un Bibelot. 

Bilaga till Svensk musiktidning, årg. 10(1890) 
*Canzonetta. Tllfällighetsstycke för piano 

handskr. MAB 
*Gavotts et Chansonetts. Deux morceaux pour piano. -

Lundquist, [1888] 
*Humoresk. Melodiskt fantasistycke. 

handskr. MAB 
*Kompositioner för piano. - Köbenhavn & Leipzig: Hansen 

1. I ungdomstiden. Divertimento 
2. 
3. Festligt intåg. Marsch 

*Meditation. 
Ingår i: Musik för hemmet, årg. 1 (1889) 

*Polka-caprice för piano. - Lundquist, [1892?] 
*Suite in vier Sätzen (d-moll) . - Hamburg: Leichssenring 

Andante con variazioni; Scherzo; Marcia; Rondo 
*Vid pianot. Bagatells. Melodiskt fantasistycke. 

handskr. MAB 
*Vid slottsruinen. Vals. - Lundquist, [1892?] 
*2 stämningsstyken. - Köbenhavn & Leipzig: Hansen 

(1) Melankoli 
(2) Glada tankar 

*Op. 1. Gavotts för piano. 
handskr.MAB 

*Op. 10. Nattskyar. Nocturne. - Warmuth, [1889 ev. tidigare] 
*Op. 17. Tre karaktersstycken för piano. - Lundquist, [1888] 

1. Die Lorelei. Nach Heine. 
2. Rondo. (D-dur) 
3. En Provence. Chant de Troubadour. 
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PEYRON, FREDRIKA (forts.) 

Sånger 
*Chanson de Printemps (Sais-tu mignonne!) 

handskr. MAB 
*Drei Lieder (För en röst och pianoforte). -Hamburg: 

M. Leichssenring 
1. Ich spräche 
2. Das erste Lied 
3. Wahl weiss ich einen Kranz zu winden 

*Fantasi öfver Fjäfiln (Den flygande blomman). Sång för 
en röst vid piano. Ord och musik af Ika. - Lundquist, 
[1890?] 

*Fyra dikter af Carl Snoilsky satta i musik för en röst 
och piano af Ika .. - Köbenhavn: Hansen 

1. Sångarlön 
2. Femton år och sjutton år (Hon var så ung) 
3. Hvi skulle jag ej sjunga? 
4. Nina la Lavandaja 

*Hyllning åt fosterlandet (Vårt fosterland! Hvad innebär 
de orden?). Text af Stellan Mörner. - Stockholm: Nord. 
bokh!, [1911] 

*Idyll (Min älskade, en dag har gått. Sång för en röst 
vid piano. Text: O. Levertin. - Johnn, [1896] 

*Löft dit Hoved du raske Gut. Sång och piano. Text: 
Björnson 

Musikbilaga till Svensk musiktidning, årg. B (1888) 
*Med en bukett. Romans för en röst och piano. (Den har 
ei sjael som ikke tror ... ) Ord af Henrik Wergeland. -
Lundquist, [1892] 

*Norsk lyrik. Sex sånger för en röst och piano. 
handskr. MAB 

4. Med en buket. Ord af Wergeland. 
6. Til Fjeldet maa jeg flytte. Text: Riis. 

*Sangkompositioner,med piano-acc. af Ika. - Warmuth 
1. Med första rosen som sprang i knopp. Text: Birger 

Mörner. 
2. Aftonbön (Hur herrlig är ej qvällen ..• ) . Text: 

E. von Qvanten. 
3. Signes visa (I Svaneliden om sommaren). Ur Hummle

plockningen af K.A. Melin. 
*Tanken. (Tanke,se hur fågeln svingar ... ) Dikt af Runeberg. 

handskr. MAB 
*Tonernas lif, för tenor eller sopran, obligat violin och 

piano. Text: H. Sätherberg. 
handskr. MAB 

*To sange för en röst med pianoforte. Köbenhavn: Emil 
Madsen, [1911] 

Med en rase (Min lille rase tilgiv) 
Hvis du har varme tanker 

*Tvänne sånger för en röst med pianoforte. - Stockholm, 
[1886] 

(1)Blomman 
(2) Aftonbön 

*Ater. Alltså den smärtan kunde domna ... ). 1895 sommaren. 
Text: O. Levertin. 

handskr. MAB 

48 



PEYRDN, FREDRIKA Sånger (forts.) 

*Op. 12. Tvänne dikter af Emil von Qvanten satta för 
en röst och piano af Ika. - Lundquist, [1888] 

1. Rikedom (Djupt i hjertat växer dold min rikedom ... ) 
2. Två rosenblad (Jag älskar dig]) 

PRADE, IDA 

*Op. 1. Svunnen lycka. För piano. - Johnn, [1891-1895] 

PRIPP, SIGNE 1 

* Några melodier till Mariae Nyckelpigas visbok. Text av 
Anna rnaria Roas. - Lundquist, [1912] 

1. Tomtens sko (Lille tomtegubben) 
2. Vita svanor 
3. sjuklådsbyrån (Vår mormor har en byrå) 
4. En kinesisk prinsessa (Klockor små tsing, tsang) 
5. En liten gumma (Dcir borta i röda rucklet) 
6. Birgers ritt (Birger red sin häst) 

REDEC, AMALIA (1812-1885) född setterborg 

Sånger vid piano 
*Dufvan på liljeqvist 

Ingår i : Det sjungande Sverige; 3. - Lundquist, 
[1875] 

*Hvi klagar du? 
Ingår i: Det sjungande Sverige; 1. - Lundquist, 
[1865] 

*Lotsens sång (Sitter jag i enslig hydda) 
Ingår i: Det sjungande Sverige; 3. - Lundquist, [1875] 

*Riddaren. Ballad. 
Ingår i: Det sjungande Sverige; 3. - Lundquist, [1875] 

*Sex sånger vid pianoforte. - Stockholm: J.C. Hedbom 
*Solrosen (Högt över alla dessa svaga själar) 

Ingår i: Det sjungande Sverige; 2. - Lundquist, [1865] 
*Sånger vid pianoforte. 3dje häftet. - Göteborg: På eget 
förlag, [1853] 

1. Flyttfåglarne. Text: Stagnelius 
2. Flyttfoglarne. Text: Runeberg 
3. Fjälltrasten och svanen. Text: Tegner 
4. Elforna. Text: Stagnelius 
5. Jerusalems skomakare. Text: Vitalis 

*Sånger vid pianoforte. Hft. 4. - Göteborg: Eget förlag 
1.Middagen. Text: Stagnelius 
2. Afskedet. Text: Atterbom 
3. Skogsvisa om näktergalen. Folkvisa. 

På hinsidan sjön. Text: Böttiger 
J. Farväl 
6. Lärkan och snödroppen. Text: Dillgren 
7. Din bild. Text: Dillgren 

1 Ev. identisk med Signe Ragna Alice Irene Pripp, född 
1899 (Sv. släktkalendern) 
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REDEC, AMALIA 

Sånger ... hft. 4. (forts.) 
B. Blomstrens sång om blomstermästaren. Text: Atterbom 
9. Mötet. Text: Atterbom 

*Tiggargossen 
handskr. MAB 

RIDDERSTOLPE, CARDLINE (1793-1878) född Kolbe 

Piano 
*Mina sista höst blommor. Lieder ohne Worte och marscher 

för pianoforte. - Kompositörens förlag, [1863] 

Sånger för en röst med piano 
*Fem smärre sånger vid pianoforte. - Stockholm: Tr. hos 

C.F.Benctsson 
1. Wåren 
2. Uppenbarelsen 
3. Hvad vill den ensamma ... 
4. Ack täcka flicka 
5. Wår och höst 

*Hvad är glädjen. - Hirsch, [1834] 
*Hopp och minne (Ej ensam hoppet plockar blommor för lifvets 
stig) 

Ingår i: Det sjungande Sverige; 3. -Lundquist, [1875] 
*Nya sånger. - Hirsch, stentr. af Meyer, [1836] 

1. Den fattiga modren (Det sitter en moder på hafvets 
strand) 

2. Ett barns aftonbön (Till Gud jag flyr) 
3. Om Gud så vill (O! skön är glädjen som en dag) 
4. Nichts und Etwas (Wenn ich ein Liedchen mach' aus 

Nichts) 
5. Hopp och minne (Ej endast hoppet plockar blommor) 
6. Schweizer-visa (Bland skogar och sjöar) 

*Schwedische Lieder aus Axel und Frithiof in Musik gesetzt .... 
- Stockholm: Steindruck von C. Muller, [1829] 

Axels vanvett - Axels Wahnsinn (Var tyst, var tyst 
du bölja blå- Sey still, sey still Du blaue Fluth!) 

(1)Frithiofs frieri - Wie Frithiof freit 
(2) Frithiof hos Angantyr - Frithiof bey Angantyr 
(3) Balders bål - Balders Tempelbrand 
(4) Frithiof kommer till kung Ring - Frithiof kömmt zu 

König Ring 
(5) Isfarten - Die Eisfart 
(6) Frithiofs frestelse - Frithiofs Versuchung 

*Sju sånger. - Stentr. af Ebeling, [1832] 
(1) Otros-artiklar (tro ej glädjen! O jag såg ett tjäll!) 
(2) Flickan i Säterd~l (Var still i mitt bröst) 
(3) Din kärlek (Din kärlek är, då vårens härold svingar) 
(4) Trasten (En hemlig längtan tärd av ljusets fader) 
(5) Säg mig ej välkommen när jag kommer 
(6) Contemplation (An Himmels Höh'n die Sternlein gehn) 
(7) Budskapen (Döljen er suckan i svalkande vinden) 

*Sof oroliga hjerta sof ... Ord af Runeberg 
handskr. MAB 

* Trast der Kleinen von Castile (Es hat mich immer) 
handskr. MAB 
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RIDDERSTOLPE, CARDLINE Sånger (forts.) 

