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Eric Ericson – en vanlig körledare med världsrykte

Eric Ericson var min lärare på 
Musikhögskolan 1972–1977. 
Han har därefter varit en stän-

dig följeslagare. Varje gång jag står in-
för en kör – på en repetition eller en 
konsert – är Eric närvarande. Inte fy-
siskt förstås, men i mina händer och i 
min tanke. Han är inte ensam. Bred-
vid honom står också Anders Öhr-
wall.

Då och då möter jag studenter som 
har ångest inför de val de måste göra 
i livet. I våra samtal handlar det ofta 
om att välja mellan att satsa på en mu-
sikalisk utveckling/utbildning och en 
akademisk. De råd jag kan ge bottnar 
alltid i mina egna erfarenheter:

De viktiga vägvalen i livet gör vi in-
te själva. De viktiga vägskälen utgörs 
av de människor vi möter. Så var det 
i mitt fall. Hade jag inte mött Anders 
Öhrwall 1966 och Eric Ericson 1972 

hade jag varit en helt annan människa 
än den jag är i dag. Kanske hade jag in-
te varit musiker över huvud taget.

Eric fyller 90 år söndagen den 26 
oktober. Han firade det själv med att 
dirigera Bachs h-mollmässa i Stock-
holms konserthus den 11 november. 
I dag, lördag, firas Eric Ericson-da-
gen med stipendier och belöningar 
till Sveriges körer och körledare och 
i morgon ges en konsert till hans ära i 
Berwaldhallen i Stockholm.

Eric är troligen den svenska musiker 
som är mest känd i hela världen. Han 
har fått alla priser och utmärkelser 
som går att få. Ändå är han fortfaran-
de en vanlig körledare. Han dirige-
rar gärna en sommarkurs för amatör-
korister i Tärnaby lika väl som värl-
dens allra främsta professionella kö-
rer.

”Han dirige-
rar gärna en 
sommarkurs 
för amatör-
korister i 
Tärnaby lika 
väl som värl-
dens allra 
främsta pro-
fessionella 
körer.”

Han har betytt ofantligt mycket för 
hela världens körliv. Han har utbildat 
generationer av kördirigenter och ko-
rister och hans namn nämns med res-
pekt i alla världsdelar. Det har skrivits 
böcker om honom och gjorts radio- 
och teveprogram.

När jag år 2000 gjorde en konsert-
turné i Sydafrika med fem konserter 
kom det, efter varje konsert, fram nå-
gon ur publiken till mig och frågade: 
”Do you know Eric Ericson?” ”Ja-
visst”, svarade jag, ”han är min vän 
och han var min lärare.” Så fick jag 
höra från dessa personer att de träffat 

Eric någonstans i världen och vilken 
betydelse han haft för deras körverk-
samhet.

En kvinna kom upp i min loge ef-
ter en konsert i den lilla staden Mosel 
Bay och sa att hon hade en skiva med 
Eric där mitt namn fanns bland kör-
sångarna. Tillsammans med Stefan 
Parkmans, och Anders Ebys och and-
ras. Hon hade full koll på det svenska 
körlivet!

Egentligen borde hela den svenska na-
tionen och all världens körsångare, 
tonsättare och dirigenter uppvakta 
Eric, men det passar sig nog inte. Hur 
stor han än är, är han fortfarande en 
helt vanlig körledare med rötter i Mis-
sionsförbundet och fötterna stadigt 
på jorden. Och även om benen rör sig 
lite långsamt i dag är det inget fel på de 
magiska händerna. De händerna ska-
par ännu världens mest välljudande 
körklang och hisnande konstnärliga 
mästerverk.

Hans Lundgren 

director musices vid Linköpings universitet

Eric Ericson, 90 år i morgon. 
 Bild: JessicA Gow/scAnpix

Kördirigenten Eric Ericson fyller 90 år i morgon, den 26 
oktober. Linköpings kördirigent Hans Lundgren hyllar här 
sin förebild och kollega inför hans födelsedag.

Döden tar plats  
på länsmuseet
Det är mycket döden 
på länsmuseet i höst. 
Fridfulla svartvita 
bilder i en utställ-
ning om kyrkogårdar 
en trappa upp. Bru-
talt avrättade män-
niskor på översta 
våningen. Vigd jord 
och ovigd jord.

Det första rummet i ut-
ställningen ”Döden som 
straff” visar flera mänskliga 
skelett. Några har huvudet 
liggande mellan benen, som 
när de hittades. Förklaring-
en till placeringen är troli-
gen vidskepelse, säger Em-
ma Karlsson, arkeolog.

– Då kunde den döde inte 
nå att sätta huvudet på plats 
igen för att kunna spöka.

Dödsstraff även i dag
Emma Karlsson var med 

och grävde fram 25 indivi-
ders skelett ur marken vid 
Vadstenas gamla galgbacke. 
De flesta var halshuggna, ett 
par stycken troligen hängda. 
1 kvinna och 24 män. Många 
kan man identifiera med 
hjälp av skriftliga källor. 

En kommentar arkeolo-
gerna ofta fick under arbe-
tet var: ”Vad hemskt det var 
förr!”

– Men det händer ju nu, 
fast inte i Sverige, säger Em-
ma Karlsson.

