En gränsöverskridande Eric
Eric Ericson – ett namn som ofta fått stå som själva sinnebilden för gränsöverskridande körsång på högsta kvalitetsnivå. Nu har han definitivt avslutat sin långa arbetsdag. Men i någon mening lever hans musicerande
kvar, genom en lång rad elever och körer.
I april månad för två år sedan intervjuades
Eric Ericson av ordföranden i S:t Jacobs
Kammarkör, Linus Hammar. Samtalet
kom framför allt att kretsa kring de många
åren som kyrkomusiker i S:t Jacob.
Eric Ericson berättar att hans långa
period som kantor i Stockholms den här
kyrkan började 1949:
– Jag hade väl jobbat lite av och till och
här och där med kör under 40-talet. Och
så kom det till mig helt enkelt en förfrågan.
Ja det kom många förfrågningar, då var det
verkligen roligt att heta Ericson! För Set
Svanholm var ju i Jacob, och han hade
så mycket att göra på Metropolitan så
att, om jag har fått saken rätt för mig, så
sade en dag helt enkelt kyrkorådet: ”Herr
Svanholm, du får nog välja, Metropolitan
eller Jacob.”

– Set älskade sitt jobb i Jacob och för
honom var det tydligen ett väldigt svårt
val, men tydligen så kände han väl ändå
att det var ..., naturligtvis att han tog
Metropolitan.
– Jag hade vickat någon gång i Jacob
men var naturligtvis oerhört hedrad, och
så fanns det två ”måsten” med Jacob vilket
var ingenting att snacka om: Det ena var
Johannespassionen och det andra var
Jacobs gosskör, och jag välsignade ju dom
båda. Jag menar, jag vet inte hur många
Johannespassioner Svanholm hade hunnit
göra, men det var nämligen tradition och det
höll ju också Waldemar Åhlén strängt på.
Så du gjorde den då varje år?
– Varje år! Jag vill minnas att det var 17
gånger, och det var en fantastisk upp-

gift, för jag var ju sannerligen inte så
”Bachvan”. Visserligen kan jag säga att till
musikhögskolan hörde ju en ordentlig
orientering om Bach genom David [Åhlén]
förstås, och vi vallfärdade ju till Engelbrekt
varje påsk. Och det är ju klart att det pådom
där åren hade jag hela tiden Frydén som
konsertmästare och jag hade intressanta
valmöjligheter bland Stockholms unga
solister. Jag hade rätt ofta Lill-Kersti Stripple.
Gjorde ni den på tyska eller svenska?
[... lång tankepaus ...] – Nu hoppas jag att
jag svarar rätt, att det var nog svenska från
början men sedan gick vi över till originalspråket, men jag minns diskussionerna
om det. Ja jag minns föresten att det måste
ha varit svenska i början, för att Uno
Ebrelius och jag ägnade stort arbete åt

