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Kultur · nöje A30  ºSå kul är Darwin

Asiatiskt var inget problem för Magnus
Tv. Inte ens Asien-temat kunde få Kisa-
bjässen Magnus Samuelssons på fall i fre-
dagskvällens ”Let’s dance”. Hans quick-
step till Dannys ”Tokyo” funkade som den 

skulle, och han har nu överlevt halva täv-
lingen. I stället blev det George Scott som 
fick åka hem.

Extra mycket humor i maj
Skoj. Humorturnén Big Comedy, med 
Henrik Schyffert, Petra Mede, David Ba-
tra, Johan Glans, Lennie Norman, Johan 
Rheborg och Peter Wahlbeck är populär. 

Därför har man valt att sätta in en extra  
 föreställning i Linköping 2 maj. Då stå-up-
par gänget i Crusellhallen både klockan 17 
och klockan 20.

 AV: jAn oCh mAriA BErglin  

berglin ‚Varje vecka på Kultur & nöje

Freddie Wadling (till vänster) och P-Floyd uppträdde i går. BilDEr: jEppE gustAfssonNu ska  
killarna 
sjunga

Projektet handlar både om-
manskörens överlevnad i all-
mänhet, och Lihkörens i syn-
nerhet. Projektet riktar sig till 
gymnasieelever och den 24 
februari har Lihkören upp-

start på Elsas Hus. Kören 
ska uppträda och samtidigt 
förklara vad det innebär att 
sjunga i manskör. Under vå-
ren blir det sedan körövning-
ar och workshops, bland an-

nat erbjuder sig Lundgren att 
komma ut till gymnasiesko-
lorna. Om allt går vägen är 
tanken att deltagarna sedan 
ska uppträda på Borggården i 
Linköping, tillsammans med 

Lihkören under den stora 
valborgsmässokonserten.

Självförtroendet
– När grabbar kommer 

upp i målbrottsålder och ska 

sjunga i kör så är de gene-
rellt alltid i minoritet, det är 
40 tjejer och fyra killar. Det 
är inte bra för deras självför-
troende som sångare, säger 
Hans Lundgren. 

Han berättar att manskö-
ren brottas med flera fördo-
mar: 

– Det anses mossigt, 
1800-tal. Och vi har svårt att 
tackla det eftersom vi också 

har många traditioner, som 
att sjunga sångerna på val-
borgsmässoafton exempel-
vis. Men vi gör mycket an-
nat också. Vid det här till-
fället kommer vi att göra 
poplåtar och talkörer, säger 
Lundgren.  

En annan uppfattning om 
Lihkören är att den bara be-
står av studenter. 

Provsjungningar
– Det stämmer inte. Det 

finns flera med som inte har 
högre studier, säger Björn 
Johansson som är projekt-
ledare för manskörsko-
lan tillsammans med Faton 
Lushaku.

Innan man blir medlem i 
Lihkören måste man prov-
sjunga. 

Vad krävs för att gå med?
– Inte att man har sjungit 

i kör tidigare i alla fall. Det 
krävs att man har någon typ 
av musikalitet och att man 
gillar att sjunga. Många spe-
lar något instrument. Me-
ningen med manskörsko-
lan är att skapa ett intres-
se. Sedan kanske man går 
med i en annan manskör el-
ler med oss, säger Björn Jo-
hansson.

 Ulrik Svedin

013-28 01 72
ulrik.svedin@corren.se

Körprojektet startar den  
24 februari kl 19 på Elsas hus.  
Då är även tjejer välkomna.  
mer info på: www.lihkoren.se

Manskör är grejen. Men just den här finska skrikkören har inte så särskilt    mycket med artikeln att göra.  ArKiVBilD: sCAnpiX

– Vi vill visa killarna att killar sjunger! 
Det säger Hans Lundgren, dirigent i Lih
kören. Det är en studentkör som inte bara 
är för studenter, och som nu startar mans
körskola med avsikt att sprida intresset för 
manlig skönsång. 

Tack för alla spännande 
lösningar i bilda ord-täv-
lingen vi utlyste i samband 
med artikeln om att Filby-
tergallerian tog ned den 
omdiskuterade skylten 
från fasaden. 

Att släppa lös en hög bok-
stäver bland Correns läsa-
re och samtidigt efterlysa 
kreativa lösningar innebar 
... just kreativa lösningar. 

Några har kommit med 
mellan 40 och 80 olika ord. 
En del ord skulle garante-
rat skapa ofred under ett 
Alfapet-spel, men ändå. Vi 
tackar!

