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I dagens Corren finns följande ledarstick:

Linköpings studentsångareförening, Lihkören, kommer att sjunga in våren under SVT:s
direktsända Valborgsfirande från Tannefors slussar. Det är glädjande att Linköpings
kommun väljer att visa upp sin välrenommerade studentkör. Få upplevelser mäter sig med
att, i ett hav av allt från vita till av tidens tand gulnade studentmössor, hälsa våren till
tonerna av Orphei Drängar i Uppsala. Linköping har med sin korta historia ännu inte fullt
lyckats fånga den kultur som förvandlar en högskoleort till universitetsstad, men är det
några som kan bibringa Linköping en högklassig studentikos känsla så är det Lihkören.
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KFUM-kören risas

Körkriget har drabbat Linköpings kulturliv. När SVT direktsänder från Tannefors slussar på
valborgsmässoafton, ratas KFUM- och Vingkören som anses vara för dåliga. Den enda kör
som duger är Lihkören.

KFUM- och Vingkören ratades av kulturpolitikerna

Bara Lihkören duger i TV

LINKÖPING

KFUM- och Vingkören sjunger för dåligt för att få vara med i tv.

Däremot håller Lihkören måttet när SVT sänder Linköpings kommunala
valborgsmässofirande den siste april.

Det anser i alla fall kommunens kultur- och fritidsnämnd, som inte vill släppa fram körerna
i det tv-sända valborgsmässofirandet från Tannefors slussar.

Nämndens kansli missade att informera de ratade körerna i tid. I stället fick de
ryktesvägen reda på att de valts bort från evenemanget. Nämndens kanslist Gudrun
Forsberg förklarar motivet i ett brev till körerna:

"Från arrangörens sida liksom från SVT:s synpunkt ville vi ha den bästa ungdomsorkestern
i stan och den största och bästa manskören som går att uppbringa."

Höjd standard

Avslutad "Med vänlig hälsning" kommer brevets kvalitetsdom:

"Förfrågan gick naturligtvis till Lihkören som sedermera tackade ja till engagemanget."

Hon förklarar också i brevet:

"Bland annat behövde vi höja standarden på hela firandet och öka antalet programinslag
på olika vis. En vårtalare måste till exempel vara ett nationellt känt namn för att vara ett
lockbete i programtablån."

Sjungit i 50 år



Vingkörens ordförande heter Caj Cannervik. Han är upprörd och kränkt över att hans kör
ratas, och skriver i ett svarsbrev till kultur- och fritidsnämnden att de på omvägar har:

"fått reda på att vi inte är önskvärda i samband med årets valborgsmässofirande. Det är
värt att notera att vår kör har varit med från början att bygga upp den 50-åriga
traditionen som i dag firas vid Tannefors slussar."

Är kränkta

Caj Cannerviks slutsats är:

"Vi ser oss förbigångna på ett sätt som inte anstår en kommun av Linköpings omfattning.
Den nedvärdering av vår körverksamhet som gjorts av kommunen betraktar vi som
mycket kränkande och allvarlig."

Men nämndens kansli, genom Gudrun Forsberg, hoppas trots detta att "samarbetet kan
fortsätta många år till även om vi detta år valde en annan kör".
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