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Amanda Maier-Röntgen

Violinisten och kompositören Amanda Maier-Röntgens (1853–1894) 
livsöde närmar sig en saga. Hon föddes i Landskrona, där hon till en 
början undervisades i musik av sin far, Carl Eduard Maier som var upp-
vuxen i sydtyska Riedlingen. Fadern som hade ett bageri i staden var själv 
musikutbildad.

Från 1869 studerade hon violin med lera ämnen vid Musikkonser-
vatoriet i Stockholm och blev den första kvinnan i Sverige att erövra 
musikdirektörsexamen. Åren 1873–76 ägnade sig hon åt fördjupade 
studier vid konservatoriet i Leipzig: komposition för Carl Reinecke och 
Ernst Friedrich Eduard Richter och violin för tysk-holländske Engelbert 
Röntgen, konsertmästare vid Gewandhausorkestern i staden. Under åren 
i Leipzig tillkom lera betydande verk, bland annat en violinkonsert som 
framfördes av denna orkester med tonsättaren som solist. Efter studieti-
den turnerade Amanda Maier som violinist i och utanför Sverige, men 
komponerade också.

I Leipzig hade hon träfat sin violinlärares son, pianisten och tonsät-
taren Julius Röntgen som hon förlovade sig med 1879. De gifte sig i 
Landskrona 1880 och slog sig sedan ner i Amsterdam, där han fått en 
tjänst som pianolärare. Amanda Maier-Röntgen upphörde med sitt kon-
serterande som tidigare hade varit både intensivt och framgångsrikt. Hon 
framträdde emellertid i musikaliska salonger som paret arrangerade. Och 
hon uppfostrade två söner som båda blev framstående musiker.

© Gunnar Ternhag, Levande Musikarv

Sonat i h-moll för violin och piano

Verket tillkom under Amanda Maier-Röntgens studietid vid konservato-
riet i Leipzig 1873–76. Under högt ansedda lärares ledning fortbildades 
hon där i lera ämnen, däribland violin, harmonilära och komposition. 
Sonaten blev prisbelönt och gavs ut 1878 av Musikaliska Konsertfören-
ingen i Stockholm. I ett brev från den 13 juli 1874 beskriver tonsättaren 
själv sonaten som ”lite vild” men påpekar samtidigt att om den framförs 
väl låter den ”ej illa, det har jag både hört och gjort i Leipzig”.

Första satsen (Allegro) är uppbyggd i sonatform och sätter igång direkt 
med ett mörkt och passionerat tema. Två andra teman får också bety-
delse för satsens utveckling. Dels ett som visar upp två olika karaktärer 
av ett och samma material, först mjukt tassande för att sedan övergå i en 
kraftfull gestalt. Dels ett ”sidotema” som med sina uttrycksfulla intervall-
språng kontrasterar mot föregående teman.

Den andra satsen är tredelad (Andantino – Allegretto, un poco vivace 
– Tempo primo). Ytterdelarna präglas av en rainerad enkelhet där det 
sångbara temat rör sig över ett gungande ackompanjemang. Mellandelen 
innehåller ett energiskt tema i strikt tvåstämmig kanon mellan violinen 
och pianot – en tredje stämma (pianots basstämma) beledsagar men 



deltar också emellanåt i kanonarbetet. Tempot är i denna del avsevärt högre än 
i de omgivande delarna och hela satsen skulle därför kunna beskrivas som en 
långsam sats med ett insprängt scherzo.

Finalen (Allegro molto vivace) är ett rondo som med entusiasm kastar sig 
iväg med välfunna teman och drivande rytmik.

© Tomas Löndahl , Levande Musikarv
Tidigare version publicerad 1994 som skivkommentar till Musica Sveciae MSCD 528–529.



Källkritisk kommentar

Källmaterial

Denna utgåva av Amanda Maiers Sonat för violin och piano baserar sig på 
följande källa: ett nottryck publicerat av Musikaliska Konstföreningen, Stock-
holm, 1878 som återinns på Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm under 
signum VP-Ä/Sv. Eftersom detta tryck tillkom under tonsättarens levnad har 
det autografpartitur och den stämma som inns på Nederlands Muziek Insti-
tuut (107/B29) inte använts som källa för denna utgåva. 
Utgåvan består av en pianostämma med violinstämman tillfogad på sedvanligt 
sätt ovanför (TP) samt en separat violinstämma (TV). Texten på omslaget ly-
der: "MUSIKALISKA KONSTFÖRENINGEN. / SONAT / FÖR / PIANO 
OCH VIOLIN / AF / AMANDA MAIER. / STOCKHOLM, 1878."