Här är de två vinnarna:

Inger Larsson ger förslag 
på var bokstäverna kan få 
ny skyltplats: 
ILBYTE  (på en tågstation)
LIFT  (till firman TLM)
BYTE  (kunddisken på Bil-
tema)
BE  (domkyrkan)
FY (hundpensionat)
BI (honungstillverkare) 
TYRE (vedförsäljare)
FLIRT  (dansställe)
BYT FIL  (gatuskylt eller 
reklam för ny filmjölk)  
FLY (Skänningeanstalten)
FLYT (i simhallen)
BLY (hos fiskhandlaren)
BLYFRI (bensinmack)
TE (vid tebutiken)

FLIT (universitetet)
FYR (brandstationen)

 Och Anna Jertlands dikt, 
där bokstäverna återan-
vänds busigt och kreativt: 

Fy!
Bu!
Byt!
Filbyter byter
Bryter bit
Flyr fel
Ber er le
Flirt?
Flyt?
Ty ert ryt blir lie
By blir fri!
Grattis! Biobiljetter kom-

mer med posten.
Ulrik Svedin

Stort intresse för Filbyter-tävling

DeBAtt. Diskussionerna om Konstfack fortsätter. I går kommenterade 
kulturredaktören Åsa Christoffersson den stora ilska som provocerande 
konst kan väcka. I dag ger Linköpingskonstnären Wolfgang Peter 
Menzel sin syn på saken.

... ägnar sig både Lena Lil-
jeroth, Nug, SL, debattö-
rerna, konstfack och flera 
åt. Tyvärr är risken stor att 
kulturredaktören på en av 
landets största morgontid-
ningar blir tolkad som på-
drivare av konstfientliga 
”inte ett öre till provokativ 
konst” – stämningar.

Det är bra att konsten 
debatteras och ett tecken 
på att den inte har mist sin 
provokativa kraft i stället 
för att direkt hamna hos 
Sothebys auktionshus (Da-
mien Hirst) för närmare 
ofattbara en miljard kronor 
i september 2008.

Pinkar i mitt revir
När Sveriges kultur-

minister yppar sig om sin 
konstsmak hemma är det 

hennes privatsak. Uttalar 
hon sig offentligt om graf-
fiti som konst är det något 
annat, då bedriver även hon 
territorial pissing.

Lena Adelssohn Liljeroth 
pinkar då även i mitt revir 
och därför känner jag mig 
kränkt. 

betraktaren gör verket
Raden av provocerande 

konstverk de senaste åren, 
vilka Åsa Christoffersson 
buntar ihop under begrep-
pet konceptkonst, är flera, 
som Oleg Kuliks bitande 
hund, Dan Wolgers sof-
fa, Dror Feilers Snövit och 
nu Anna Odells psykfejk 
samt Nugs sprayverk för att 
nämna några. 

Vem känner sig ute-
stängd och på vilket sätt ? 

Och – hur är den konsten 
beskaffad som inte ute-
stänger? Utestänger från 
vad? Det handlar om att be-
traktaren gör verket utifrån 
de egna (moraliska) värde-
ringarna. Graffiti kan va-
ra både skadegörelse och 
konst samtidigt, ibland bara 
det första, ofta mera det an-
dra, men oftast faktiskt bå-
de och.

Smaken är olika
Det känns dock mycket 

obehagligt just nu, med tan-
ke på kulturutredningen 
och den kommande remiss-
tiden, att självaste kultur-
ministern nyttjar ett slags 
tolkningsföreträde i frågan 
vad som är konst, vilket är 
poängen i sammanhanget, 
att hon med flera inte för-

mår skilja mellan konst och 
skadegörelse eller konst 
och provokation.

Provokationen ligger 
enligt min mening däri att 
konst i somliga verk ingri-
per i något världsligt som 
äganderätten eller veder-
tagna moraliska begrepp. 
Jag har svårt att tro att nå-
gon vill upprätta en gräns 
mellan tillåten konst och 
urartat konst, eller mel-
lan konst som är skit och 
inte är skit . Smaken är ba-
ra olika.

Farliga gränsdragningar
Men – att börja göra så-

dana gränsdragningar of-
fentligt är livsfarligt för 
själva kulturen och konsten 
i en demokrati. 

Det är mycket man kan 

känna sig dum inför och bli 
förbannad över. Mest orolig 
känner jag mig just nu över 
att ett slags populism – i fi-
nanskrisens och nylibera-
lismens kölvatten – breder 
ut sig och vill göra anspråk 
på att tolka åt mig vad som 
är konst och vad som inte 
är det. 

Sist: är det inte en tid-
nings kultur- och konst-
kritiks överordnade upp-
gift att vara en förmedlan-
de länk mellan konst och 
publik, Kanske just den 
”konstföraktande” publi-
ken?

