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Hur ska killarna lockas till kören? 
2006-02-04 00:00

Hur kommer det sig att idrotten har lyckats förena
amatörverksamhet med professionell sådan — men
inte körlivet? Den frågan ställde de tre framstående
körledarna Anders Eby, Hans Lundgren
och Stefan Parkman i en debattartikel i förrgår. 

Frågan debatterades livligt på det Körforum som inleddes i
går och som avslutas i dag i Uppsala. Och visst, körsången
har inte som exempelvis fotbollen sina "divisionssystem"
från elitnivå till "korpkörer" vilket medför att så gott som
alla körer i Sverige betraktas som amatörkörer.
Det får i sin tur ekonomiska konsekvenser. Körerna får inte
statsbidrag utan får förlita sig på att studieförbunden tolkar
verksamheten som - "studiecirkelverksamhet"!
Kulturminister Leif Pagrotsky hade tagit sig till Uppsala i
snöyran men kunde förstås inte lova de församlade
körledarna från hela Sverige några nya pengar.
— Men akta er för moderaterna i valet, varnade han. De
vill strypa pengarna till folkbildningen och studieförbunden.
Pengarna till körsången kommer att minska om de vinner
valet, hävdade han.

Kulturministern höll dock inte bara ett anförande utan
lyssnade också en stund till de många oroliga körledarnas
farhågor. Utbildningen av musiklärare är ett problem, t ex
där kulturministern sade sig ha insett att det nog behövdes
starkare styrning av musiklärarutbildningen så att andelen
obehöriga lärare i musik på grund- och gymnasieskolorna
minskar.
Den framtida körsången hotas också från andra håll.
Livsstilsspanaren, sociologen och elitpingistränaren Ulf
Blomdahl hade närstuderat genusproblematiken i
Kör-Sverige. Om 1800-talet dominerades av manskörer så
är 2000-talet, åtminstone så här långt och om inget görs
för att ändra på förhållandena, kvinnornas och flickornas
körsekel.
Killarna kräver att deras fritid inte bara är "kul" utan
"dubbelkul", hade Blomdahl märkt. Han och andra har
faktiskt försökt sig på att komplettera körsången för killar
— med någon form av idrott — eller är det vice versa? Hur
som helst har det haft viss effekt.
Men sociologen Blomdahl pekade också på att många
ungdomar i dag har vänt sig bort från det gamla
Folkrörelse-Sveriges "vi" och blivit mer inriktade på ett
"jag".

Om det inte är jättekul att sjunga i kör spelar det ingen
roll vad föräldrarna säger. Man slutar i alla fall och ägnar
fritiden åt något annat.
Blomdahl hade också studerat den etniska och sociala
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sammansättningen hos körsjungande barn och ungdomar
och då till sin förvåning funnit att körsången på de flesta
håll väl integrerat invandrade barn och ungdomar. Ett gott
betyg under Mångkulturåret 2006.
Ska körsången ha en framtid kräver det åtskilliga insatser
såväl från körledare som från politiker. Körsång är
friskvård men framför allt en nödvändig kulturyttring. Hur
skulle det låta i Sverige om körsången tystnade?
Det krävs onekligen en genomtänkt körpolitik. Vilket parti
blir först med att utforma en sådan?
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