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Prinsessan Eugénie
PrinsessanEugénieingår i skaran av konstnärligtverksammaBernadotter,
en anmärkningsvärdådra som på sin tid betydde mycketför utvecklingenav
svensktkulturliv.Eftersomera av dessaägnadesigåt musik, ck musiklivet
viktigaimpulserav de kungligasengagemang.
PrinsessanEugénieföddes1830 på Stockholmsslott. Hon var dotter till
Oscar I och drottning Joséphine.Hon hade fyra bröder:Karl XV,Gustaf som
ocksåägnadesigåt musik, Oscar II och August.Hennes uppväxtpräglades
av musik och konst, två intresseområdensom tillsammansmed välgörenhet
skulleföljahenne livetigenom.Musiken förenadehenne med brodern Gustaf.
En sjuklighetsom drabbadehenne redan i tonåren kom ocksåatt dana hennes
personlighet.
Eugénie,prinsessaav Sverigeoch Norge, kom på läkarrekommendationtill
Gotland 1860. Hon skapadesigdär ett hem, VillaFridhem strax söderom
Visby,och levdepå ön sommartid och om vintrarna på Stockholmsslott. På
Gotland fördehon ett sällskapsliv,men månade genomera initiativocksåom
öns fattiga och sjuka.
Prinsessantecknade,målade och skulpterade.Hennes mest kända verk
är en statyett med ett barn och en hund, ”Kan du inte tala”,som utfördesi
porslin av Gustavsbergsfabriker.Men lika mycketägnadehon sigåt musik. Så
längebrodern Gustaf levde,musiceradehon med honom. Hon komponerade
sångerför soloröstoch duetter, hon skrevpianomusikoch körverk.De esta
verkenär tillkomna för sammanhang som hon självdeltogi, med andra ord
musik som inslagi en socialsamvaro.Verkenär därför ensatsigaoch förhållandeviskorta. Flerapianostyckenär tänkta som dansmusik,då dans också
ingicki umgänget.
© 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 företagits
utan kommentar.
Förlaganär publiceradutan namngivenförläggare.
På omslagetstår: ”FåglarnesMorgonlof/ Duett / för Alt och Sopran / af /
E******”.
Tillkomstår:1865.

Princess Eugénie
PrincessEugénieis includedamong the activecircleof artists within the Bernadotte royalhouse, a remarkableveinof talent that wascrucialin the developmentof Swedishcultural life. Sinceseveralmembersof this group devoted
themselvesto music,this royalengagementgavea signicant lift to musicallife.
PrincessEugéniewasborn in 1830 at the RoyalPalacein Stockholm.She was
the daughter of Oscar I and Queen Joséphine.She had four brothers:Charles
XV,Gustaf, who alsowasengagedin music,Oscar II and August.Her childhood waslled with musicand art, two areasof interest that, togetherwith
charity work, would followher throughout her life. She and her brother Gustaf
wereunited by music.An illnessthat aicted her in her teens would also come
to fashionher personality.
Eugénie,Princessof Swedenand Norway,went to the island of Gotland in
1860 on her doctor’srecommendation.She createda home for herselfthere –
VillaFridhem, just outsideof the town of Visby– livingon the island during
the summersand in the palacein Stockholmduring the winters.On Gotland
she led a sociallife and alsotook up severalinitiativesto help the island’spoor
and sick.
e Princesssketched,painted and sculpted.Her best known work is a statue
of a child with a dog, titled ‘Kandu inte tala’(Can you not speak),which was
made from porcelainby Gustavberg’sporcelainfactory.But she engagedherself
just as much in music.As long as her brother Gustaf lived,she playedmusic
with him. She composedsongsfor solovoiceas wellas duets, and wrote piano
musicand choral works.Most of her workswerecreatedfor the context that she
herselftook part in, in other words,musicthat featuredin a socialsetting. Her
worksare thereforerelativelyshort with singlemovements.Severalpiano pieces
are intended as dance music,sincedancing alsowasa part of the socialmilieu.
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Trans.JillAnn Johnson

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.
Originallypublishedwithout a known publisher.
Text on the front page:”FåglarnesMorgonlof/ Duett / för Alt och Sopran /
af / E******”.
Yearof composition:1865.