*Vaggsång för mitt hjärta. Text av Runeberg. 
handskr. MAB 

*Ziel der Sehnsucht 
handskr. MAB 

*Atta sånger för pianoforte med svensk och tysk text ... 
- Stockholm: Förf. förlag [1848] 

1. De tvenne källorna 
2. Längtan 
3. Naturbetraktaren 
4. Nicht und Etwas 
5. Suleika 
6. Dufvoposten 
7. Dig 
B. Den tigande modren 

RINGSTRÖM, ELISABETH HAGENBERG-

*Luftens drottning. Bostonvals för piano. - Eget förlag, 
[1911-1915] 

RON, FREDRIKA DE 

*Farbror Feves visor för barn. - Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, [1923] 

RON, HELENE DE (1840-1912) 

Sånger 
*Du är min ro. Text z. Topelius 1 Handskr. Musikmuseet, dat: 1866 
*Erotisk elegie (Klagan: Klaga ej mera för muncken ... Tröst: 
Fritt må siracon kring öronen pipa) 1 handskr. Musikmuseet, Stockholm, dat.: Paris, 1866 

*Lärkröster i Maj (O du lummiga lund!). Text: Z. 1opelius. 
handskr. Musikmuseet, Stockholm, dat.: 1867 

ROOS, ANNA MARIE (1862-?) 

*Fyra små grisar jämte andra visor. Ord och musik. -
Lundquist, [1901] 

(1) Den underbara kakan 
(2) Fyra små grisar gingo ut på vift 
(3) God natt 
(4) Lisa Lill 
(5) Lite gnabb 
('.) Maria Nyckelpigas bekymmer 
( /) På heden 
(8) Solsken 
(9) Tim och Tom 

(10) Tre sjömän 
(11) Vår lilla bal 

1 Helmer, Axel: Svensk solosång .. ; 2, s.57 
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ROOS, ANNA MARIE (forts.) 

*Sju kråkor och andra visor att sjungas af barn. - Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, [1901-1905] 

Innehåller 10 visor 
*Solen skiner och andra visor. - Johnn, [1901-1905] 

Innehåller 10 visor 

ROSENDAHL, HEDVIG 

*Min sagovärld (I sommarnatt vid stjärnors ljus). Sångvals 
vid piano. - Lundquist, [1915] 

ROSENKVIST, ELSA 

*Kors i all sin dar. Sjömansvals. Text: Nils Eriksson. 
- Stockholm: Edition Allmusik, [1934] 

~ÖRSTRÖM, HEDDA 

*Ett skåneminne. Boston för piano. - Gäfle: Norrländska 
musikförlaget, [1911] 

SAHLBERG, ALMA (7-1888) född Schwabitz 

Piano 
*Fantasiminnen. Vals. - Stockholm: R. Sahlbergs bokh., 

[1880] 
*Sophia-Polka. - Stockholm: Rob. Sahlbergs bokh., [1879] 
*Sportsman, you know! Polka-francaise. - Stockholm: R. 
Sahlberg, [1884] 

*To know by heart. Vals. - 2. uppl. - Stockholm: Rob. 
Sahlberg, [1879] 

*Vegamarsch. Deltagarna i Nordostpassagen tillegnad. -
Stockholm: R. Sahlbergs bokh., [1880] 

*Victoria-Marsch. - Stockholm: R. Sahlbergs bokh., [1881] 
*5 sånger utan ord för piano. - Stockholm: Sahlberg, 

[1892 ev. tidigare] 
*Op. 6. Den europeiska konserten. Orientalisk marsch. 

Stockholm: R. Sahlbergs bokh., [1880] 

Sång och piano 
*Stjernblomman (När månens underbara ljus), Ur skalde

försök af Edvard Bäckström. -E & s, [18897] 

SAHLBERG, SONJA 

Sånger med piano 
*Bianca. Gondolierens kärlekssång. - N-G, [1931] 
*Förlåt mej! Vals. Text: Nils-Georg. -N-G., [1932] 
*Godnatt lillebarn. Text: Nils-Georg. -N-G., [1931] 
*Kärlekens tårar. Tango-serenata. Text: Nils- Georg. - N-G., 

[1931] 
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SAHLBERG, SONJA Såbger (forts.) 

*Lucia-valsen (Nyckeln till ditt hjärta). Text: Nils-
Georg. - N-G, [1930] 

*Midnattsvalsen. Text: Nils-Georg. - N-G, [1934] 
*När rosorna slå ut. Vals. Text: Nils-Georg. - N-G, [1930] 
*Om alla drömmar vore sanna. Text: Göran Stevens. -

N-G, [1932] 
*En sommarnatt. Vals ur filmen "Vad veta väl männen". 

Text: Ake Söderblom. - Ed.Syl., [1933] 
Piano ; Orkesterarr.: Hans Bingang 

*Stilla vita sommarnatt. Vals. Text Nils-Georg. -N-G, 
[1930] 

*Varje liten tanke. Vals. Text: Nils-Georg. - N-G, [1929] 

SAHLIN, IDA 

*Ak Ola, Ola! Sang. - E & S, [1901-1905] 
*Sju visor för barn. - S & S, [1921-1925] 

1. Mors sång 
2. Första steget 
3. Nu kan lillan läsa 
4. Änglavakt 
5. Skidturen 
6. Till sist blev lillan stor 
7. Till mor 

*Två sånger. - S & S, [1925] 
(1) Herre jag tackar dig. Ord av Munck. 
(2) Solöga. Dikt av Oscar Stjerne. 

*Vi ses igen (Och vårsol lyste vid österns bryn), sång. -
E & S, [1901-1905] 

SALCHOW, ELISABETH 

*Bondbröllopet tågar förbi. Karaktärsstycke för piano. 
- Lundquist, [1901-1905] 

SAMUELSSON, IDA 

*Stämningar. Piano. - Hedemora: Sahlbergs bokh., [1906-
1910] 

Innehåller 20 stycken 

SANDBERG, GRETA 

*Blomsterdrömmwn. Vals för piano. - Johnn, [1901-1905] 
Finns i flera samlingar bl a för violin eller dragspel 
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SANDBERG, GUNNEL 
Sånger med piano 

*Anderssons sagor. Text: Karl-Evert och Sven-Olof 
Sandberg. - N-G, [1935] 

*En kväll på Haga. Sångvals. Text: Sven Sandberg. -
Stockholm: Svenska Noter AB, [1930] 

*Kyssen. Tango-foxtrot. Text: Sven Sandberg. - N-G, 
[1930] 

*Lite kärlek måste man ha. Vals. Text: Sven Sandberg. -
Stockholm: Svenska Noter AB, [1930] 

*Lyssnarposten. Text: Karl-Evert och Sven-Olof Sandberg. 
- N-G, [1935] 

*Med flygande fanor och klingande spel. Text: Sven Olof 
Sandberg. - N-G, [ 1935] 

*Vill du bli min tangoflicka. Text: Sven-Olof Sandberg. -
Nord. mu., [1934] 

arr. för orkester av S.Waldimir 
*Volga sång. Text: Sven Sandberg. - Stockholm: Svenska 

Noter AB, [1930] 
*En vår med dig. Text Sven- Olof Sandberg. Nord. mu., 

[1934] 
För orkester 

SANDBERG, THYRA NIBELIUS-

*Femtio sånger för damkör. För kvinnliga seminarier och 
därmed jämförliga läroverk. Arrangerade och samlade. -
E & S, [1931] 

SANDBERG-NORRLANDER, ALVA (1899-1961) 

*Julvisa (Du vita snö fall tyst och tätt). För unison 
barnkör eller solo med orgel eller piano. Till text av 
Aug. Lindh. - S & s, [1925] 

*Till skolornas tjänst. För solo och en-, två- och tre
stämmig kör med ackompanjemang av piano, gong-gong, 
triangel och bjällror. - E & S, [1933] 

SANDELS, ELLEN 

Piano 
*Blå prinsen. Kavalleri-marsch. - Gehrman, [1898] 

Även för violin i: Violinistens marschalbum; 3. 
- Gehrman, [1906-1910] 

*Blåklockor. Sång utan ord. E & S, [1897] 
*Boston Charme. - Göteborg: Ahl~n & Akerlund, [1906-1910] 

I ett flertal samlingar, bl a för orkester i: Orkester
biblioteket. - Lundquist, [1906-1910] 

*Cupido-vals. Lundquist, [1900] 
*Dröj kvar. Intermezzo. - Lundquist, [1901-1905] 
*Drömmar. Valse boston. - E & S, [1906-1910] 
*E.d.C. Boston-Valse. - E & S, [1906-1910] 
*Flirt. Ny pas de quatre. - Lundquist, [1899] 
*Friskt mod I gossar blå! Marsch. - E & S, [1901-1905] 
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SANDELs, ELLEN Piano (forts.) 

