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Erik Åkerberg
Erik Åkerbergföddesi Stockholm1860. Han börjadestuderajuridik, men
bytte bana när han 1882 inledde studier vid Musikkonservatoriet.Ett år senare tog han organistexamen,fortsattedärefter med undervisningi kontrapunkt
för JosephDente. Redan under studieårenkomponeradehan störreverksåsom
en symfoni,en konsertuvertyroch balladenSkogsråetför baryton och orkester.
1887 for Åkerbergtill Parisför fördjupademusikstudier.Han vistadesdär
under ungefär ett år, då han följdeCésar Francksundervisning,men också
tjänstgjordesom organist i Svenskakyrkan.
Hemma igen blevhan omedelbartefterfrågadsom kördirigentoch organist.
Han tjänstgjordesom kantor i Tyskakyrkan i Stockholm1889–92. Eftersom
sådanatjänster inte var på heltid, kunde han åren 1890–28 vara organist i
Storasynagogan,senareocksålärarei musikämnenvid Norra latinläroverket
1895–23.Åren 1897–09 var han dessutomlärarevid Richard Anderssons
musikskola.Erik Åkerberginnehade sålundasamtidigt era centralamusiktjänster i det centralaStockholm.Han avled1938 i sin födelsestad.
Erik Åkerbergskrevmusik med näring ur sin goda kännedom om fransk
musik. Om det vittnar bland annat harmoniken och de återkommandemodulationerna.Enligt musikhistorikernAndersEdling är inuensen från César
Franck tydlig. Åkerbergskrevframför allt musik med direkt anknytning till
sina verksamhetsfält:körstycken,kammarmusikoch solosånger.Men han
spändeocksåbågen genomatt skrivaorkestermusik:två symfonier,en cellokonsert,två sinfoniettormed era verk.En fullbordadopera, Turandot(1907),
har dock förblivitouppförd.
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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 Elkan & Schildknecht,Stockholm,E.&.S. 1133.
På omslagstår: ”Konsertmästaren/ Herr Johan Lindberg/ vördsammast
tillegnade:/ 3 / Miniaturer / (Barcarole,Humoresk, Melodi)/ för / Violinoch
Piano / af / Erik Åkerberg/ Op. 8 / Stockholm/ Elkan & Schildknecht”.
Tryckår: 1887.

Erik Åkerberg
Erik Åkerbergwasborn in Stockholmin 1860. At rst he studied lawbut
changed direction and began studying musicat the RoyalConservatoryof
Musicin Stockholmin 1882. One yearlater he graduatedas an organist but
continued studyingcounterpoint with JosephDente. During his yearsof study
he composedseverallargeworkssuch as a symphony,a concert overtureand
the ballad Skogsråetfor baritone and orchestra.
In 1887 Åkerbergmovedto Parisfor advancedstudiesin music.He lived
there for approximatelyone year,studying with César Franck and workingas
an organist in the SwedishChurch.
Once home he wasimmediatelyin demand as an organistand choral
director.He workedat the German Church in Stockholmas a cantor from
1889 until 1892. Due to these kinds of positionsnot being fulltime, he was
also ableto work as an organist in the Great Synagoguefrom 1890 until
1928. Later,from 1895 until 1923, he wasthe teacherof musicat Norra Latin
secondaryschool.In addition he taught at Richard Andersson’sMusicSchool
from 1897–1909.us Erik Åkerbergheld severalimportant musicalpositions
simultaneouslyin central Stockholm.He died in 1938 in his nativecity.
Erik Åkerbergcomposedmusicthat wasinuenced by his greatknowledge
of French music.is is for instancedemonstratedby the harmoniesand
reoccurringmodulations.Accordingto the musichistorian AndersEdling the
inuence of César Franck in Åkerberg’swork is verymuch apparent. Above
all, Åkerbergcomposedmusicthat had a direct connectionto his working
environment:choral pieces,chamber musicand solosongs.He also expanded
his output as a composerby writing orchestralmusic:two symphonies,a cello
concerto,two sinfoniettasand severalother pieces.His completeopera Turandot (1907),however,has neverbeen performed.
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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. 1133.
Text on the front page:”Konsertmästaren/ Herr Johan Lindberg/ vördsammast tillegnade:/ 3 / Miniaturer / (Barcarole,Humoresk, Melodi)/ för /
Violinoch Piano / af / Erik Åkerberg/ Op. 8 / Stockholm/ Elkan & Schildknecht”.
Yearof publication:1887.