Kommentarer

Nottexten i föreliggande utgåva utgör en reproduktion av notbilden i TP och 
TV, där utgivarens emendationer har förts in. Vissa justeringar rörande bågar, 
förtecken, accentuering och tonlängder har företagits utan speciik kommen-
tar. I övrigt anförs nedanstående anmärkningar.

Takt  System  Anmärkning

Pianopartituret (TP)
Sats 1 
133  Pi. övre  TP har ess1 på sista 8-delen.
142 V.  TP har ciss3 på sista 8-delen.
163 V.  TP har p; TV har fp.
214  V.  Första tonen ska vara 4-del (ej punkterad). Smuts?
232 V.  TP saknar pp, vilket står i TV.

Sats 3
300  Pi. övre  TP har a1 på den andra 4-delen.

Violinstämman (TV)
Sats 2 
51   Staccatopunkt tillfogad på första 8-delen (inns i TP).
96   Staccatopunkt tillfogad på sista 8-delen (inns i TP).
98   Staccatopunkt tillfogad på sista 8-delen (inns i TP).

Sats 3
171   dimin. lyttat från takt 195 i enlighet med TP.
373   sempre ff  tillfogat (inns i TP).
 
Förkortningar
Pi. = Piano
V. = Violin
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Amanda Maier-Röntgen

he life of violinist and composter Amanda Maier-Röntgen (1853–1894) 
was not unlike a fairy tale. She was born in Landskrona on the south-east 
coast of Sweden, where she was initially taught music by her father, Carl 
Eduard Maier, who had grown up in Riedlingen, south Germany. He 
owned a bakery in town and had a musical education himself.

From 1869 on, she studied violin and other subjects at the Stockholm 
Conservatory, and became the irst woman in Sweden to pass the Direc-
tor of Music exam. In 1873–76, she broadened her studies at the con-
servatory in Leipzig: composition for Carl Reinecke and Ernst Friedrich 
Eduard Richter and violin for the German-Dutch Engelbert Röntgen, 
leader of the city’s Gewandhaus orchestra. During her years in Leipzig, 
she wrote several important works, including a violin concerto which was 
performed by the Gewandhaus orchestra, with the composer as soloist. 
After her studies, Amanda Maier toured as a violinist in Sweden and 
abroad, but also continued to compose. 

In Leipzig, she had met her violin teacher’s son, the pianist and com-
poser Julius Röntgen, to whom she became engaged in 1879. hey 
married in Landskrona in 1880 and then settled in Amsterdam, where 
he had received a posting as a piano teacher. Amanda Maier-Röntgen 
ceased to perform in concerts, which she had previously done proliically 
and successfully. She did however perform in musical salons organised by 
the couple. She also brought up two sons who both became prominent 
musicians. 

© Gunnar Ternhag, Levande Musikarv
Transl. Martin homson

Sonata in B minor for Violin and Piano

his work came into existence during Amanda Maier-Röntgen's time 
studying at the conservatory in Leipzig 1873–76. Under the direction of 
highly regarded teachers, she quickly established herself there in several 
subjects, including violin, harmony and composition. his award-win-
ning Sonata was published in 1878 by the Musical Concert Society in 
Stockholm. In a letter dated July 13 1874, the composer herself describes 
the sonata as ‘a little wild’, whilst pointing out that if it is performed well 
it sounds ‘not bad, as anything I have heard and done in Leipzig’.

he irst movement (Allegro) is constructed in sonata form and be-
gins directly with a dark and passionate theme. here are also two other 
important themes within this movement’s development: one that shows 
of two diferent characteristics of the same material, at irst softly patte-
ring, and then transformed into a powerful igure, and a secondary theme 
which, with its expressive interval leaps, contrasts with the previous themes.

he second movement is in three parts (Andantino – Allegretto, un 
poco vivace – Tempo primo). he outer portions are characterised by 



a reined simplicity, where the singable theme moves over a lilting ac-
companiment. he middle section contains an energetic theme in strict 
two-part canon between violin and piano – a third part (in the bass of 
the piano) accompanies, but also participates occasionally in the canon. 
he tempo in this section is signiicantly faster than in the surrounding 
sections, and the whole movement could therefore be described as slow, 
with an interspersed scherzo.

he inale (Allegro molto vivace) is a boisterous rondo illed with well-
founded themes and driving rhythms.

© Tomas Löndahl, Levande Musikarv
Transl. Transl. Robin McGinley
Earlier version published in 1994 as a disc comment to Musica Sveciae MSCD 528-529.
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