Året är 1969 och tillfället är S:t Jacobs återinvigning. Eric Ericson leder kören i en för invigningen särskilt komponerad kantat av
Waldemar Åhlén (här vid orgeln).
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en bra översättning. Men jag minns att vi
hade väldiga diskussioner om språk ...
Var stod ni och sjöng någonstans?
– Det var nog också blandat, jag tror vi
började på läktaren och småningom gick
vi ner i koret när vi hade fått kororgeln.
Det måste ha varit trångt på orgelläktaren tänker jag?
– O ja! [skratt] Jag minns att violinisterna
klagade för att de inte fick plats för armbågen,
den knuffade i läktaren. Och kören stod i en
klump på ena halvan av läktaren.
Var kom musikerna ifrån?
– Ja, det var mina kompisar, där hade jag
ju den stora nåden att få vara ackiskamrat
med både Beck och Frydén framförallt,
som var oerhört intresserad av barock.
Och Lars Brolin och Bengt Eriksson
som cellist. Det var kärt vänskapsgäng
också, och Claude Génetay. Men då hade
vi nog dragit ner i koret.
Du nämnde gosskören och kyrkokören,
fanns det fler körer i församlingen?
– Ja vi hade ju en ungdomskör under ett
tag. Jag minns att det fanns nåt ett tag som
hette Jacobs ungdomskör. Men du vet det
var, körerna, ja de började att blomma
upp här och där, och jag tyckte det var
jätteskojigt.
Hade du kyrkokören, ungdomskören
och gosskören under alla åren?
– Ja, som jag då kombinerade ihop lite, och
använde säkert mina kammarkorister.
– Ungdomskören var av och till, men jag
minns, jag var inne varje söndag. Jo, vi var
inne och piggade upp introitus förstår du.
– Waldemar [Åhlén] han var barsk.
Men ni har väl aldrig upplevt honom.
Skåda, skåda nu här alla, det gjorde han stor
affär av med jättekomma: Skåda ... skåda
nu här alla! (Eric sjunger).
Vilka kollegor hade du i församlingen?
– Det var Waldemar ja, och vi kom överens
på något underligt sätt, men det var ju
ingen lätt människa. Nä! Han var envis med
sina psalmer och jag var lite motsträvig om
Cantate Domino i början. Med det roliga
förstår du med Set Svanholm var att han
plockade över sina kompisar från Operan.
Så då kom kyrkokören, den sattes väl ihop
från gång till gång. Men det var kul, för det
var mycket stjärnor.
Man har ju förstått att det var ett tätt
samarbete mellan Operan och S:t Jacob,
kan du berätta om det.
– Ja det var mycket sopraner, alla stjärnorna
var med, och altar och ... Gedda, på Nyårsdagen. Birgit Nilsson minns jag inte direkt.
– Jag har ju aldrig jobbat särskilt mycket
med barn så jag hade lite känslan inför
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gosskören, att vad gör man?, vad säger man
till barn? Men det måste ha varit rätt roligt
ändå, därför att jag har senare i livet mött
åtskilliga som kommer och talar om att
dom var med i Jacobs gosskör och det var
lite kul att höra.
– Jag minns gosskören på julafton. Det
var inte lätt. Jag kommer ihåg en gång. De
hade bara julklappar i blicken och skulle
stå där klockan fem och sjunga Jag står
inför din krubba här och jag textade åt
dom allt jag orkade för att de skulle sjunga
rätt text, och så textade jag fel, började på
fel vers och drog med mig hela kören.
Gav Kammarkören någonsin några
konserter i Jacob?
– Ja, det hände nog. Jag måste säga, jag var
nog inte så väldigt aktiv med konserter,
mer än vår allhelgonakonsert.
Var repeterade ni?
– Alltid i Jacobs kyrksal på andra sidan
gatan, en trappa ned, där Hamburger Börs
är nu. Jussi [Björling] var föresten med ett
tag, det går ju en rolig historia om honom
då. Han var inte med på alla repetitioner
och kom lite sent ibland, och en dag
blev Set förbannad och sade till Jussi att
”hörrödu, du får inte vara med här längre!”
och då gick han trumpet, och när han gick
ut sade han ”Skaffa dig en bättre tenor, om
du kan!”
Hur var samarbetet med kollegor,
kyrkoråd och präster?
– Jag minns ett väldigt fint samarbete
med Palmer. Evert Palmer som ju var
en väldigt musisk människa. Han var
oerhört musikalisk, sjöng rätt vackert
och angelägen om liturgiska avsnitt. Där
möttes ju högkyrklighet och lågkyrklighet.
[David] Svenungsson var väl en riktig
västkustare tror jag och Palmer var nog mera
en allmän. Ja, jag hade stora sympatier för
honom.
Framförde ni någonsin Matteuspassionen?
– Nej, där var det hårda bud, den var
Engelbrekts. Jag kommer ihåg en gång på
50-talet där någon i Östergötland, en vanlig
”bondorganist” plötsligt annonserade att
han skulle göra Matteuspassionen och hela
Sverige tog sig för pannan: hur vågar
han! Så det var oerhört hårt knutna
traditionsband. Jag tror vi sammanslog en
gång med Storkyrkans folk ... i alla fall har
jag hört Matteuspassionen i Engelbrekt
som varit på mycket hög klass.
Hur länge var du kvar i S:t Jacob?
– Jo det var så här, jag skulle tro till -74
och, det berodde på att radion frågade mig
om Trollflöjten och det var ju så förfärligt
märkvärdigt att göra Trollflöjten med

