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Einar Erici in memoriam 

Filosofie hedersdoktorn, med. lic. Einar Erici, som avled vid 80 års ålder den 10 
november 1965, var prästson frän Östergötland. I enlighet med löräldrarnas 
önskan utbildade han sig till läkare och blev redan i unga är en erkänt skicklig 
öron-, näs- och halsspecialist. Under mer än 35 är tjänstgjorde han som laryngo-
log vid Stockholms stads tuberkulossjukhus; sin privatpraktik slutade han först 
är 1963. Trots hans erkända yrkesskicklighet iir det dock icke som läkare som 
Erici kommer att vara känd fiir kommande generationer. Hans intresse för kyrko
byggnader och kyrklig konst utvecklades tidigt och icke minst under en tid som 
läkare i Visby kom ban alltmer att ägna sig ät dessa sina intressen. Under vid
sträckta resor runt landet besökte han ett stort antal kyrkor och använde flitigt 
sin kamera. Hans fotografier av svenska kyrkor, donerade till Antikvariskt topo
grafiska arkivet, är tekniskt av hög kvalitet och av stort vetenskapligt värde. 

Ericis musikalitet ledde honom ganska snart in pä det specialområde som verk
ligen skulle komma att bli hans eget och inom vilket han gjort en insats som 
kommer att bli bestående, nämligen de svenska orglarnas historia. Genom nog
granna och omfattande arkivundersökningar skaffade han fram hittills okända 
fakta om orglar och orgelbyggare, och genom grundliga studier av bevarade äldre 
orglar skaffade han sig materialkännedom och kunskaper om äldre orgelbyggares 
teknik som gjorde det möjligt för honom att bedöma ett gammalt orgelverks värde 
och möjligheterna att iståndsätta det. Hans musikaliska sensibilitet var honom 
härvid också till ovärderlig hjälp. Genom kontakter med orgelforskare på konti
nenten, främst hans världsberömda läkarkollega Albert Scbweitzer, förgrundsgestalt 
i den tyska s. k. orgelrörelsen, berikade han sina kunskaper och hämtade kraft 
och inspiration i sitt arbete att ät framtiden bevara Sveriges efter kontinentala 
förhållanden ovanligt stora förråd av kulturhistoriskt värdefulla orglar. Som så 
mänga andra pionjärer stötte Erici icke sällan pä motstånd och fick lida åtskilliga 
nederlag innan hans synpunkter började mera allmänt beaktas. 

I en serie uppsatser presenterade han resultatet av en del specialforskningar 
för enstaka orglar eller orgelbyggare. Sina kunskaper sammanfattade han slutligen 
i ett inventarium över äldre svenska orglar (i huvudsak från tiden före 1850), 
vars första upplaga utgavs i stencil genom Riksantikvarieämbetet är 1946. En 
andra, likaledes stcncilerad upplaga utkom tio är senare. Till Ericis 80-årsdag i 
januari 1965 förelåg hans inventarium för första gängen i tryck. Utgivare var 
Kyrkomusikernas riksförbund. Genom denna tryckta upplaga av orgelinventariet 
har Ericis forskningar kunnat presenteras för en större skara av orgel- och musik
vänner. Man mäste glädjas ät att det förunnades honom att se detta sitt livsverk 
i tryck och att erfara att hans arbete med att sprida kunskaper om och väcka 
förståelse för de gamla orglarna och de problem som är förknippade med deras 
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bevarande burit frukt. Att antalet pietetsfullt konserverade orglar nu ökar mäste 
till stor del betraktas som en följd av Ericis outtröttliga propaganda, Hans orgel-
inventarium kommer för en mycket läng tid att ligga till grund liir alla framtida 
forskningar i svensk orgelhistoria. 

För sina insatser blev Erici bl. a. korresponderande ledamot av Kungl. Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademien, associerad medlem av Musikaliska aka
demien och filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Genom riksdagsbeslut 
fick han från är 1962 statlig hederspension. 

Einar Erici var till sitt yttre en originell man, vida känd bland präster, orga
nister och kyrkvaktare i Sverige. Hans intensiva cngagement i det som kom att 
bli hans hjärtesak ville inte veta av nägra hinder, utan tvekan arbetade han för 
vad han ansåg vara det rätta. Han efterlämnar en stor skara vänner, som upp
skattade hans mångfacetterade personlighet, som berikade sina kunskaper genom 
mänga och grundliga diskussioner med honom och som tagit intryck av hans hel
hjärtade arbete för att rädda den kulturskatt som våra gamla orglar utgör. 
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