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Bakgrund 
International Federation for Choral Music (IFCM) arrangerar vart tredje år sedan 1987 ett 
världssymposium. Sommaren 2005 stod Japan värd för arrangemanget. Syftet var att 
underlätta för asiatiska körsjungande länder att delta. Av 2034 deltagare var 1383 japaner. 
Resten kom från övriga delar av världen. 
 
IFCM grundades 1982 av sju nationella och internationella körorganisationer från fem 
kontinenter för att underlätta och utveckla kommunikationen mellan körmusiker över hela 
världen. I en värld full av konflikter visar sig körsången vara en av de mest kraftfulla enande 
krafterna mellan nationer. Skillnader i kultur, politisk ideologi, ras och språk försvinner när 
människor sjunger tillsammans. Bokstavligt talat förenar de sig i en röst för att bli del av en 
global familj. Så formulerar sig IFCM om sitt uppdrag. IFCM är den officiella representanten 
för körmusik i UNESCOs International Music Concil (www.ifcm.net) 
 
IFCM har utvecklats till en kraftfull organisation med växande antal medlemmar över hela 
världen och arrangerar symposier och dirigentutbildningar, formar årligen en 
Världsungdomskör för turnéer i olika delar av världen och genomför många andra projekt för 
olika körkategorier. Hemsidan ChoralNet och musikdatabasen Musica liksom tidskriften 
International Choral Bulletin är en del av många fasta resurser. 
 
För att göra det ekonomiskt möjligt för alla länder med körverksamhet att ha råd att vara 
medlem i IFCMs tillämpar man den s k utjämningsprincipen, dvs  olika länder betalar olika 
deltagaravgifter Detta har inneburit att även världens resurssvaga länder finns representerade. 
Vid årets kongress valdes Lupwishi Mbuyamba från Mozambique till ny ordförande efter den 
förra året bortgångne svensken Eskil Hemberg. Valet av en afrikan är en viktig markering av 
att körsångens internationella rörelse starkt inbegriper länder och kontinenter som till stor del 
befinner sig utanför den rika världen och den historiskt etablerade körkonstens hemländer. 
 
Världssymposiet - ett mänskligt och musikalisk möte 
Varje år sedan 1986 samlas svenska körledare i den svenska körledarorganisationen FSK 
(Föreningens Sveriges Körledare) till konvent med seminarier och konserter. Dessa konvent 
har blivit viktiga mötesplatser för fortbildning, konstnärlig inspiration och kollegiala och 
mänskliga utbyten. I ett världskonvent med en liknande uppläggning blir upplevelsen 
bedövande intensiv. Framträdande körer av högsta klass från alla jordens hörn varvades vid 
årets världssymposium i Kyoto med repertoarpresentationer, dirigeringsworkshops och 
presentationer av pedagogiska aspekter på kör. Information från musikförlag och 
körorganisationer fanns tillgängliga i kongressbyggnadens alla överskådliga utrymmen.  
 
Japanskt kör- och musikliv fick givetvis en särskilt framträdande plats. Många japanska körer 
framträdde. En utomordentlig seminariepresentation av professor Nobuaki Tanaka 
tydliggjorde den väletablerade japanska körorganisationens stora betydelse för landets 
återhämtning efter krigsåren på 1930- och 40-talen. Professor Tanaka berättade hur körsången 



kom att bli en samlande kraft för många japaner i de många sönderbombade städerna runt om 
i landet. Mycket snart växte en egen repertoar på det japanska språket fram, där unga 
tonsättare valde japanska dikter och formade ett tonspråk som har blivit unikt och som 
dessutom stärker den japanska identiteten och dess specifika musikaliska uttryck och 
klangliga särart. Japan Choral Association grundades 1927 och har idag 50 000 körer som 
medlemmar. Med ett genomsnitt på 50 medlemmar per kör skulle det innebära 2,5 milj 
körsångare av landets 125 miljoner invånare, dvs ca 2 % av landets befolkning – att jämföra 
med Sveriges 6 %! För närvarande finns ett helt körmusikbibliotek som drivs av JCA och gör 
körrepertoaren lätt tillgänglig. 
 
För att underlätta kontakten länder emellan i det intensiva konsert- och seminarieprogrammet, 
ordnade några länder egna mottagningar. Rikskonserter stod som värd för Swedish reception. 
Information muntligt och via tryckt informationsmaterial blev tillgängligt för ett 80-tal särskilt 
inbjudna delegater. Vi fick höra om kördirigenttävlingen Eric Ericson Award, om Lunds 
internationella körfestival, om ett internationellt körcentrum i planeringsstadiet, med placering 
i Stockholm och inte minst om Uppsala universitets körcentrum och dess verksamhet. 
Undertecknad gjorde en muntlig presentation och delade ut den nyproducerade, 
engelskspråkiga informationsfoldern, som också fanns tillgänglig hela veckan. 
Göteborgskörledaren Gunnar Eriksson och körledaren i St Jacobs kyrka i Stockholm, Gary 
Graden, tog hela sällskapet med i några svenska körsånger och därmed var kontaktskapande 
och tankeutbyte i gång. 
 