Bergman så jag tror jag slutade med en
del jobb, bland annat Jacob.
Det måste ha tagit mycket tid med
Trollflöjten
– Ja, det tog det. Det var ju en sådan
överraskning för mig och naturligtvis
hemskt roligt, men det hette väl alltid att
jag hade för mycket att göra, och det hade
jag ju naturligtvis.
Hur gick det att samarbeta med
Bergman?
– Jo, det var fascinerande. Naturligtvis,
även om utgångspunkterna var lite knepiga.
Jag hörde ju Trollflöjten med öronen och
han såg den med ögonen. Så det fanns en
hel del olika uppfattningar. Men jag är
glad att det blev av och att vi samsades så
småningom om roller och det där.
Saknade du något med arbetet i Jacob
då du slutat eller var det som ett avslutat kapitel?
– Ja, det kändes så. Jo, jag var nog
intresserad av liturgiska saker under vissa
perioder i tidigare, i samband med Palmer
och sedan Svenungsson. Waldemar var ju
en stor personlighet. Ja, Bondeman kom
ju sedan och det tyckte ju jag naturligtvis
var fantastiskt, ung, organist och en stor
orgelkonstnär. Jag har ju alltid beundrat
honom, en fantastisk musiker.
Vad hade ni för repertoar med kyrkokören
– Det var ganska klassiskt.
Hur stor var kören?
– Ja, när jag kom så minns jag med
förfäran att det var åtta sopraner och tre
altar. Det var en egendomlig balans på den
tiden. Sopraner det var något fint, dom
sjöng högt, det var många, åh ... det var
Söderström, och det var alla stjärnorna
som passerat Jacobs sopranstämma.
Har du någonsin komponerat något
själv?
– Nej.
Aldrig haft lust?
– Aldrig haft lust, har väl gjort något
arrangemang någon gång. Det finns så
många som komponerar. Nej, men jag har
ju haft ett fantastiskt liv. Du förstår att få
ha Radiokören och Kammarkören som
lite föregångare när det gäller repertoar
och OD. Jag minns att jag tänkte: Om
någon läkare skulle komma och säga
”Ericson, du har för mycket att göra. Du
får bara behålla ett jobb”, så vet jag att jag
behåller musikhögskolan. Det låg mig på
något sätt nära och jag bodde i närheten
och hade mycket timmar där, så jag har nog
Fortsättning på nästa sida
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Forts.
undervisat de flesta. Så den undervisningen
den låg mig varmt om hjärtat, det skall jag
ärligt säga.
Har du några synpunkter eller tankar
kring musikverksamheten i Jacob eller
kyrkomusiken i övrigt i Stockholm?
– Bondeman var ju centralpunkten, så
jag gick ofta och hörde hans konserter.
En bra karl dessutom. Och era konserter
var jag väldigt ofta hörde på och, tycker
jag att, Gary har ett väldigt fint sinne för
körklang. Men på äldre dar lyssnar jag
endast på julmusiken hos er ibland men
jag hörde en skiva som låg här [Sånger
och psalmer i S:t Jacobs Kyrka], som jag
tyckte var jättebra. Den ni gjorde ihop med
Bondeman. Strålande, oj, fantastisk!
Vad var det roligaste med din tid i
Jacob?
– Det var naturligtvis i första hand
Johannespassionen.
Hur såg en vanlig arbetsvecka ut i församlingen?
– Ja, hm, jo jag minns att jag ofta gick in
där i pastorsexpeditionen, och så trappan
ner till församlingssalen. Och där var ju
då gosskören och kyrkokören. Annars var
det ju mest att stå och sjunga psalmer. Jag
minns att Johannes Norrby var där före
mig på tjänsten, men han tyckte psalmerna
gick för högt. Hans basröst mådde inte bra
av det där.
Var det mycket gregorianik på högmässorna?
– Ja, det var det.
Medverkade ni varje söndag?
– Vi hade ju hela tiden en koralkör. En
koralkör som bestod av en fem, sex damer
och dom satt kvar av tradition, som försökte hålla liv i församlingssången. Kyrkokören sjöng bara på högtidsdagar. Så
egentligen har jag naturligtvis mycket
dåligt samvete när det gäller Jacob. Jag
kunde ha tagit flera initiativ där.
Framförde ni någon gång Bachmotetterna?
– Det lät jag nog för det mesta Kammarkören göra. Vi höll väl lite mer på med
”Bachodling” tror jag man kan säga.
Har du något råd eller förhoppningar
för den framtida kör/musikverksamheten i S:t Jacobs kyrka?
– Jag hoppas i alla fall att Garys anda
inte försvinner, för jag tycker det har låtit
väldigt fint om hans körklang.
Det är ju lite intressant att det knappt
kommit ut en enda ”svensk ” Johannespassionsskiva sedan din inspelning med
Drottningholmarna.
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Eric Ericson 27 april 2011, tillsammans med intervjuaren Linus Hammar, ordförande i
S:t Jacobs Kammarkör.

– Nej och den vet jag inte om jag står för nu,
jag har inte … Ja, vi har ju levt ganska högt
på vårt samarbete med Drottningholmarna
och när vi på turnéerna gjorde de här stora
verken, då var det väl ganska bra när det
var som bäst. Sparf har ju varit en viktig
människa för mig som du förstår och
väldigt mycket av artikulation har jag ju
lärt mig av Nils-Erik. Man ser på hans
högra handled, så får man idéer.
Var det aldrig något problem för dig
med frikyrkobakgrund att komma till
den här ganska högkyrkliga miljön?
– Nej, dessförinnan hade jag varit i ... när
jag gick ut från skolan så tror jag att jag var
6-7 år i Bromma kyrka.
Är det något som du tycker du har
ogjort, musikaliskt?
– Nej, det har varit hemskt roligt att jobba
på musikhögskolan, för där har man ju
mött dom allihop.

Jag såg på ditt rum att du sitter med lite
partitur.
– Eventuellt skall jag göra en liten grej med
Kammarkören, men det är inte säkert, jag
känner nog ofta att jag inte orkar.
– Det är ganska jobbigt att bli gammal
skall jag säga dig, och särskilt som jag som
haft så oerhört mycket roligt med kör. Kör
har ju varit allt för mig och så plötsligt så är
det slut. Och det gör ju ganska ont faktiskt,
så det är inte så alldeles lätt att åldras i det.
Är det något att du tycker att jag missat?
– Nej, jag vill bara återigen uttala min lycka
att jag ”måste” göra Johannespassionen.
Att det inte var något att hota med, utan:
varsågod! Och det var ett jättebra tvång.
Linus Hammar (intervjuare)
Ordf. i S:t Jacobs Kammarkör
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