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Körens öden och äventyr våren 2021 

2021-03-10 

Pandemi i ett år 

Denna onsdag är nästan årsdag för vårt 

senaste riktiga körrep, dvs. 2020-03-11, då vi 

som vanligt repade i Bolindersalen – för sista 

gången på hur länge? Vi kunde visserligen till 

all lycka ses där några gånger på förhösten 

innan andra pandemivågen slog till, men då 

var det ju många i riskgruppen som inte 

kunde vara med. Det repet i mars förra året 

var tillika bara tredje gången som Carin och 

vi jobbade tillsammans, vilket vi just då inte 

anade… 

 Detta innebar att Carin inte fick någon vidare 

chans att lära känna oss innan det istället blev 

dags att gå över till Zoom. Under det gångna 

året har vi bara kunnat träffas, dels ett par 

gånger i Bolindersalen enligt ovan, dels 

utomhus vid ett par konserter och så en 

vårfest hemma i Karin T:s trädgård så som 

framgått av tidigare krönikor.  Men den 

onsdagen för ett år sen trodde vi ju 

fortfarande inte att Sverige skulle drabbas av 

Covid-19, och utgick förstås från att vi skulle 

ses följande vecka. Redan dagen därpå 

började man ana att detta var fel. Men hur 

hårresande fel det var kunde vi inte i vår 

vildaste fantasi föreställa oss!  

Nu har det alltså gått ett helt pandemiår. Mot 

alla odds lyckades alla världens 

vaccinframställare samarbeta, eller kanske 

snarare konkurrera, för att få fram div olika 

Covid-19vacciner, något som normalt sett 

borde ha tagit ett par, eller flera, år.  Faktiskt 

en sensation! Så nu går inte bara 

Klamparekören, utan resten av jordens 

befolkning omkring och hoppas på 

vaccineringen så att allt kan bli som vanligt 

igen. Helt som vanligt blir det nog inte. 

Avstånd, handsprit, armbågshälsning mm har 

kanske präglat oss för alltid. Bara vi kunde få 

sjunga i kör igen INOMHUS! Detta har ju 

under året betraktats som bland det mest 

smittspridande man kan företa sig. Undrar i 

skrivande stund hur länge det dröjer innan vi 

kan få göra det… 

 

 

 

 

Att Klamparekören fortfarande funkar är tack 

vare Carins aktiva insats på Zoom. Där kan 

hon använda olika filer för t.ex. uppsjungning, 

och så finns det fenomenala ScorX! Med 

ScorX kan vi på skärmen se noterna och ett 

streck följer med i sången så man vet var man 

är. Och, som syns till hö på den bilden, finns 

alla stämmor separat.  
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De är tydligt insjungna av proffs så att man 

kan lyssna på eller sjunga med vilken stämma 

man vill, ja – eller tutti förstås! ScorX har 

man själv tillgång till om man anmäler sig till 

Körakademin, korakademin.se, vilket vi är 

några som har gjort. Där finns ett fint utbud 

av körkurser, förutom ScorX. Och det bästa 

av allt: det är gratis om man är med i en kör 

som är knuten till ett studieförbund, i vårt fall 

Sensus!  

Att vi fortfarande funkar är förstås också tack 

vare vår ordförande Karin T som kommer 

med informationer och uppmuntrande tillrop 

på mailen inför varje rep. Ingemar fortsätter 

idogt med att ge oss stämfiler när det behövs 

– ovärderligt! Och Ulla uppdaterar och servar 

oss på den förnämliga hemsidan med alla nya 

noter och Ingemars stämfiler. Carin och 

styrelsen samordnar planer inför både våren 

(utomhussjungning…) och hösten. Om allt 

går som det ska, sjunger vi tillsammans med 

Voces Nordicae, under ledning av Lone 

Larsen, ett Gunnar Erikssonprogram lördagen 

den 23 okt i Eric Erikssonhallen, i närvaro av 

Gunnar Eriksson själv. Det är den drivkraft 

och sporre vi behöver.  En kör utan något 

faktiskt att jobba för säckar nog direkt, men 

det gör inte vi!  

Text och foto Malin Falkman 