*Fröken Bachfisch. Rheinländer. - E & S. [1899] 
*Gif akt i bataljon. Marsch. - 'undquist, [1898] 
*Gullvifvan. Polka. - Gehrman, [1897] 
*Gyllene drömmar 

Ingår i: Musikbiblioteket. - [1901-1905] 
*Höstsol. Valse boston för piano. - Göteborg: Ahlen & 

Akerlund, [1916] 
*Jeu de Rose. Vals. - Lundquist, [1899] 
*Julafton. Fantasie för piano. - Ahlen & Akerlund, [1916] 
*Loreley. Vals. - E & S, [1898] 
*Margareta-vals. Boston-vals Hertiginnan af Skåne tillegn. 

- E & S, [1901-1905] 
*Molly Polly. Kreuz-Polka. - Lundquist, [1899] 
*Mälardrottningen. Vals. - Gehrman, [1897] 

Även för orkester 
*Ninon. Vals.-Gehrman, [1897] 

Även för orkester 
*När kärleken vaknar. Boston-vals. - Ahlen & Akelund, [1916] 
*Ombord å Drott. Gavott. - Lundquist, [1897 el. 1898] 

Även för orkester 
*Petit coeur, pas de quatre. - Gehrman, [1897] 

För violin och piano. - Gehrman, [1898] 
Även för orkester 

*Petites Soeurs. Gavott. 
Bilaga till Damernas musikblad, 1905, nr. 16 

*Prenez Garde! Damernas polka. - E & S, [1898] 
*Prins Carl. Marsch. - Gehrman, [1900] 
*Snöbollar. Vals. - Lundquist, [1898] 
*Stockholms-flickor. Vals. - Hirsch, [1901-1905] 

Även för violin och piano i: Violinbiblioteket; 2. 
- [1901-1905] 

*Teknolog-polka. - Gehrman, [1899] 
*Tre prinsessor (Margareta, Maria, Ingeborg). Tre boston
valser för Idun. - Stockholm: Iduns redaktion, [1906-1910] 

*La Variable. Mazurka. - Gehrman, [1899] 
*Vid saltsjövåg. Utställnings bostonvals. - AB Damernas 

musikblads förlag, [1906-1910] 
*Öfver land och haf. Francaise. - E & S, [1899] 

SANGBERG-JOHANSSON, DAVIDA 

Piano 
*Avec plaisir. Bostonvals. - John, [1911] 
*Skånsk Honnör-marsch. - Johnn, [1911] 

Mässingssextet 
*One step. Jumping 

Ingår i: Album för messingssextet; 15. - Johnn, 
[1913] 

SANTESSON, ALMA 
*Gif Akt! Marche triomphale. För piano. -Lundquist, [1891] 
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SCHAAR, A!NA 

*Mammas nya visor. Text och musik. - Gehrman, [1931] 
*Mammas visor. - Gehrman, [1930] 
*Sigvards visor för en röst vid piano. Ord av Astrid 
Gullstrand; ill. i färg av C.M.Franklin. - Gehrman, [1933] 

Innehåller 8 visor · 

SCHENSTRÖM, HJÖRDIS 1 

Sånger med piano 
*Vid Baggensfjärden (Mot daggvått lövverk). Dikt av Magda 
Bergqvist. För en röst med piano. -Nord. mu.,[1922] 

*Zephyrs serenad till Ölands solvända (Solvända, solvända 
hällarna svalka sin kalk) För en röst. - S & S, [1923] 

SCHEVEN, CONSTANCE VON 

*Den erövrade fanans klagosång. Romans utan ord för piano. 
- Wibergh, [1917] 

SCHMIDT, AMANDA 

Piano 
*Carnaval de Venise. Piano. - Lundquist, [1889 ev. tidigare] 

Fantasi öfver earnaval de Venise för piano fyra 
händer. - Lundquist, [1889 ev. tidigare] 

*Drömmar (Hur lj~ft är ej en ungdomens gyllene vår). 
Valse Boston. -Linköping: Henrick Carlsons bokh., [1906-1910] 

*Eiffel-schottish. - Linköping: P.M. Sahlströms bokh. 
(i distr.), [1889] 

*Förberedande pianoöfningar. ~ Lundquist, [1889 ev. tidigare] 
*I tankar. Vals. - Linköping:P.M. Sahlströms bokh., 

[1896-1900] 
*Idyll. Salongsstycke. - Lundquist, [1901-1905] 
*Jänka. Pas de quatre. - Linköping: P.M. Sahlströms 

bokh., [1896-1900] 
*Med lif och lust. Pas de quatre. - Linköping: Henric 
Carlsons bokh., [1906-1910] 

*Minne från Klippan. Fantasi. - Linköping: P.M. Sahlströms 
bokh., [1896] 

*Skola i färdighet. - Lundquist, [1889 ev. tidigare] 
*Snöflingor. Hambopolska. - Linköping: Henric Carlsons 

bokh., [1901-1905] 
*Stenkol. Vals. - Linköping: Henric Carlsons bokh., [1900] 
*Västervågor. Vals, Prinsessan Margareta tillegnad. -

Linköping, :enric Carlssons bokh., [1901-1905] 
*Östersjövågor. Prinsessan Maria Pavlovna Hertiginna af 

Södermanland tillegnad. Valse Boston. - Linköping: 
Henric Carlsons bokh., [1906-1910] 

*11 sonatiner för piano. - Lundquist, [1889 ev. tidigare] 
*17 lätta compositioner för piano fyra händer. - Lundquist, 

[1889 ev. tidigare] 
*Op. 13 I vinterkväll. Valse Boston. - Linköping: Henric 

Carlsons bokh., [1906-1910] 

1 Ev. identisk med Hjördis Carola Schenström f. 1895 (Sv. 
släktkalendern) 
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SCHMIDT, AMANDA Piano (forts.) 

*Op. 14. Till Dig! Valse Boston. - Linköping: Henric 
Carlsons bokh., [1906-1910] 

*Op. 15. Sommarminnen. Vals Boston. - Linköping: Henric 
Carlsons bokh., [1911-1915] 

SILFVERSWÄRD-KALLENBERG, MÄRTA (1878-?) 

Violin och piano 
*Romans. - Lundquist, [1900] 

Piano 
*Mormors visa. Melodi för piano. - Johnn, [1918] 
*Vid Spinnrocken. Fantasistycke. - Lundquist, [1900] 
*Op. 12. Menuett. - Köbenhavn: W. Hansen 

Sånger 
*Novembervisa (Nu somnar vågen i västansjö), för en röst. 
-Lundquist, [1900] 

*Tre sånger med piano. Ur "Blomsterfesten i täppan" av 
Elsa Beskow. - E & s, [1928] 

(1) Pyrola 
(2) Fru Kastanjeblom och hennes söner 
(3) Grodans sång 

*Op. 8. Öfver ett sofvande barn = Over the cradle. (Text: 
Runeberg) Words from the Swedish by Florence Perugini
Campbell. - London: Lublin & Ca. 

Sången tonsattes omkring mitten av 1890. (Forslin: 
Runeberg i musiken) 

*Op. 11. Tanken. Sång och piano . Text: Runeberg. 
Handskr. Svenska litteratursällskapet, Helsingfors. 

SJÖKVIST, IRMA 

*Barkaroll å Bergska sJon. Drömmande vals. Text: Alfr. 
Vestlund. För piano. -Göteborg: Zehlerz, [1931] 

SKARSTEDT, ELISABETH 

*Tre sånger. Dikter af Oskar Tideström. - Lundquist, 
[1901-1905] 

(1) Stjärnan (På vandring efter en stjärna 
(2) Löfsus (När österhimlen flammar ljus) 
(3) Skimmer (Ni glada, glada vågor) 

SOBOTKA, THEKLA 

*Pas de quatre för piano. - Eget förlag, [1901-1905] 
*Victoria. Tillagnad kronprinsessan Victoria. För piano. 

- Eget förlag, [1901-1905] 
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STACKELBERG, EVA LOUISE (1814-1891) 

Piano 
*12 variationer för piano. - Stockholm: Östergren, [1839] 

Sånger med piano 
*Fyra sångstycken tillegn Fru friherrinnan Charlotte von 

Kraemer. - Hirsch, [1844] 
(1) Nydia (Af vind och af sol) 
(2) Höstsång (Du är förbi, de flytt de gyllne dagar) 
(3) Ur Paul Clifford (Hvi slumren I, ni rosor små) 
(4) Elins visa (För jorden var grön) 

*Sånger vid pianoforte tillegnade min fader. - Rylander, 
[1847] 

(1) Solstrålen och regndroppen 
(2) Den lilla fader- och moderlösa flickan 
(3) På berget 
(4) Hämnden, med text av Runeberg 
(5) Blomman och solstrålen 

*Vårsång tillegnad Mamsell Lind. - Stockholm: P.A. Huldberg, 
[1852] 

STENDAHL, MARIA 

Piano 
*Flickornas polka. 

