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Linköpings körliv i kris 

* Linköpings körliv är i kris. Verksamheten uppmärksammas för dåligt och 
den ekonomiska stöttningen är för svag. När körerna tystnat har vi 
förhoppningsvis kvar LHC, Robinson och Charlotte Nilsson, skriver HANS 
LUNDGREN, director musices vid Linköpings universitet, huvudansvarig för 
Sveriges körledares konvent i Linköping, m fl uppdrag.  

ELITSERIEN. Ordet har varit tidningsstoff nu i åtskilliga månader. Den 
kommunala glädjen över ishockeyframgångarna är avsevärd och befogad. 
Att kunna glädjas åt andras framgångar är en ädel egenskap.  

Elitserien. Bestämd form. Det finns bara en elitserie. Eller gör det inte 
det? Vilka elitserier finns det mer? Hur är det med kulturen? Finns det 
någon elitserie där? Linköping anser sig av tradition vara en körstad; en 
stad med många körer och många kompetenta kördirigenter. Det kanske 
är så att flera av dessa spelar i elitserien? Eller det skulle kunna vara så, 
om de gavs möjlighet. Och om allmänhet, medier och beslutsfattare 
upptäckte att även här finns en elitserie.  

Konvent i Linköping  

Förra helgen genomfördes ett konvent för Sveriges kördirigenter i 
Linköping. Närvarande var de allra främsta och välrenommerade. 
Professorn i kördirigering vid Kungliga musikhögskolan, Anders Eby, 
professorn i kördirigering vid musikhögskolan i Piteå, Erik Westberg, några 
av våra övriga internationellt mest framgångsrika körledare. Bo Johansson 
som med Adolf Fredriks flickkör gjort sig ett namn i alla världsdelar, Eva 
Bohlin som på liknande sätt turnerat världen över och gjort Sverige känt 
som (ännu) det främsta körlandet i världen, och många fler.  

För de 150 närvarande kördirigenterna presenterade konventkommittén i 
Linköping (med stöd från bl a Statens kulturråd, Linköpings universitet, 
Linköpings kommun, Östgöta Correspondenten och Föreningssparbanken) 
ett program med 17 arbetsbodar och 5 konserter.  

Hotad kör  

Fyra lokala körer framträdde, två musikfolkhögskolor i länet medverkade 
samt stadens enda professionella orkester, Östgöta Blåsarsymfoniker. Ad 
Libitum gjorde en beundransvärd kulturgärning med en satsning på 
pianisten Bengt Hallbergs musik för kör.  

Lihkören framförde Camille Saïnt-Saens Saltarelle samt tillsammans med 
Blåsarsymfonikerna och Olle Persson, Kurt Weills Das Berliner Requiem. 



Lihkören och Linnea framträdde i ett seminarium och Linnea och da Capo 
gjorde egna konsertframträdanden.  

Trots utförlig pressinformation syntes inte en enda journalist bland 
konserter, arbetsbodar och seminarier. Politiker och tjänstemän i 
kulturnämnden lyste med sin frånvaro.  

En Linköpingskör som saknades på konventet var Östgöta kammarkör. 
Den kör som kanske mer än någon annan kör i staden satsat på den udda 
musiken och på den nutida. Östgöta kammarkör har i dagsläget inte 
längre råd och ork att formera sig och hotas av nedläggning. Då kören för 
ett år sedan gjorde en storsatsning på musik av endast samtida 
östgötatonsättare gjordes en inspelning av dessa konserter som vi sedan 
försökte sälja till myndigheter och institutioner i länet. De flesta svarade 
inte ens på brevet. återigen har vi uppvaktat Linköpings kommun för att 
diskutera körens framtid. Det brevet är inte heller besvarat. Ännu.  

Magra satsningar  

De kommunala satsningarna på körmusik är små och slumpmässiga. Man 
förlitar sig helt på ideellt arbete och förutsätter att de glada amatörerna 
fortsätter att sjunga och satsar de musikaliska resurserna på i huvudsak 
symfonisk orkestermusik och kammarmusik. Intressant i det 
sammanhanget är att flera körer, trots sin amatörstatus, befinner sig på 
en konstnärligt högre nivå (elitserien?) än orkestrarna. Man förlitar sig 
ändå helt på att körlivet klarar sig självt. Kammarmusikföreningen 
producerar inga körkonserter, inte heller Konserthuset. Kulturnämnden 
beställer inga körkonserter. (Men lämnar, i ärlighetens namn, då och då 
mindre förlusttäckningsbidrag eller hyresbidrag.)  

Linköpings körliv behöver stöd. Stöd i form av uppmuntran, 
uppmärksamhet och förståelse och stöd i form av pengar. Jag efterlyser 
en seriös debatt om körlivets status.  

Det känns sannerligen både genant och frustrerande att på detta sätt tala 
i egen sak, men Linköpings körliv är i kris och jag har som kulturarbetare 
inget val. Inom kort spelar vi annars alla i gärdsgårdsserien.  

Då körmusiken tystnat har vi förhoppningsvis kvar LHC, Robinson och 
Charlotte Nilsson.  

HANS LUNDGREN  
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