Inspiration och uppföljning 
Att höra körer från många olika länder med olika klangideal, olika framförandesätt och många 
gånger sedan tidigare totalt ohörd repertoar, hör till det mest stimulerande vid ett symposium 
av detta slag. Starkast intryck gav de många barnen, som med en självklar koncentration och 
glädje förmedlade en stundtals avancerad repertoar. De japanska barnkörerna var i majoritet, 
eftersom man som en integrerad del av symposiet arrangerade en hel eftermiddags 
barnkörfestival med en sydkoreansk och kinesisk barnkör som kompletterade Japans egna 
barnkörer. Kvaliteten var imponerande även när det var en ”vanlig skolkör” som sjöng. I 
Sverige skulle vi ha svårt att klara av att presentera en lika välklingande sångkultur även om 
vi gärna skryter med att vi är ett körsjungande folk. Japanernas självdisciplin, artighet, 
vänlighet, ödmjukhet spelar säkert stor roll för möjligheten att redan tidigt arbeta med de 
sjungande barnen för ett gemensamt högt uppställt mål.  
 
Det absolut starkaste intrycket på hela veckan var inledningskonsertens barnkör som i en 
färgsprakande scenisk komposition åskådliggjorde barnens sångliga lekar – som ett besök på 
en skolgård, där man än bollar, än leker med drakar, busar, hoppar och dansar – ständigt 
sjungande melodier som i ett intrikat nätverk grep in i varandra. Det fullständigt naturliga 
lekandet med toner och rörelser förutsätter givetvis en disciplin men inget av hämmande 
kontroll av någon auktoritär ledare märktes. Att den blide professor Tanaka ledde sina barn 
från en avskild plats nedanför scenen upptäckte man först efter lång stund. Samma kör 
presenterade senare nykomponerad repertoar för barnkör med japanska traditionella 
instrument och såväl kompositörerna som barnen visade prov på en stor förmåga att utnyttja 
den mänskliga rösten i ett brett spektrum med många uttrycksmöjligheter. Att som barn få 
sjunga på sitt eget språk, ny musik, nya klanger måste rimligen vara en betydelsefull del i 
identitetsskapandet. Jag beklagar att vi i vårt land har alldeles för litet av detta. Det skrivs 
många enkla och bra barnsånger på svenska men den fortsatta vägen till stämsång och 
körsång har ingen självklar plats. Medvetenheten om barns musikaliska utveckling som en del 



i en konstnärlig verksamhet är inte tillräckligt hög. Den saknas inte helt, men den är inte 
tillräckligt synlig i vårt samhälle. 
 
Ett seminarium som tog upp frågan om barns sångliga förutsättningar i dagens samhälle 
utgick från situationen i Tyskland, som mycket liknar den svenska. Den kommersiella 
musiken har så starkt företräde i skolan att musikämnet och dess företrädare alltför ofta måste 
falla till föga för populärkulturens tongångar. Föreläsaren, själv uppvuxen i Japan men med 
europeisk sång- och körledarutbildning, visade på insiktsfulla möjligheter att ge våra 
sångsugna barn bästa tänkbara sångundervisning.  
 
Förutom dessa punktvisa nedslag från symposiets konsert- och seminarieprogram gav 
konventet många tankar kring frågan om vad som är av intresse ur körforskningssynpunkt. En 
rörelse som kan bidra till integration mellan människor - nationer såväl som grupper av 
människor och enskilda individer är viktig att studera. Det finns inte ett sätt att sjunga i kör, 
inte heller ett och samma skäl att sjunga i kör. När kören från Guatemala presenterade sitt 
program av sånger handlade de om landets inbördeskrig, om kamp och strid, om sörjande 
mödrar, om kärlek, om hopp med en uttrycksfullhet i klang och kompositorisk variation som 
var tillräcklig för att vi lyssnare skulle sugas in i en musikalisk händelse som blev mänsklig 
kontakt av kött och blod. Att kören inte var den tekniskt mest skickliga av konsertkörerna var 
oväsentligt. Vad spelar språket för roll, vad spelar en kulturs gemensamma erfarenheter för  
roll för kompositören, för kören, för körledaren? En afrikansk kör, en norsk kör, en 
ungdomlig, avantgardistisk japansk kör skulle alla tre kunna vara fortsatta exempel på 
olikheter på flera olika plan. 
 
Det finns en risk med globalisering ur kulturell synpunkt. Vi önskar inte att alla körer ska låta 
lika världen över, men vi vill inspireras av olika förhållningssätt till texten, ordet och tonens 
relation till varandra, textens betydelse och uttryck och hur körkompositören utnyttjar den 
mänskliga röstens möjligheter och tar vara på en specifik sångtraditions särart.  
 
I det senaste numret av IFCMs tidskrift International Choral Bulletin finns flera viktiga 
artiklar om körmusik och social integration. En körledare från Venezuela skriver om 
körsångens möjligheter att fånga upp humanistiska och demokratiska arbetssätt i länder med 
korrumperade och hotfulla politiska strukturer, där inte minst barn har kunnat räddas ur misär 
med sångens hjälp. Den nyblivne IFCM-presidenten skriver om sångens och körsångens 
betydelse för de afrikanska ländernas utsatthet i fattigdom och sjukdom. I Israel finns ett 
projekt med barnkörer som successivt utvecklar ett faddersystem som stöd för handikappade 
barn och barn med särskilda svårigheter. 
 
Helt klart finns det ett internationellt intresse av att vi i vårt körtäta land försöker synliggöra 
de strukturer som gör svensk körsång bland barn, unga och vuxna till ett en kulturell aktivitet 
som vi ska värna om och utveckla. En sådan kunskap, vare sig den tar sig uttryck i 
akademiska avhandlingar eller i enklare studier, seminarier eller klingande rapporter ska vi 
söka för vårt eget lands skull men också för det som är den internationella körrörelsens 
målsättning, nämligen att öka förståelsen för varandra i ett globalt perspektiv. 