Bilaga till Damernas musikblad, 1905, nr. 9-10 
*Ombord på Rex. Hambopolska. - Malmö: Envall & Kull, [1898] 

STENHAMMAR, FREDRIKA 

*Elfrida vals för piano 
handskr. MAB 

(1836-1880) född ANDREE 

*Variationer för violin och piano 
handskr. MAB 

Sånger 
*Der Abschied Johannas (Lebt wohl, ihr Serge, ihr gelibte 
Triften). Text: Schiller. 

handskr. MAB 
*Aftonen. Romans (Det afton är och Minnet väcks) 

handskr. MAB 
*Aftonstjernan (Än du helsar, blida kkrleksstjerna. Text: 

At terbom 
handskr. MAB 

*An der Quelle sas der Knabe. Text: Schiller. 
handskr. MAB 

*Fem sånger vid piano ... -Lundquist, [1869] 
' (1) Granen (I högan nord står granen 6 Ein Fichtenbaum 

steht einsam). Heine. 
(2) Hjertesorg (Ej må någon mig fråga = Wolle keiner 

mich fragen) Text: Geibel 
(3) Drömmen (Jag tårar fällt i drömmen = Ich hab im 

Traum geweinet). Text: Heine 
(4) Längtan (O, kunde jag träffa dig ändå = Ach 

könnt' ich sie einmal treffen an). Text: Immermann 
(5) Oförstådd kärlek (Fast kärlek de båda ju närde = 

Sie liebten sich beide, doch keiner) Text: Heine. 

58 



STENHAMMAR, FREDRIKA Sånger (forts.) 

*Hektars Abschied (Will sich Hektar ewig von mir wenden?) 
Växelsång och duett. 

handskr. MAB 
*Marsch (Under vindens sus och böljors dans) 

handskr. MAB 
*Das Mädchen in der Fremde (In einem Thal, bei einem 
Hirten) Text: Schiller 

*Des Mädchens Klage (Der Eichwald brauset, die Wolken 
fliehn) Text: Schiller 

handskr. MAB 
*När vårens dagar nalkas 

handskr. MAB 
*På Nova Sembljas fjäll, i Ceylons brända dalar 

handskr. MAB 
*Ritter Toggenborg. Ballade (Ritter, treue Schwester
liebe) Text: Schiller 

handskr. MAB 
*Till din vagga Feer komma 

handskr MAB 
*Till syster Frida (Dig en sång jag önskar skrifva) 

handskr. MAB 
*Wid Mormor Gerles graf (Fromma milda fird du vunnit) 

handskr. MAB 
*Vårlängtan (När höstens stormar yra) 

handskr. MAB 

STRÖMBDM, EL.ISE 

*Fyra' små visor satta i musik. - Stockholm: Kungsholms 
bokh., [1883] 

*Östersjön af Oscar Fredrik. Chör. - Stockholm: Kungs
holms bokh., [1883] 

SUNDELIN, MALIN 

*Sjung och lek. 12 barnvisor. - E & S, [1933] 

SUNDIN, MARGIT 

Piano 
*Avskedsvalsen. Scheiden und meiden. - E & S, [1933] 
*Medianoche. Midnatt. - E & S, [1934] 

Sång och piano 
*Jag är en sjungande röst. Text: Erik Axel Karlfeldt. -

E & S, [1934] 

SVANBERG, FRIDA 

Piano 
*Fortuna-marsch. - E & S, [1896-1900] 
*Månskensglitter. Valse-Boston. - E & S, [1906-1910] 
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SVANSTRÖM, GUSTAVA 

*Liljecronas hem. SAng för en röst och piano. - E & S, 
[1928] 

SVENSSON, ELSA 

*Gymnastik-marsch. Till Per Henrik Lings minne. Komponerad 
med anledning av Kungl. Gymn. centralinstitutets 100-
Ars jubileum. - Wiberghska, [1913] 

~VENSSON, HERTHA 

*HAll kursen] Step för piano. - E & S, [1921] 

SVENSON, IRIS VIOLA 

*Tre miniatyrer för piano och sAng. Med ord af Magda 
Bergqvist. - Wibergh, [1913] 

(1) Jag ger dig den sista violen 
(2) Bröllopsdikt (Brudkronan hon är av gull) 
(3) Liten, solen skiner glad 

SVENSSON, NANNA 

*Böljornas lek (Söf mig du böljande bölja) för sAng och 
piano. - Wibergh, [1911-1915] 

SÖDERBERG, ANNA 

*"En gång till''· Några Bostontakter för piano. - Sköfde: 
Strokirks bokh., [1906-1910] 

TAMMELIN, BERTHA 

*I furuskog (Jag gick mig ut att vandra) 
Ingår i Det sjungande Europa; 1. -E & s, [1865] 

TEGNER, ALICE (1864-1943) född SANDSTRÖM 

*Akta skogen; Barnens bön; Barnens morgonbön; Dans kring 
julgranen; Ned från himlens höga; Snart är det jul 

Ingår i: Moberg: SAnglekar för kindergarten och smA
skolan ... - Lundquist, [1911-1915] 

*Barnens julsånger. Kända julsAnger och psalmer i lätt 
sättning. -Nord. mu., [1930] 

*Betlehems stjärna. För blandad kör (ev. med soli för tenor, 
alt och sopran) eller för en röst med piano. Text: Viktor 
Rydberg. - Seelig, [1933] 
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TEGNER, ALICE (forts.) 

*Blomsterfesten i täppan. Text och bilder av Elsa Beskow. 
- [1928] 

*Borgmästar Munthe. - [1923] 
Borgmäster Munthe; Marschlek; Vart ska du gå; Tula 
hem och tula vall; Lillgubben och hans flickor; 
Julbocken; Goddag, min fru; Måns Klumpedump; Min 
Faders gård; Tre sjömansflickor; Dans i det gröna; 
Ett skepp kommer lastat 

*Bärina Hallonhätta, 10 sånger med text av Astrid Gullstrand. 
[1914] 

*Dags visor. Med text av Jeanna Oterdahl. - Ny uppl. -
Seelig, [1927] 

Innehåller 8 sånger 
*Det våras. Musik för flerstämmig barnkör med piano. Text 

av Knut Sandberg. - [1925] 
*Du svenska bygd, du hem i nord. 

Ingår i: Svenska nationalsånger ... Arr. för unison
sång med pianoack. el. pianosolo, för blandad kör 
samt för manskör af Julius Wibergh. - Lundquist, 
[1901-1905] 

*Du ärorika fosterland. 
Ingår i: Svenska nationalsånger ... 

*Evighetslängtan 
Ingår i:Sandberg: Sång och arbetsglädje; 1. -E & s, 
[1921-1925] 

*Från mormors mormors tid. Danser för fyra små händer. -
Stockholm: Fr. Skoglund, [1896-1900] 

*Fröjdefullt sjunga de fåglar små. Samling duetter med 
pianoack. [1925] 

Innehåller 10 duetter 
*Fyra julsånger. -[1934] 

(1) Det ringer till otta 
(2) Jesusbarnets födelsedag 
(3) Herdarna spela 
(4) Betlehemsstjärna 

*Goternas sång. Ur Viktor Rydbergs "Dexippos". För en 
röst eller unison kör (ev. tvåstämmig kör)med piano. 
- E & S, [1928] 

*H~ll vårt land! 
Ingår i: Svenska nationalsånger ... 

*Hemma och borta. Musikminiatyrer för piano och violin 
spelande ungdom ... - S & S, [1933]. - 2 hftn. 

*Julens klockor. Sång för piano eller orgel. Text av 
Agnes Håkansson. - Ev. Fast. - [1935] 

*Lasse liten och andra barnrim. - [1910] 
Innehåller 11 sånger 

*Lille Muj. Saga i sång och bild. - [1920] 
*Lillebrors ·segelfärd med text och bilder av Elsa Beskow. 

[1921] 
*Mors lille Olle med bilder av Elsa Beskow. - [1903] 
*Musik till övningar i rytmisk gymnastik. Jaques Dalcroze 

metoden. Under medverkan av Anna Behle. -Nord. mu., [1918] 
*Nordiska toner, arr. för små pianister. - [ 1928], - 2 hftn. 
*På vakt. Text K A Melin; Norrland (Vackra vita vinterland) 

Text: Sten Granlund. - Stockholm: Fr.Skoglund, [1911-1915] 
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TEGNER, ALICE (forts.) 

*Småjäntorna. 14 sånger med bilder av Otilia Adelborg. 
[1912] 

*Sju julsånger för stora och små. - [1917] 
Julnatten; Fågel .Rödbröst; God Jul; Solstrålen; 
Vem vill till krubban gå; En stjärna brann på himlen 
klar; Julglädje 

*Sjung med oss mamma. Tio häften sånger för barn och 
ungdom, en- och tvåstäm~iga med piano. [1892-1937]. 
- Stockholm: Fr. Skoglund. 

