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Fullversion/Musikkultur i fara
Svensk körsång i världsklass
Sedan 1900-talets början har svensk körsång varit i
världsklass. Nu är körsången i fara och måste räddas.

Orsakerna till framgångarna för det svenska körundret är
många; förankringen i folkrörelserna under slutet av
1800-talet, den kommunala musikskolan, den höga nivån på
undervisningen och lärarna, mängden av goda tonsättare och
god repertoar, den stora bredden – både genremässigt och
nivåmässigt, de kyrkliga församlingarnas satsningar på ett
kvalitativt musikliv, etc. Listan kan göras lång.

Under senare delen av 1900-talet har körprofiler som Eric
Ericson, Dan-Olof Stenlund, Gösta Ohlin, Anders Öhrwall,
Gunnar Eriksson samt tonsättare som Sven Erik Bäck, Lars
Edlund, Ingvar Lidholm, Sven-David Sandström, Thomas
Jennefeldt och många andra sett till att Sverige behållit sin
status som världens främsta körnation.

För att bibehålla denna höga kvalité på svensk körsång
måste dock omfattande insatser göras i utbildningen, från
förskola till högskola. Kör- och sångämnena måste åter få
hög status i grundskolan, gymnasieskolan och på
musikhögskolorna. Oroande tecken från utbildningsansvariga
på alla nivåer tyder på att röst-, sång- och körutbildningarna
får allt mindre utrymme i kursplanerna.

Detta är i hög grad förödande om vi vill värna den körkultur
som under mer än ett sekel varit en nationell stolthet och ett
kännemärke för svensk musikkultur!
Körsång är friskvård. En satsning på körsång ger, förutom
kulturella och konstnärliga effekter, även effekt på andra
delar av samhällslivet. De vuxna och äldre som sjunger i kör
belastar sjukvården mindre än andra och de barn som
engageras i körsång får utan tvekan en utbildning och fostran
som på flera sätt gör dem till bättre rustade människor och
samhällsmedborgare.

Det svenska körundret har under 1900-talet växt fram trots
att alla körer och körsångare från statsmakternas sida
betraktats som amatörer och därmed inte varit berättigade till
statsbidrag. Körsångare har – oavsett vilken musikaliskt
utbildning de har och vilken musikalisk nivå man framträder
på – betraktats som amatörer.

Då en orkester med välutbildade avlönade professionella
musiker musicerar tillsam-mans med en kör med lika
högutbildade professionella sångare betraktas koristerna,
med få undantag, per automatik som amatörer – och förblir
oavlönade.

Då en kör med professionell dirigent och
musikhögskoleutbildade sångare ska söka anslag för sin
verksamhet kan den inte gå till Kulturrådet, eftersom den har
amatörstatus. I stället måste den låtsas vara en studiecirkel
och söka sina bidrag hos ett lokalt studieförbund. Dessa
bidrag är på en så groteskt låg nivå att det sällan ens är
mödan värt.

På regional nivå är det lika illa. Kommuner, landsting,
länsmusikorganisationer och regionförbund satsar med några
få undantag enbart på instrumentalmusik och på
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orkesterinstitutioner. De för körlivet så viktiga
körkonsulenttjänsterna har under det senaste decenniet
nästan helt försvunnit. Inte någonstans utanför opera- och
teaterhusen finns anställda sångare eller körer.

Idrottsrörelsen har lyckats med konststycket att förena
amatörverksamhet och professionell verksamhet under
samma paraply – Riksidrottsförbundet. Här ligger körlivet
långt efter. Sveriges körer har inte lyckats ena sig i ett
förbund. Man har heller inte lyckats åstadkomma en
”divisionsstege” från elitkörer till korpkörer. Många av de
svenska toppkörerna, med en omfattande konsertant
verksamhet på högsta tänkbara konstnärliga nivå, består av
yrkesutbildade musiker (sångare) men jämställs ändå i många
sammanhang med de mest renodlade amatörkörerna som har
en mycket liten verksamhet på en mycket begränsad
konstnärlig nivå.

I en tid då föreningsengagemanget kraftigt minskar är det tid
att vi ser om vårt körhus. Staten måste gå in och engagera
sig i körrörelsen från grunden till toppen. Körlivet måste
organisera sig i ett förbund. När detta skett kommer vi att
vara 500 000 medlemmar och en oerhört stark kraft att räkna
med!

Kultur- och utbildningsminister Leif Pagrotsky är inbjuden till
Körforum i februari i Uppsala. 
Representanter från Körsverige väntar med spänning på att
få möta honom där och diskutera avgörande frågor för
svenskt körliv.
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