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AliceTegnér
AliceTegnérsbarnvisorhar gjort hennes namn känt, men ocksåskymt att hon
skrevmycketmusik av annat slag.I självaverkethade hon stora ambitioner
som tonsättare.
AliceTegnerföddes1864 i Karlshamn.Hon var dotter till den musikintresseradesjökaptenenEduard Sandströmoch hans hustru Soe. Alicesmusikaliskaskolningbörjadei unga år och ägde rum med stöd av fadern. Han tog
ocksåinitiativtill att hon vid 13 års ålder yttade med sin äldre systertill
Stockholmför att fortsätta sin skolgångdär. Åren 1880–83 genomgickhon
lärarinneseminariet,men var hela tiden aktiv i musiken,bland annat genom
att ta pianolektionerför LudvigNorman.
Efter sin lärarexamenarbetade hon ett år som guvernanti Finland, för att
därefter ta anställning på ett bokförlag.Förläggarenssvåger,juristen Jakob
Tegnér,skullebli hennes make.
Paret och derasbåda söneryttade ut till den nyanlagdavillastaden
Djursholm 1891.De kom att ingå i en stor vänkrets,där AliceTegnérblev
en central person för musikodlingen.Hon leddemusikaftnar,undervisadei
musik i samskolan,speladeorgeloch leddekör i Djursholmskapell.Samtidigt
byggdehon på sin musikutbildninggenomatt ta lektioneri piano för Lennart
Lundberg1893–94, i kompositionoch orgelspelför Gustaf Hägg 1898 och
i kontrapunkt och kompositionför Johan Lindegren1901–03 – samtidens
främsta namn i frågaom kvalicerad musikundervisning.
1912bröt familjenupp från Djursholm och yttade till Tullinge.Några år
efter makens bortgång 1926 bosatte hon sigi Stockholm,där hon avled1943.
AliceTegnérsmånga barnvisortillkom framför allt under åren i Djursholm.
Det gällerocksåmycketav hennes övrigamusikskapande.För skolbrukskrev
hon körsånger,för bruk i kapelletkörverkför vuxna. Solosångerkomponerande hon i stort sett under hela sin tid som aktiv tonsättare.Under studieåren
för Hägg och Lindegrentillkom en violinsonat.Några pianoverkkompletterar
bilden av en tonsättare som nästan uteslutandekomponeradeför sammanhang
som hon självvar involveradi.
AliceTegnérvar en boren melodiskapare,vilket inte bara framgår av barnvisorna,utan minst lika mycketi hennes övrigaverk.Hon var känd för sitt
lekfullaoch energiskasätt, vilket återspeglasi hennes musik.
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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 företagits
utan kommentar.
Förlaganär utgivenav A.B.Seelig& Comp. Stockholm.
På omslagetstår: ”FyraJulsånger/ av / Patrik Gyllenhammar/ och / Alice
Tegnér/ för / barn- ellerdamkör / med piano / A.B.Seelig& Company Stockholm”.
Tillkomstår:1893.

Vilhelm Svedbom
AliceTegnérmay be famousfor her children’ssongs,but what is lesser-known
is that she wrote many other kinds of music.In fact, she had great ambitions
as a composer.
AliceTegnér wasborn in Karlshamn,in southern Sweden,in 1864. She
wasthe daughter of a seacaptain who wasinterestedin music,Eduard Sandström, and his wifeSoe. Alice’smusicaleducationbegan when she wasquite
young and wasaccomplishedwith her father’ssupport. When she was13 years
old, he encouragedher to moveto Stockholmwith her older sisterto continue studiesthere. 1880–83 she attended the AdvancedTeacherSeminaryfor
Women,but consistentlyoccupiedherselfwith musicon the side,such as by
taking piano lessonsfrom LudvigNorman.
After completingher teaching degree,she workedas a governessin Finland for one year and wasthereafteremployedat a publishinghouse. e
publisher’sbrother-in-law,lawyerJakobTegnér,would becomeher husband.
In 1891,the pair movedtogetherwith their two sonsto the newlybuilt
suburban developmentof Djursholm in Stockholm.ey came to be included in a largecircleof friendsin which AliceTegnérbecamea central person
in furthering the causeof music.She led eveningconcerts,taught musicat
the co-educationalschool,and playedthe organ and directed the choir at
Djursholm’sChapel. Simultaneously,she developedher own musiceducation
by taking piano lessonsfrom Lennart Lundberg(1893–94),compositionand
organ lessonsfrom Gustaf Hägg (1898)and instruction in counterpoint and
compositionfrom Johan Lindegren(1901–03)– the most prominent name in
qualied musiceducationat the time.
In 1912the familywithdrewfrom Djursholm and movedto Tullinge,south
of Stockholm.In 1926, severalyearsafter her husband’sdecease,she movedto
the city,whereshe resideduntil her death in 1943.
Most of AliceTegnér’schildren’ssongstranspired during her yearsin
Djursholm. is also appliedto many of her other creativemusicalundertakings. She wrote choral songsfor schooluse and choral worksfor adults at
the chapel.She composedsolovocalworksvirtuallyduring her entire life as
a composer.She completeda violinsonataduring her study yearswith Hägg
and Lindegren.Severalpiano workscompletethe picture of a composerwho
almost exclusivelycomposedfor situationsin which she herselftook part.
AliceTegnérwasa born melodist,which is apparentnot only in her
children’ssongs,but equallyas much in her other works.She wasknown for
her playfuland energeticmanner, somethingthat is mirrored in her music.
© GunnarTernhag
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About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare editorially revisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with comments
on the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustmentsto slurs,
accidentals,accentsand articulation marks that havenot aected the reading
havebeen made without comment.
Originallypublishedby A.B.Seelig& Comp. Stockholm.
Text on the cover:”FyraJulsånger/ av / Patrik Gyllenhammar/ och / Alice
Tegnér/ för / barn- ellerdamkör / med piano / A.B.Seelig& Company Stockholm”.
Yearof composition:1893.