Hft. 1. - 18 visor. - [1891-1895] 
Hft. 2. - 16 visor. - [1891-1895] 
Hft. 3. - 18 (21) visor. - [1891-1895] 
Hft. 4. 18 visor. - [1896-1900] 
Hft. 5. 18 visor. - [1896~1900] 
Hft. 6. 19 visor. - [1911-1915] 
Hft. 8. - 18 visor. - [1928] 

*Sjung svenska folk. Sångbok red. av A.T. [1905-1934] 
*Svensk jul. Fyra sånger för unga röster. - Stockholm: 
Fr. Skoglund, [1906] 

(1) Julsång (Nu sjunga Guds änglar) 
(2) Sverige (Sverige, Sverige framförallt på jorden) 
(3) Vintervisa (Vind och hvita vågor) 
(4) Stjärnöga (Nu så skina stjärnor) 

*Tre sånger till reformationsminnet. - S & S, [1917] 
1. Martin Luther (I mörker sutta folken) 
2. Sveriges frihet (Efter tunga träldoms tider) 
3. Sången om friheten (Frihet är det bästa ting) 

*Unga röster. 160 sånger af klassiska och moderna ton
sättare ordnade för skolbruk. - Stockholm: Fr. Skoglund, 
[1904] 

*5 allvarliga sånger. - [1932] 
Till Österland; Maria i törneskog; Christus in 
Gloria; Nyårshymn; Sälla andar slumren stilla 

*5 sånger. - [1935] 
Örnen; Sommarvind;Trädet; Det brann ett ljus; 
Franciskus• vårsång 

*15 sånger. - Uppsala: J.A. Lindblads bokförlag AB, [1932] 
Fru sol i söder; Lilla syster; Sjustjärnan; Regn
prinsessan; Lilla blomsterflicka; Vårdraban; Lek
stugukalaset; Äppelträdets sång; Jordgubbar och 
smultron; Narcissen; September sjunger sin höstvisa; 
Skogsblommorna till barnen; Spelmannen; Nu kommer 
vackra julen; Jag är så glad att jag är svensk 

*24 sånger ur B.C.Rodhes Abc-Läsebok. - Stockholm: 
Hiertas bokförl., [1900] 

TENGSTRAND,(ULLA) ULRIKA WILHELMINA (1863-?) f. Ehrenborg 

*Vättervågor. Valse lente för piano. - E & S, [1913] 
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THAM, HELENE GUSTAVA (1843-1925) född MURRAY 

Piano 
*Atta pianostycken. - Lundquist, [1894] 
*6 pianofortestycken. - Bagge, [1883] 

Sånger 
*Till mina syskon. Sånger för en röst. - Lundquist, [1894] 

1. Helsning (Med toner igen jag nalkas min vän) 
2. Svanen (Hör du hur de böljor små) 
3. Från nya hemmet (Långt från er, från spridda vänners) 
4. Erinran (Dig jag mindes i barndomsår) 
5. Fågeln (Säg mig du lilla fågel) 
6. Ur stens visor (Rätt så, du lille, framåt) 
7. Med ett album (Då toner smyga till ditt öra) 
8. Till min mor (Ack! hur saligt är det hjärta) 
9. Till en vän (Hvarför har du fått din penna) 

*Tre andliga sånger för en röst och orgel eller piano. -
Lundquist, [1894] 

(1) Psalm 42:12 Hvad beröfvar du dig 
(2) Joh. 6:39 Detta är min faders vilje 
(3) David psalm 103:2 Lofva Herren min själ 

THEGERSTRÖM, HILDA (1838-1907) 

Piano 
*Några elementar-fingeröfningar jemte skalorna uti rytmisk 
taktindelning. - Hirsch, [1859] 

*Op. 1. Souvenirs suedois. La na1vete. För pianosolo. -
E & S, [1859] 

*Op. 2. Souvenirs suedois. Nocturne et Rondoletto. - E & S, 
[1859] 

THELIN, BARBRO 

*Tre sånger för en röst. - Göteborg: Eget förlag, [1901-
1905] 

(1) Ich stand in dunkeln Träumen 
(2) Helena Snares sång (Är hjärtat mitt och är 

själen min) 
(3) Das alte Lied (Es war ein alter König) 

TRÄGARDH, EMMA 

Piano 
*Ellen-vals. - Lundquist, [1858] 
*Leonie-vals. - Lundquist, [1865] 

UDDEN, ISIDORA 

*Le crepuscule. Marceau pour le piano. - 2. uppl. -
Stockholm: Kompositören, [1882] 
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UNDEN, AGNES 

*Sju sånger. Harmoniserade av Alice Tegner. - Lund: 
F. Eggelin, [1926] 

1. Sång i Baaden. Text Holger Drachman 
2. F jerne toner " 
3. Hemkomsten. Text: Anders Österling 
4. Dryaden 11 

5. Pingst " 
6. Hemmets vår " 
7. Hjärtat. Text: Bo Bergman 

UNNERUS, AGNES 

*Svärmeri. Vals, polka för piano. - Lundquist, [1880] 

UPPLING, ELSA född POSSE 

*Ny samling sångduetter med pianoackomp. för flickskolornas 
högre sångklasser, samlade och utgivna. - Lundquist, 
[1911-1915]. - 2 hftn. 

*18 sånger med pianoaccompagnement för flickskolornas 
högre sångklasser och den elementära undervisningen i 
solosång. - Lundquist, [1901-1905] 

*20 sånger med pianoackompagnement, för flickskolornas 
högre sångklasser och den elementära undervisningen i 
solosång. -Lundquist, [1916]. - 2 hftn. 

WAHLBERG, THORBORG 

*Prinsessan Solstråle. Polka Mazurka tillegnad prinsessan 
Ingeborg. För Piano. - Norrköping: Nermans bokh., [1906-1910] 

WAHLSTRÖM, NINA född SKARMAN 

Piano 
*Aura. Mazurka. - E & s, [1901-1905] 
*Dag och Greta. Hambopolska. - E & S, [1901-1905] 
*Edelweiss. Boston-Vals. - E & s, [1906-1910] 
*Gille-polka. - E & S, [1884] 
*Gossar blå.· Marsch. - E & S; , ['1906-191 O] 
*Gångtrall och polska. - Ahlen & Akelund, [1916] 
*I sommartid. Vals. - E & S, [1901-1905] 
*Ingalill. Hambopolska. - E & S, [1899] 
*Jäntblig. - Hambo. - E & S, [1906-1910] 
*Lefve Armen. Marsch. - E & S, [1901-1905] 
*Merci• Polka. - E & S, [1885] 
*Pour toi! Mazurka de salon. -E & S, [1885] 
*Prins Wilhelm. Marsch. - E & S, [1906-1910] 
*På Grindstugan. Polka. - E & S, [1906-1910] 
*"Svensk lösen 11

• Marsch.- E & S, [1906-1910] 
*Tram, tram. Polka. - E & S, [1884] 
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WAHLSTRÖM, NINA · Wiano (forts.) 

*Under blågul flagg. Marsch. - E & S, [1901-1905] 
*Upsalaluft. Polka. - E & S, [1906-1910] 
*Victoria-marsch. - E & S, [1906-1910] 
*Vid Fyris. Vals. - E & S, [1901-1905] 
*Visby-rosor. Vals. - E & S, [1899] 
*Vårböljor. Vals. - E & S, [1885] 
*4 Feuillets d'Album. - E & s, [1903] 
*5 nya albumblad. - E & S, [1901-1905] 

(1) Serenad 
(2) Petite Valse 
(3) Polonaise 
(4) Primula Veris 
(5) Titania 

Sånger 
*Barcarole (Sakta i kvällens timma). -E & S, [1901-1905] 
*Ljung Ljung du fagra). Visa ur Vildmarks och kärleks

visor af E.A. Karlfeldt för en röst vid piano. - E & s, 
[1906-1910] 

*Tre visor. - E & S, [1901-1905] 
(1) Till stjärnorna (Stjärnor som tindra) 
(2) Sof, sof liten vän 
(3) Höst och vår (När löfven de gulna) 

WALL, ZELMA 

*När julljusen tändas. Sång och piano. - E & S, [1928] 
*Nyårsafton. Sång med text av Ebba STråhle. - E & s, 

[1928] 

~ALTER, ANNETTE 

*Polonaise melancolique. (Piano). - Stockholm: Walter, 
[1826] 

WELAMSON, BRITA 

*Skeppet går vidare. Text: Dardanell-Dix Dennie. - E & S, 
[1934] 

*Sången om Hawaii. Text: Dardanell-Dix Dennie. För orkester. 
- Nord. mu., [1933] 

*Ah' Märta du har mitt hjärta. Foxtrot för piano. Text: 
Rolf Gander. - Stockholm: Ed. Rahm, [1929] 

WENNERBERG, GERDA 

*Hvad följer därpå? (Ack, efter all lycka och ära). För 
solo och unison kör till piano. - Ev.Fost., [1911] 
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WENNERBERG-REUTER, SARA (1875-1959) 

Violin och piano 
*Angelus. - E & S, [1933] 

Även för violoncell och piano; samt för orkester 
*Romance. - E & S, [1901-1905] 

Piano 
*Angelus. - E & s, [1933] 
*Gånglåt och andra pianostycken. - Hirsch, [1900] 

Preludium; Gavotte Joyeuse 
*Höststämning. - E & S, [1906-1910] 
*Klaverstycken. - Hirsch, [1901-1905] 

Scherzo; Gammal dans 

Orgel 
*Högtidsmarsch 

Ingår i: Anjou: Organistens favorit album 1 : orginal 
kompositioner för orgel av Nordiska tonsättare. -
Gävle: Eget förlag, [1916-1920] 

Kvartetter för mansröster 
*Apelgården (Jag vet mig så fager en apelgård) 

Ingår i: Sånger för mansröster XXV l Utgifna af 
Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande. 
- Eget förlag, [1912] 

*I skogen (Det var så tyst i skogen) 
Ingår i: Sånger för mansröster XIV ... - Gehrman, 
[1901-1905] 

*Liten Kerstin 
Ingår i: Sånger för mansröster XVIII ... - Gehrman, 
[1901-1905] 

*Oförstådd (Det blommar mången ros på jord) 
Ingår i: Sånger för mansröster XIV .. Gehrman, [1901-1905] 

*Sälle äro de som sofva 
Ingår i: Sånger för mansröster XXIV •.. -[ 1911 J 

*Uti vår hage. Gotländsk folkvisa. - Hirsch, [1924] 
För manskör med barytonsolo. 