Ungefär där föddes tan-

ken på en utställning om 
dödstraff. Lena Lindgren 
på länsmuseet kontakta-
de Amnesty international 
– kända dödsstraffmotstån-
dare – för att få nutida ma-
terial. 

– Det var obehagligt att 
läsa de dödsdömdas berät-
telser, och att välja ut bilder, 
berättar Lena Lindgren.

Vill att folk ska tänka
Ett av fallen handlar om 

Delara Darabi, 17 år, i Iran. 
Hon har erkänt mord men 
sedan tagit tillbaka erkän-
nandet. För henne driver 
Amnesty en kampanj.

– Drömmen vore att få 
sätta upp en skylt här om att 
hennes straff har blivit änd-
rat, säger Lena Lindgren.

– Inställningen till döds-
straff undersöks ju då och 
då. I samband med mordet 

på Engla (i Stjärnsund, red.s 
anm) ropade många på död-
straff. Vi vill att folk ska tän-
ka ett steg till.

Människors öden
Några etiska problem 

med att visa upp döda män-
niskors kvarlevor ser de in-
te. I så fall helgar ändamålen 
medlen.

– Jag kan personligen 
känna att vi försöker ge dem 
upprättelse. Berätta deras 
historia, säger Emma Karls-
son.

Den andra utställning 
som invigs på söndag är 
”Röster från kyrkogården”. 
Även här är det individuella 
människoöden som berät-
tas, till exempel om Emma 
Karlssons mormors mor-
mor. Hon var karamellko-
kerska och vid hennes grav-
plats ligger de platta stenar 

hon bakade ut och formade 
karamellerna på. 

Inventerat kyrkogårdar
Anita Löfgren Ek har va-

rit med och inventerat kyr-
kogårdarnas historia på 
uppdrag av Linköpings stift, 
och tycker att de har mycket 
att berätta. 

– Vi vet mycket om kyr-
korna, men inte om kyrko-
gårdarna.

Så nu finns chansen på 
länsmuseet i höst. Dubbel 
vernissage imorgon söndag, 
klockan 13 och 14.

susanne sterner

013-280 332
susanne.sterner@corren.se

Giljotinen importerades 
från Frankrike under beteck-
ningen ”jordbruksredskap”. 
Fransmännen var dock inte 
först, avrättningsmaskinen 
användes i England i flera 
hundra år före franska revo-
lutionen. 
 Bild: MikAel svensson

De flesta blev halshuggna på galgbacken. Skelettet i förgrun-
den tillhör däremot en man som blev hängd. 

Hur är intresset?
– Det brukar komma 

runt ett tusental personer. 
Under 90-talet sjönk be-
sökarantalet, men de tre- 
fyra senaste åren har in-
tresset ökat igen. Jag tror 
det har hängt ihop med 
Linköpings dåliga utbud 
av skivbutiker. Nu finns 
det ju en vettig affär igen, 
om det kommer att påver-
ka tror jag att det blir po-
sitivt. Folk har kanske fått 
upp ögonen för att köpa 
skivor igen, att det är roligt 
att ha något att hålla i.

Vet du något nytt som 
finns på dagens mässa? 

– Något vidare country-
sortiment har vi inte haft 
här förut, men nu kommer 
en countrysamling som 
en skivbolagsrepresen-
tant har sålt att finnas. Sen 
kommer ett par nya pri-
vatpersoner hit och säljer 
av sina samlingar med bå-
de cd och lp och det är all-
tid spännande. 

Hans Ljung.

Vilket är ditt bästa mäss-
fynd genom åren?

– Oj, det är nog när jag 
fick min Al Green-samling 
komplett. När jag hittade 
de sista pusselbitarna var 
jag väldigt nöjd, men kän-
de samtidigt att ”va fan ska 
jag hitta på nu”. Jag lyss-
nar mycket på sydstats-
soul och det har jag hittat 
mycket på mässorna. Men 
på min egen hinner jag in-
te att titta så mycket. 

Marcus nyenger

Mässan är på Cupolen i 
Linköping i dag kl 11–16.

som i dag arrangerar sin 45:e skivmässa i 
linköping med ett 60-tal utställare. 

Fyr� Frågor Hans ljung

Sonic Syndicate i Linköping
MUSIK. Falkenbergs metalstorheter Sonic Syndicate 
kommer att värma upp inför Sabatons spelning i Linkö-
ping. Spelningen är på Garden den 29 november. Linkö-
pingsbandet Morifade är sedan tidigare bokade som för-
band. (Corren)

Wingårdh vinner shoppingpris
�rKITEKTUr. Det svenska arkitektkontoret Wingårdh 
har vunnit pris i kategorin ”shopping” vid arkitektur-
festivalen World Architecture Festival i Barcelona. Det 
är Wingårdh arkitektkontor AB:s design av modehuset 
K:fem i Vällingby som belönas.

Juryn ansåg att Wingårdh var klar vinnare i kategorin 
och skriver bland annat att man genom användningen 
av glas i byggnaden lyckas lysa upp köpcentret till och 
med under de mörka svenska vintrarna.

Under festivalen har vinnare utsetts i totalt sjutton 
olika arkitekturkategorier.  (TT Spektra)


