Amalia Hjelm
AmaliaHjelm föddes1846 i Grycksbo,ett pappersbrukstrax utanför Falun.
Hennes föräldrarvar bruksägarenJohan Henric Munktell och hans maka
Augusta(f. Eggertz),båda upplystaoch mångsidigtbegåvadepersonligheter.
Paret ck nio barn, varavtre döttrar kom att ägna sigåt konstnärligverksamhet. Förutom Amaliagälldedetta hennes båda yngre systrar:Helena Munktell
bleven framståendetonsättare och Emma (gift Sparre)valdebildkonstens
bana. Fadern var en god pianist som under sin studietid i Uppsalahade umgåtts med namn som Erik Gustaf Geijeroch AdolfFredrik Lindblad.
När AmaliaHjelm var 15 år gammal, avledfadern. Modern tog överdriften av bruket, men kunde ändå tillbringalånga perioderi Stockholmmed sin
stora barnaskara.I Stockholmtog Amalialektioneri piano av LudvigNorman och i sång av Fritz Arlberg.Kring 1870 studeradehon piano för Marie
LouiseÖberg.
1865,19 år gammal, gifte hon sigi Stockholmmed sjöoceren August
Hjelmstierna.Äktenskapetblevinte lyckligtoch upplöstesefter några år. Som
tonsättare framträdde hon under kortnamnet AmaliaHjelm, möjligenför att
markeraen visssjälvständighetgentemotden fru Hjelmstiernasom hon annars skulleha omtalats som.
Konturerna kring AmaliaHjelms levnadsom vuxen är mycketvaga.Hon
levdeunder många år utomlands, i Cannes och i Schweiz,något som familjeförmögenhetenmedgav.Enligt uppgift arbetade hon som pianist och pianopedagog,komponerademusik samt skrevskönlitteräraverk.Under de oroligheter som förebådadeförstavärldskrigetyttade hon tillbaka till Sverigeoch
Stockholm,där hon avled1916.En minnesteckningmeddelaratt hon ”genom
sin originellaoch spirituellapersonlighetgjort sigsynnerligenomtyckt av en
talrik vänkrets”.
AmaliaHjelms musikaliskaproduktion är inte stor, åtminstone av bevarade verkatt döma. Och den är därtill begränsadtill verkför röst och piano.
Det speciellamed AmaliaHjelms sångerär emellertidatt hon genomgående
tonsatte egna texter.I praktiken var hon alltsålika mycketförfattaresom
tonsättare. Hennes sångerpekar genomformat och uttryck på att de är tänkta
för privatasammanhang, inte scenen.Trots att hon till synesvar en sparsam
kompositör,ck hon likväl två sångsamlingaroch tre enskildasångerpublicerade.
GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter. Justeringarav bågar,förtecken,
accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har utförts
utan kommentar.
Förlaganär utgivenav Elkan & Schildknecht,Stockholm,E.& S. 1715.
På omslagetstår: ”Till Esther Gadelius/ född Sidner/ Näckrosen/ Sång
vid Piano af / A Hjelm / Stockholm/ Elkan & Schildknecht/ Drottninggatan No. 28”.
Tryckår: 1897.

Amalia Hjelm
AmaliaHjelm wasborn in 1846 in Grycksbo,a paper mill town just outside
of Falun. Her father wasthe mill ownerand managerJohan Henric Munktell, and her mother wasAugusta(néeEggertz),both enlightenedand multitalented individuals.e couplehad nine children, of whom three daughters
later devotedthemselvesto artistic endeavours.BesidesAmaliaHjelm, her two
youngersisterswereengagedin the arts: Helena Munktell becamea prominent
composer,and Emma (marriedSparre)chosethe visualarts path. eir father
wasa good pianist and during his yearsin Uppsalahe socialisedin circlesthat
includedauthor Erik Gustaf Geijerand composerAdolfFredrik Lindblad.
When Amaliawasfteen yearsold, her father died. Her mother then took
overthe operationof the paper mill, but also spent long periodsof time in
Stockholmwith her largebrood of children. In StockholmAmaliatook piano
lessonsfrom pedagogueand composerLudvidNorman, a wellas singingfrom
baritoneFritz Arlberg.Sometimearound 1870, she studied piano with Marie
LouiseÖberg.
In 1865 at the age of nineteen, she married the navalocer AugustHjelmstiernain Stockholm.e marriagewasan unhappy one and dissolvedafter a
fewyears.As a composer,she went by the pen name AmaliaHjelm, possiblyto
indicate a certain independencein comparisonto the title Mrs Hjelmstierna,
the name she otherwisewould havebeen known by.
e contoursof AmaliaHjelm’sadult lifeare rather vague.She livedabroad
for severalyears,in Cannes and in Switzerland,somethingthe family’swealth
aorded her. She reportedlyworkedas a pianist and piano teacher,composed
music,and alsowrote literaryworks.During the unrest that heraldedthe First
WorldWar she movedback to Swedenand to Stockholm,whereshe died in
1916.Her obituary notes that ‘through her originaland witty personality,she
made herselfwellliked by a number of circlesof friends’.
AmaliaHjelm’smusicalproductivitywasnot large,at least if one judges
by the number of survivingworks,which are limited to worksfor voiceand
piano. A specialfeatureof Hjelm’ssongsis that she consistentlyset musicto
her own texts. In practice,she wasas much a writer as she wasa composer.
e structures and expressivenessof her songsshowthat they weremeant for
privatecontexts,not the stage.Although she seeminglycomposedverylittle,
she neverthelesspublishedthree individualsongsand two song collections.
Gunnar Ternhag
Trans.JillAnn Johnson

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with
commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustmentsto slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot
aected the reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby Elkan & Schildknecht,Stockholm,E.& S. 1715.
Text on the front page:”Till Esther Gadelius/ född Sidner/ Näckrosen/
Sångvid Piano af / A Hjelm / Stockholm/ Elkan & Schildknecht/ Drottning-gatan No. 28”.
Yearof publication:1897.