*En vaggvisalåt ; Högsommarvisa 
Ingår båda I: Svensk~ kvartettsånger, urval ur 1 
"Sånger för mansröster" ..• - E & S, [ 1924] 

*Vemod (När som majvindar susa) 
Ingår i: Sånger för mansröster XV ... - Gehrman, 
[190101905] 

*Våran katt 
Ingår i: Sånger för mansröster; 46 ... -E & S, [1929] 

*Ziguenarsång 
Ingår i: Sånger för mansröster, X ... - Gehrman, 
[1896-1900] 

Sånger med piano 
*Dina vita smala händer. Text: Astrid Gullstrand. -

E & S, [1934] 
*Hymn till Gustaf II Adolfs minne. Text av Hugo Reuter. 

- E & S, [1932] 
*Lillebarn. Dikt av Bo Bergman. - Hirsch, [1911-1915] 

För en röst med piano i tre röstlägen eller för 
barytonsolo med manskör 
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WENNERBERG-REUTER, SARA Sånger (forts.) 

*Penseer i maj (Vi äro små blyga blommor). Ord af Hugo 
Reuter. - Lundquist, [1911] 

*Tre sånger = Drei Gesange af Poul Bjerre. - Gehrman, 
[1906-1910] 

1- Längtan (När dagen sig dödstrött kvider) 
2. Kelvo-Lars (Långt bort i ödemarken) 
3. Domen (Det lyser svagt ur dunkelfärgat hvalf) 

*Tre trallande jäntor (Där gingo tre jäntor i solen). 
Text af Gustaf Fröding. - E & s, [1901-1905] 

*Två sånger. - Lundquist, [1933] 
1. Sommarmorgon 
2. I tyst konvaljeskog 

*Tvänne sånger för en röst. - Lundquist, [1897] 
(1) Vågorna sjunga (Hon stod en morgon på strandens 

ljung) 
(2) Linden (Där ståndar en lind) 

*Uti vår hage. Gotländsk folkvisa. - Hirsch, [1924] 
*Varde ljus! (Sväfva Gudaborne ande. Text af Ingrid 

Wennerberg. - Lundquist, [1906-1910] 
*Vide-visan (Sof, du lilla vide ung). Ord af Z.Topelius. 

- E & S, [1906-1910] 
*En vintervisa (Jag sörja väl må). Ord af Gustaf Fröding. 

- E & S, [1906-1910] 

WERNER, HILDEGARD CHARLOTTA AURORA (1834-1911) 

*Aftonsång för piano 
Ingår i: Sånger utan ord 

*Bort i rymden skyar tåga. Serenad. 
Ingår i: studentsången. Samling sånger för mansröster, 
satta för piano af B. Fexer. - Hirsch, [1870] 

WERNER, LEILA 

*Utställningsmarsch. Piano. - Helsingborg: AB Killbergs 
bokh., [1896-1900] 

WERNER, REGINA 

Piano 
*E'lita sväng. Pas de quatre . -E & S, [1901-1905] 
*Margit. Hambopolska. - Lundquist, [1900] 
*Mariola. Valse Boston. - E & S, [1906-1910] 
*Skönhet och behag. Valse Boston. - E & S, [1901-1905] 

Sånger 
*Det d~ende barn (Moder jeg er traet). Ord af H. C. 

Andersen. - E & S, [1901-1905] 
*Minns du? - E & S, [1906-1910] 

WESTBECK, NATHALIE ? 
*La petite Jeanne . Polka pour piano. - Gehrman, [1896] 
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WESTERGREN, ELSA 

*Dn andmeme. Step för piano. - Eget förlag, [1920] 

WICKMAN, FREDRIKA MARIA WILHWLMINA (1852-?) 

Sånger 
*En bön (Jeg beder dig icke om rosen på ditt bryst). 

Text: V.Bergspe. 
Tr. i: Ny ill. tidning, 1876 

*Fyra sånger ... - Stockholm: C.J.Rydelius [början 1860-talet] 
(1) Floden (Se den klara strömmen fara). Text: 

Stagnelius 
(2) Wandrarens visa (Hur skön går ej solen ur böljorna 

opp). Text: Stagnelius 
(3) Fiskaren (När guldröda solen i vester går ned) 

Text: Stagnelius 
(4) Kärlekssång (Hvad vore det af blomman när matt 

hon dignar ned). Text: Martin 
*God Morgon (Dagen är oppe, Glaeden er taendt). - Hirsch, 

[1878 el 1879] 
*Långt i fjärran. (Lång fjärran är han som jag håller kär) 

Tr. i: Sv. Familjejournalen 1882 
Lärkröster i Maj (O du lummiga lund). Text: z. Topelius 

Tr. i : Ny ill. tidning 1876 
*Silfverskeppet (Ett silfverskepp ses glida) = Das 
Silbergschifflein. (Ein Silberschifflein gleitet) 

Tr i: Förr och nu 1876 
*Op. 4. Tvenne romanser ... - Stockholm: Tr. hos P.M. 

Anderson, [1867] 
(1) Rosen i öknen (Rosen i öknen! älsklig frisk och 

röd) 
(2) Våren (Glad såsom fågeln i morgonstunden). Text: 

Sätherberg 
*Op. 6.Fyra sånger med svensk och tysk text. - Hirsch, 

[1876] 
(1) I April (Du aftonstund om våren) 
(2) Illusion (Än du duig mot ljusets höjder svingar) 
'(3) Blomman (Dofta, dofta blomman min) 
(4) Mjölnarflickan (Se qvarnvingen drifves af vinden) 

*Fyra sånger. - Hirsch, [1876] 
(1) Ur sagodunklet (Ur sagodunklet sträcker sig). 

Text: Heine 
(2) I skogen (I skogen hur ljufligt det är) 
(3) Dm våren (Der hvar bäckarne gå) 
(4) Neckrosens visa (Ett modelöst barn i skogen 

går vall) 
*Op. 10. Tre romancer.Text af Bjdrnstjerne Bjdrnsons Arne. 

- Kdbenhavn: Horneman og Erslev, [1876] 
(1) Over de hdje fjelle! (Undrer mig på, hvad jeg 

får att se) 
(2) Treet (Treet stod ferdigt med blad og med knopp) 
(3) I Skogen smågutten gikk dagen lang 

*Op. 11. Drei Lieder ... - Kdbenhavn: Horneman og Erslev, 
[1876] 

1. Invid floden (Här står jag invid floden) = Erin
erung (Da steh' ich hier am Flusse) 

2. Bort i fjerran (Ser du i qvällen hur molnen fly?) = 
In der Ferne (Siehst du im Abend die Wolken ziehn) 

3. I stilla natt (Vid vindens brus i stilla natt) = 
Lied der Nacht (Im Windgeräusch in stiller Nacht) 
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WIMMERMARK, JENNY 

*Guitarralbum för amatörer, populära sånger på lättaste 
sätt arrangerade för en röst med guitarr. - Gehrman, 
[1896] 

WRANGEL, ANNA HEDVIG (HEDDA) (1792-1833) f. LEWENHAUPT 

*Tre sånger ur Frithiofs saga tillegnade Frithiofs skald ... 
- Stockholm, [1828] 

(1) Frithiofs frieri 
(2) Kung Ring 
(3) Frithiofs frestelse. Duett. 

ZETHELIUS, INGEBORG 

*Grenadier-polka för piano. - Lundquist, [1903] 
*Svea-vals 

Bilaga till Damernas musikblad 1905, nr. 11-12. 

ZETTERBERG, ANNA 

*Marguerita. Hambo för piano. - Eget förlag, [1920] 

ZETTERBERG, LISA 

*Småbarnens roliga spelbok i enkel sättning för undervisning 
i hemmen. - Stockholm: Svensk musikedition, [1925] 

ZOILUS, INGA 

*Laura-vals. Boston för piano. - Lund: M. Th. Sjögren, 
[1917] 

ABERG, MARIA 

*De komma. Sång med pianoack. - Klippan: De ungas väns 
förlag, [1924] 

AKERLUND, INGEBORG 

*Melodisk pianoskola för Kindergartenstadiet. - Stockholm: 
AB Magn. Bergvalls förlag, [1925] 

AKERMAN, JEANNA ELIZABETH (1798-1859) f. BAUCK 

Sånger med piano 
*Fyra sånger för en röst och pianoforte. - Göteborg: 

O.L. Lamm 
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AKERMAN, JEANNA Sånger (forts.) 

*Tre sånger [för en röst]. - Hirsch, [1841] 
[Säljes uti A.W.Möllers musikhandel i Stockholm 1834] 

(1) Stjernsången (Stjernorna blinka ned på 
min ödsliga stig). Text: Tegner. 

