H ELENA
MUNKTELL
18521919

Österns natt
duett för sopran, alt och piano

Night of the East
duet for soprano, alto and piano

Emenderadutgåva/Emendededition

Levande Musikarv och
Kungl. Musikaliska akademien
Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden dolda svenska
musikskatten och göra den till en självklardel av dagens repertoar och
forskning.Detta sker genom notutgåvor av musik som inte längre är skyddad av upphovsrätten,samt texter om tonsättarna och deras verk.Texterna
publicerasi projektetsdatabas på internet, liksom fritt nedladdningsbara
notutgåvor.Huvudman är Kungl. Musikaliskaakademien i samarbetemed
Musik- och teaterbiblioteketoch SvenskMusik.
Kungl. Musikaliskaakademien grundades 1771 av Gustav III med ändamålet att främja tonkonsten och musikliveti Sverige.Numera är akademien en friståendeinstitution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens och morgondagensmusikliv.

SwedishMusical Heritage and
e Royal SwedishAcademyof Music
e purposeof SwedishMusicalHeritageis to make accessibleforgotten
treasuresof Swedishmusicand make them a natural featureof the contemporaryrepertoireand musicology.is it doesthrough editionsof sheet
musicthat is no longerprotectedby copyright,and textsabout the composers
and their works.is materialis availablein the project’sonline database,
wherethe sheetmusiccan be freelydownloaded.e projectis run under
the auspicesof the RoyalSwedishAcademyof Musicin associationwith the
Musicand eatre Libraryof Swedenand SvenskMusik.
e RoyalSwedishAcademyof Musicwasfounded in 1771 by King
GustavIII in order to promotethe compositionand performanceof musicin
Sweden.Today,the academyis an autonomousinstitution that combinestradition with activeengagementin the contemporaryand future musicscene.

www.levandemusikarv.se
Huvudredaktör/Editor-in-chief: Anders Wiklund
Textredaktör/Text editor: Erik Wallrup
Redaktör/Editor: Magnus Svensson
LevandeMusikarv/SwedishMusical Heritage
Kungl. Musikaliska akademien/e Royal SwedishAcademyof Music
Utgåva nr 711/Edition no. 711
2014
Notbild/Score: Public domain. Texter/Texts:© Levande Musikarv
ISMN 979-0-66166-100-9
Levande Musikarv nansieras med medel från/Published with nancial support from Kungl. Musikaliska akademien,
Kungl. Vitterhetsakademien,Marcus och AmaliaWallenbergsStiftelse,StatensMusikverk,RiksbankensJubileumsfond,
SvenskaLitteratursällskapeti Finland och Kulturdepartementet.
Samarbetspartners/Partners: Musik- och teaterbiblioteket,SvenskMusik och SverigesRadio.