Wolfgang Peter Menzel

konstnär i linköping

Svar:
Att förneka att det finns ett elitistiskt drag i den moder-

na konceptkonsten är att blunda för verkligheten, menar 
jag. Och för tydlighetens skull: Nej, jag är INTE med i face-
bookgruppen ”Inga mer pengar till Konstfack”. Hela min 
kommentar från 20/2 finns på corren.se/kultur. Fler inlägg 
i denna angelägna debatt är mycket välkomna! Mejla mig 
eller diskutera på corren.se

ÅSa CHriStofferSSon

Fortsätt diskutera i Konstfacksdebatten.

F Wadling och P-Floyd i L-köping
I går kväll spelade både sångaren Freddie Wadling och gruppen P-Floyd i Linköpings 
konserthus. Konsertrecensionerna publiceras på Kultur & Nöje 
i måndagstidningen, men redan i dag kan du läsa dem på 

Territorial pissing & utestängning ...

Se när Magnus övar.

Hans Lundgren, Faton Lushaku och Björn Johansson startar 
en manskörskola.

Lägerelds-tv 
regerar

grattis Johan Wester och Lisa Syrén! Ni vann väl-
förtjänt i ”På spåret”. Och tack Louise Hoffsten 
för musik.

Visst satt jag klistrad och kände mig delaktig och  
mysig. Precis som 2 miljoner svenskar till.

Vad är det som gör att lägerelds-tv fortfarande rege-
rar i vår Youtube-tid, då folk laddar ner filmklipp i en 
fart som borde få Lennart Hyland att rysa i sin himmel?

Titta på tv-toppen från förra veckan. På prispallen tro-
nar SVT med tre typiska lägereldsprogram: ”Melodifes-
tivalen”, ”Antikrundan” och ”På spåret”.

Vad utmärker dem? Jo:
1. De är trivsamma och har en vänlig ton. 
2. De har, trots vänligheten, ett spänningsmoment. 

Vad är prylen värd? Vem ska vinna?
3. Humor – av det snällare slaget.
4. Delaktighet. Jag får rösta på artisterna, eller bara 

sitta i fåtöljen och gissa priset/försöka svara före de täv-
lande i ”På spåret”.

5. De är något att samlas runt, de 
passar alla åldrar, de värmer upp 
en mörk kväll. Som en lägereld.

6. Två av programmen hand-
lar om kunskaper, om allmän-

bildning, man får lära sig något 
(och då menar jag inte Melo-

difestivalen, nej).

Även ”Skavlan” är mys- 
intelligent och mycket rik-
tigt på väg att klättra uppåt 
på tv-toppen. Och då mås-

te jag nämna en viktig 
sjunde faktor: Program-
ledaren.

Norske Fredrik Skav-
lan är sådär försynt fan-
tastisk som sin engelska 
föregångare Parkinson. 

Hans spänningsmoment är att de berömda gästerna  
avslöjar någonting.

I går var bomben förstås Ingvar Oldsbergs avhopp 
från sin egen succé ”På Spåret”, något som Skavlan-
gänget skickligt droppade redan i torsdags kväll så att 
alla vi tidningar skulle skriva rejäla förhandsartiklar. 
Och det gjorde vi.

Kan ”På spåret” överleva utan radarparet Oldsberg & 
Hellberg, som ju är själva mysfaktorn? Suveräna i sin 
sköna farbroderlighet och vänliga intresse för de täv-
lande.

Det blir oerhört svårt att efterträda dem, den saken är 
klar. Men omöjligt kan det inte vara.

Mitt förslag är Hans Rosenfeldt och Kristina Lugn.

Komikern Johan Wes-
ter och radioprofilen 
Lisa Syrén besegra-
de Jessika Gedin och 
Hans Rosenfeldt med 
41-27 i finalen av ”På 
spåret” i går kväll.

BilD: sVt

Tv-ToPPen Förr� veck�n:‚

Åsa Christoffersson
Kulturredaktör

asa.christoffersson@corren.se

               Vem vill du se efter Ingvar Oldsberg som 
programledare i ”På spåret”? Diskutera på Corren.se.

1. Melodifestivalen, sVt1,  
3 032 000.
2. Antikrundan, sVt1,  
2 026 000.
3. På spåret, sVt1, 1 948 000.
4. Let´s dance, tV4, 1 770 000.
5. Film: Beck, tV4, 1 601 000.

6. Mästarnas mästare, sVt1,  
1 440 000.
7. Stormen,sVt1, 1 350 000.
8. Skavlan, sVt1, 1 229 000.
9. Hjälp, tV4, 1 105 000.
10. Brottskod försvunnen, sVt1, 
1 071 000.