(2) Ung Astolf och skön Svanhvit (De lindar 
stå under borgatorn) 

(3) Zephirs sång (I varelser kännen I glädjen?) 
*Tre sånger med acc. för pianoforte cumponerade , och 
sin broder Wilhelm Bauck wänskapsfullt tillegnade av 
Jeanna Akerman. - Stockholm: Stentr. af MUller, [1834] 

*Visperdalen. Text: Nicander 
Tr. i: Nordmannaharpan, 1832 

AKERMARK, MARIA 

*Kostervisa för sopran och baryton med piano. - Stockholm: 
Eget förlag, [1911] 

ÖBERG, SOPHIE 

*Slumra med Guds englar, lek i stilla frid 
Ingår i: Vid vaggan. Barnsånger och verser samlade 
och Sveriges unga mödrar tillegnade ag Axel Ivar 
Ståhl. - Stockholm: Tr. hos J & A Riis på P.J Meyers 
förlag, [1855] 

ÖNNERBERG-MALLING, BERTHA (1891-) 

Piano 
*Höstrosor. Barcarolle. - Axberg, [1918] 

Även för salongsorkester i: Nya orkesternummer. -
Axberg, [1918?] 

*Nous deux. Valse lente. - Axberg, [1918] 
Även för salongsorkester i: Nya orkesternummer. -
Axberg, [1918?] 

*Stefanotis. Valse. - Seelig, [1920] 
*Op. 3. Opp å dansa. Hambo. - Axberg, [1919] 
*Op. 4. Augustinatt. Idyll. - Axberg, [1919] 
*Op. 5. Esperance. Valse. - E & S, [1920] 
*Op. 7. Det gamla hemmet = Det gamle hjem. Romance. -

E & S, [1920] 
*Dp. 9. Flygande tankar. Rhapsodietta. - Seelig, [1922] 
*Op. 10. Aldrig mer. Nocturne. - Seelig, [1922] 
*Op. 11. Serenade. - Seelig, [1922] 
*Op. 12. Valse variante. - Seelig, [1923] 
*Op. 13. Sol och regn. - Axberg, [1924] 
*Op. 22. Scheherazade. Valse-serenade. - Mu.Kn., [1926] 

Även för orkester 
*Op. 46. Lavendel. Stämningsstycke. - Stockholm: AB 

Populärmusik, [1931] 
*Dp. 48. Ballade. - Stockholm: Lindqvists förlag, [1934] 
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ÖNNERBERG-MALLING, BERTHA (forts.) 

Sånger med piano 
*Dockskåpet. Sångvals vid piano. Text: N.G. Granath. -

E & S, [1934J 
*Höstrosor. För sång och piano. (Bortom skogens mörka 

rand). Text: Lilly Arbin. - Axberg, [1924J 
*Indra. Valsintermezzo. Text: Andborg-Ferlin. - Mu.Kn., 

[1929J 
Även för orkester 

*I ungdomens dagar. B sångvalser med text av Nils-Georg. -
Ed. Syl., [1929J 

*Mormors melodi. Valsaar. av Spinn, spinn. Text: H. 
Iseborg. - Mu.Kn., [192BJ 

Även med salongsorkester 
*Månsken. Sångvals. - Ed. Syl., [ 1928 J 

Med piano eller ork. ack. 
*Rosenrankor. Valse-serenad. Text: Sven Olof Sandberg. 

- R & R, [1926J 
*Sorg i sinn. Sångvals. - Ed. Sy l., [ 1929 J 

Med piano eller orkester 
*Två läppar röda. Svensk text: Karl Eyanah. - Ed. Syl., 

[1929J 
Med piano eller orkester 

*De vackraste ögon i världen. Sångvals. Text: Ejnar 
Westling. - Ed. Syl., [1930J 

Med piano eller orkester 
*Vår lyckas minut. Text : Sverker Ahde. - Stockholm: 

AB Populärmusik, [1932J 
*Op. 14. Klockbojen (Villsam var vägen i storm). Text: 
Lilly Arbin. - Stockholm: Skandinaviska musikförlaget, 
[1925J 

*Op. 15. Bland strandesn björkar (Sommarnattens milda 
skymning). Sångvals. Text av Lilly Arbin. - Mu. Kn., 
[1924J 

För orkester i: schlagerbiblioteket för orkester. -
Mu. Kn., [1924J 

*Op. 16. Ur gamla gömmor (Bleknande och sval) Text: Lilly 
Arbin. - Mu.Kn., [1924J 

*Op. 17. Svarta penseer (Mörka blickars tränade och milda 
glans) Text av kompositören. - Mu. Kn., [1925] 

För orkester i: schlagerbiblioteket för orkester 
*Op. 19. Brustna strängar (skymningens timme, vemodets 

stund). Sångvals. Text: Kompositören. -Mu. Kn., [1925J 
*Op. 21. Fata morgana. Valse-romance. Text av Sven- Olof 

Sandberg. -Mu. Kn., [1926J 
*Op. 23. Min tanke. Valse Romance. Text: Sven Olof Sand

berg. - Mu.Kn., [1926J 
*Op. 24. I Landsflykt. Ballade. Text: Sven-Olof Sandberg. 

- Mu.Kn., [1926] 
*Op. 26. Bella Donna. Vals. Text: Sven Olof Sandberg. -

Mu. Kn., [1927J 
*Op 28. I avskedsstunden. Valse-Romance. Text: Sven Olof 

S a 1 1 ·~ •J e r g . - E d. S y l . , [ 'l 9 2 7 J 
Även med salongsorkester 

*O p. 29. Quelques f le urs. Sångvals. - Mu. K n., [ 1927 J 
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ÖNNERBERG-MALLING, BERTHA Sånger (forts.) 

*Op. 30. Mors blommor. Text: Lilly Arbin. - Ed. Syl., 
[1927] 

Även med salongsorkester 
*Op. 31. Paradiset. Sångvals. Text: Sven Olof Sandberg. 

-Ed. Syl., [1928] 
Även med orkester 

*Op. 32. Kyssen du gav mig. Sångvals. Text: Sven Olof 
Sandberg. - Mu. Kn., [1928] 

Även med orkester 
*Op. 33. Sommarsol. Vals. Text: Nils Sverker. - Ed. 
Syl., [1928] 

Även med orkester 
*Op. 42. Valspoeme. Text: Sven Alve. - Mu. Kn., [1930] 

Även med orkester 
*Op. 43. Bravo, bravissimo. Hambo. Text: Svante Lund. -

Mu. Kn., [1931] 
Även med orkester 

*Op. 44. När jag får min million. Vals. Text: Sverker 
Ahde. - Stockholm: AB Populärmusik, [1931] 

Även med orkester 
*Op. 46. Rosina. Svensk text: Ferlin. - Stockholm: AB 

Populärmusik, [1931] 
Även med orkester 

72 



VERK AV ICKE IDENTIFIERADE PsEUDONYMER 

A***** 

*Louisen-galopp.[Piano]. - Stockholm: P. A. Huldberg, 
[1856] 

*Mazurka för piano. - Lundquist, [1858?] 

C.W.D.H. 

Andante Risaluta med variationer för piano och violin 
af C.W.D.H. - A.Heyensköld, [1861] 

E. T. 

Ida vals componerad för pianoforte af E.T. - Stockholm, 
[1852] 

E-t Elise 

*Några minnestoner. Polka för piano. - Lundquist, [1858?] 
*"Sjung för de små", sånger af E E-t.- Ev. Fast., [1897] 
*Une pensee. Polka för piano. - Lundquist, [1858?] 

F ••• 

Tonminnen. 4 pianostycken. - Stockholm, [1874] 

Hilda L. 

Minne från Dalarne. Fantasi-Polka för piano af Hilda L. -
Stockholm: K. A. Segerström, [-1865] 

Musikälskarinna 

Romance med accompagnement för sång och pianoforte af 
en Musikälskarinna. - Stentr. af J. L. Ebeling, [1835] 

Sago-Greta 

Sago-Gretas .visbok. 12 barnvisor med teckningar. - Ny 
uppl. - E & s, [1923] 

W*, Charlotte, Amelie et Gustave samt T.G.E*. 

Trois Valses pour le pianoforte composees par Charlotte, 
Amelie et Gustave W* arrangees par T.G.E*. - Stockholm: 
Imp. Lith. de C. MUller, [1829] 
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V. L. 

Riksdagsvals för piano. - Stockholm: C.J. Rydelius, 
[1859] 

*****n 

Till den sorgsna blomman.[Sång för en röst och piano] 
af *****n. -Göteborg: Lindströms bokh., [1872] 

****** 

Emilie-Polka komponerad för pianoforte af *****· 
Säljs i Östergrens musik och bokhandel, Stockholm, 
[1824] 

Eugenie-Valse af ***** - Stockholm: Rylander, [1845] 
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KÄLLFÖRTECKNING 

Abr. Lundquist's förlagsförteckning. - Stockholm: Lundquist, 
[1875]. - [58] s. 

Bagge,Julius: Musikalier utkomna på svenskt förlag 1876-
1885 

Ingår i: Svensk bokkatalog jemte musikförteckning för 
åren 1876-1885. - Stockholm, 1890. - S.305-334 

Catalog öfver de från Abr. Hirsch officin i Stockholm 
utkommna musikalier. - [Stockholm: Hirsch], 1841. -
14 s. 

Catalog öfver de från Abr. Hirsch officin i Stockholm 
utkomna musikalier. - Stockholm: Hirsch, 1843. - 16 s. 

Catalog öfver de från Abr. Hirsch's officin i Stockholm 
utkomna musikalier. - [Stockholm: Hirsch], 1848. - 26 s. 