Helena Munktell
Helena Munktell (1852–1919)rörde sigvant i tre skildamiljöer,Grycksbo,
Stockholmoch Paris,en omständighet som berättar om familjenstillgångar,
men ocksåom hennes möjligheteratt utvecklasi musiken.Hon växteupp
i herrgårdeni bruksorten Grycksbo,strax utanför Falun. I det musik-och
kulturintresseradehemmet höll man salonger,där bland annat AdolfFredrik
Lindbladkunde delta.
I Stockholmck hon sin grundläggandemusikutbildning,där pianospelet
stod i centrum. Hon var elevvid Ivar Hallströmsmusikinstitut och fortsatte
därefter med privatalektionerför dåtidens främsta lärare(kompositionför
LudvigNorman och Conrad Nordqvist, kontrapunkt för Johan Lindegrenoch
instrumentation för JosephDente).
1870 börjadehon regelbundetgöra utlandsresor.1877–79vistadeshon
vintertid i Paris,i förstahand för studier,främst i pianospel,men snart ocksåi
komposition.Åren 1885–92 var hon lika regelbundettillbaka i denna metropol. Hon studeradeförst kompositionför BenjaminGodard, och från 1892 för
Vincentd’Indy som ocksåbleven introduktör av hennes musik. Bådestörre
och mindre verkuppfördesmed framgångi staden.
Efter studieårenkomponeradehon verki allt större former.Orkesterverk
som Suite symphoniqueoch orkesterdiktenBränningar, liksomoperan I Firenze
var vid denna tid ovanligasatsningarför en kvinnlig tonsättare.
Det franskainytandet på hennes musik är omisskännligt,exempelvisvad
gällerharmonik och orkesterklang,men Helena Munktell intresseradesig
under senareår ocksåför hemlandskapetsfolkmusiksom hon vävdein i era
kompositioner.
Helena Munktell invaldesden 24 mars 1915som ledamot nr 545 i Kungl.
Musikaliskaakademien.Det bör nämnas att hennes far, Johan Henrik Munktell (1804–1861),var ledamot av samma akademi,invald i den så kallade
andra klassen1857.
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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 Abr.Lundquistsförlag,Stockholm,Abr.L.2875.
På omslagetstår: ”Till Fru Anna Gibson och FrökenMaria Widmark / Österns Natt / Duett för Sopran och Alt / med Piano / till text af / H. Widmark
/ komponeradaf / HeleneMunktell / Stockholm/ Abr.LundquistsKongl.
Hof-Musikhandel/ Georg Abr:sonsLundquistsFörlag”.
Tryckår:1894.

Helena Munktell
Helena Munktell (1852–1919)usuallymovedin three separatecircles– Grycksbo, Stockholmand Paris– a circumstancethat saysmuch about her family’s
assets,but alsoabout her opportunitiesfor musicaldevelopment.She grew
up at the farm estatein Grycksbo,just outsideFalun. Salonswereheld in her
musicallyand culturallyenlightenedhome, whereAdolfFredrik Lindbladand
others wereparticipants.
She receivedher initial musicaleducationin Stockholm,concentratingon
piano. She wasa student at Ivar Hallström’smusicinstitute and later continued with privatelessonsfor the foremostteachersof the time (compositionfor
LudvigNorman and Conrad Nordqvist, counterpoint for Johan Lindegrenand
instrumentation for JosephDente).
In 1870, she regularlybegan to travelabroad.From 1877 to 1879 she spent
the wintersin Paris,mostlyto study – mainly piano but soon also composition.
From 1885 to 1892, she wasagain a regular visitorto the metropolis.She rst
studied compositionfor BenjaminGodard, and from 1892 for Vincentd’Indy,
who alsobecamean introducer of her music.Both great and smallerpiecesof
hers weresuccessfullyperformedin the city.
After her studies,she composedworksin increasinglygreatforms.Orchestralpiecessuch as Suite symphoniqueand the orchestralpoem Bränningar
(BreakingWaves),as wellas the opera I Firenze, wereunusual enterprisesfor a
femalecomposerat the time.
e French inuence on her musicis undeniable,especiallyin terms of
harmony and orchestraltone, but in later yearsHelena Munktell also became
interestedin the folk musicof her homeland, which she woveinto severalcompositions.
On 24 March 1915,Helena Munktell waselectedto the RoyalAcademyof
Musicas memberno. 545. It should be noted that her father,Johan Henrik
Munktell (1804–1861),wasa memberof the sameacademy,electedto the socalledsecondclassin 1857.
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About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with comments on the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustments
to slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot aected the
reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby Abr.Lundquistsförlag,Stockholm,Abr.L.2875.
Text on the front page:”Till Fru Anna Gibson och FrökenMaria Widmark / Österns Natt / Duett för Sopran och Alt / med Piano / till text af / H.
Widmark / komponeradaf / HeleneMunktell / Stockholm/ Abr.Lundquists
Kongl.Hof-Musikhandel/ Georg Abr:sonsLundquistsFörlag”.
Yearof publication:1894.