Damernas musikbladll: populär salongs och dansmusik .. . 1 
utg. av Ellen Sandels. - Stockholm, 1903-1905 

Davidsson, Ake: Bibliografi över svensk musiklitteratur 
1800-1945 = Bibliography of Swedish music literature 
1800-1945. - 2. uppl. utökad med ett suppl. - Stockholm: 
Almqvist & Wiksell, 1980. - 267 s. - (Acta Bibliothecae 
R. Universitatis Upsal~ensis; 22) 
ISBN 91-85092-10-X 

Dur och moll: musikkalender l red. av Frithiof Cronham. 
- Stockholm, 1888 

Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade svenska adelns 
ättartavlor. - Stockholm: Nordstedt, 1925-36. - 9 bd. 

Eliaeson, Ake: Tegner i musiken: bibliografi och musik
historia l Ake Eliaeson och Tobias Norlind. - Lund: 
Gleerup, 1946. - 222 s. 

Forslin, Alfhild: Runeberg i musiken: bibliografi med 
kommentar och historisk översikt. - Helsingfors, 1958. 
- 365 s.: ill. - (Skrifterl utg. av svenska litteratur
sällskapet i Finland; 367) 

Förlager af L: s G u st. R y lander. - Stockholm, 1845. - 11 s. 
Föreningen svenska kompositörer av populärmusik, SKAP: 

Svensk populärmusik: förteckning och register över 
noter och grammofoninspelningar. - Stockholm, 1962. -
2 d. (349, 392 s.) 

[duplic.] 
Förteckning öfver böcker, musikalier, planchverk m m 

hvaraf större delen säljas med 20, 25, 333 113 och 50 
proc. rabatt, då regnifitioner insändas till P. Ad. 
Huldberg, bokhandlare i Stockholm, bazarn å Norrbro. 
- Stockholm, 1852 

Förteckning öfver Carl Johnn i stockhalm musikförlag. 
- [Stockholm], 1898. - 15 s. 

Förteckning öfver de musikalier som äro att tillgå i 
Östergrenska Musikhandeln i Stockholm. - [Stockholm: 
Östergren], 1839. - 164 s. 

Förteckning [No. 1] öfver godtköpsmusikalier uti Levy's 
musik- och Instrumenthandel, Stockholm. - Stockholm, 
1874. - [53] s. 

Förteckning öfver J. C. Hedboms Musikaliska Lån-bibliothek; 
2. - Stockholm, 1833. - 24 s. 
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Förteckning öfver musikalier hvilka för F. T. Berlings 
konkursmassas räkning försäljas hos alla bokhandlare 
i Sverige, Norge, Finland och Danmark till mycket nedsatta 
priser.- Stockholm, 1868.-35 s. 

Förteckning öfver musikalier i Abr. Hirschs musikhandel 
och musikaliska lånsinstitut i Stockholm. - Stockholm, 
1852. - 120 s. 

Förteckning öfver musikalier i Elkan & Schildknechts 
musikhandel och musiklånebibliothek i Stockholm, Fredsgatan 
n:o 17. - Stockholm, 1859. - 102 s. 

Förteckninf öfver nya musikalier : pianomusik, sånger, 
violinmusik m m. - Stockholm: Hirsch, 1899. - 11 s. 

Helmer, Axel: Något om musikaliedatering 
Ingår i : Svenskt musikhistoriskt arkiv, Bulletin // 
4. - 2. upp l. - stockhalm' 1970. - s. 6-26 

[ duplic.] 
Helmer, Axel: Svensk solosång 1850-1890 = Das schwedische 

Sololied 1850-1890. - Stockholm, 1972. - 2 vol. -
(Musik i Sverige // Skrifter/ utg. av Svenska samfundet 
för musikforskning och Svenskt musikhistoriskt arkiv; 3) 

Diss. Uppsala univ. - Mit einer deutschen Zusammenfassung 
ISBN 91-85172-04-9 
1. En genrehistorisk studie= Eine gattungsgeschichtliche 
studie. - 318 s. 
2. Sångförteckning = Liedverzeichnis. - 134 s. 

Intelligensblad för svenska bokhandeln 1853-1862. -
Stockholm, 1853-1862 

Inventarium af Abr. Hirsch i Stockholm förlager. - [Stockholm: 
Hirsch], [1848] 

Katalog öfver musikalier som äro att tillgå uti Abr. 
Lundquist's Musikhandel och musiklånebibliothek i 
Stockholm ... - [Stockholm: Lundquist], [1858?]. - 103 s. 

Katalog öfver musikalier som äro att tillgå uti Rylander & 
Komp. musikhandel och musiklånebibliothek i Stockholm. -
Stockholm, 1851. - 110 s. 

Lindhjem, Anna: Kvinnelige komposnister og musikk-skole
utgivere i Skandinavien. - Fredriksstad, 1931. - 28 s. 

Lindqvist, John: Musikförteckning 1911-1935 
Ingår i: Arskatalog för svensk bokhandel 1911-1935. 
- Stockholm, 1912-1936 

Lindqvist, John: Uppslagsbok för svenska musikhandeln. 
- Linköping 
1891-1895. - 1896. 
1896-1900. - 1901. 
1901-1905. - 1906. 
1906-1910. - 1911. 
1911-1915. - 1916. 
1916-1920. - 1921. 
1921-1925. - 1926. 
1926-1930. - 1931. 
1931-1935. - 1936. 

- 113 s. 
- 115 s. 
- 124 s. 
- 114 s. 
- 106 s. 
- 122 s. 
- 165 s. 
- 155 s. 
- 151 s. 

Löfving, I: Förteckning öfver musikalier, utgifna åren 
1886-1895 

Ingår i: Svensk bokkatalog jemte musikförteckning för 
åren 1886-1895. - Stockholm: Bonnier, 1900. - S. 362-396 

Löfving, I: Musikförteckning 1896-1900 
Ingår i: Svensk bokkatalog jämte musikförteckning 
för åren 1896-1900. - Stockholm, 1904. - S. 353-381 
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Musikalier utkomna hos Abr. Hirsch i Stockholm. -
Stockholm, u. å 

Musikaliska akademiens bibliotek. Katalogen samt några 
kapslar okatalogiserat material. 

Musikaliska konstföreningen: Av musikaliska konstföreningen 
utgivna arbeten. - Stockholm: Nordstedt, 1926 

Musikkatalog från Killbergs bok-, musik- och pappershandel, 
Helsingborg 
No. 1. -Sånger. - 1897. - 140 s. 

Norlind, Tobias: Allmänt musiklexikon. - Stockholm, 
1916. - 2 bd. 

Nisser, Carl: Svensk instrumentalkomposition 1770-1830: 
nominalkatalog. - Stockholm, 1943. - 467 s. 

Nya kompositioner af svenska, norska och danska tonsättare 
utkomna hos Abr. Hirsch i Stockholm. - [Stockholm: 
Hirsch], [1875]. - [8] s. 

Nya musikalier utgifne på Abr. Lundquists förlag ... -
[Stockholm: Lundquist], 1861. - [4] s. 

Palmborg, Stina: Alice Tegner. - Stockholm: Natur och 
Kultur, 1945. - 283 s. 

Ruden, Olof: Förteckning över Nordiska Museets musikalier 
(utom Almqvustsaml. och folkmusikuppteckningar). -
1965. - 32 s. 

[duplic.] 
Sohlmans musiklexikon. - Stockholm, 1948-1952. - 4 bd. 
Sohlmans musiklexikon. - 2. rev. o. utvidg. uppl. -

Stockholm, cop. 1975-1979. - 5 bd. 
ISBN 91-7198-025-3 

Stålberg,Carolina Wilhelmina: Anteckningar om svenska 
qvinnor / Carolina Wilhelmina stålberg & Per Gustaf 
Berg.- Stockholm: P. G. Berg, 1864.-428 s.: ill. 

Svensk bibliographie : eller allmän förteckning öfwer 
utkomna böcker, gravyrer, chartor, lithographier och 
musikalier 1828-1865. - Stockholm, 1828-1865 
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Svenska släktkalendern//. -Arg. 1(1911)- 1980. -
Stockholm, 1912-1980 

Svenskt biografiskt lexikon. - Stockholm: Bonnier, 1918-
1979. 

Tammelin, Th: Uppslagsbok för svenska musikhandeln 1889. 
- Göteborg: Th. Tammelins förlag, 1889. - 152 s. 

Tammelin: Uppslagsbok för svenska musikhandeln. - Supplement 
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Wiberg, Albert: Den svenska musikhandelns historia. -
Stockholm, 1955. - 494 s. 

Öhrström, E~a: Kvinnliga komponister i Sverige under 
1800 och 1900-talen: förteckning sammanställd till 
Nordiska kammarmusikdagar med konferens om kvinnans 
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. SPECIALARBETE 

Schmidt, Pia: Kvinnliga tonsättare i Sverige 
1800-1935: en verkförteckning. - Borås, 1982. 
- 77 s. - (Specialarbete/ Högskolan i Borås . 
Institutionen bibliotekshögskolan, ISSN 0347-
1128; 1982: ) 

Specialarbetet förtecknar konstmusikaliska verk, 
barnvisor, populärmusik, utgåvor av sång-eller 
instrumentalskolor samt folkmusikuppteckningar 
och arrangemang gjorda av 225 kvinnliga tonsättare. 
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Kvinnliga tonsättare i Sverige 1800-1935: 
en verkförteckning l Pia Schmidt. - Borås, 
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