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På lördagskvällen gav Östgöta kammarkör konsert för andra gången i höst i Matteus
kyrka. Kören planerar att framföra Bachs samtliga sex motetter. I samband med
Norrköpings kulturnatt uppfördes Wachet auf, ruft uns die Stimme. Detta körverk anknyter
till Domsöndagens texter, varför det med hänsyn till kyrkoåret var ett välvalt inslag i
lördagens program. Det positiva intryck jag fick av kören vid dess första framträdande i
Norrköping förstärktes vid lördagens konsert, då ytterligare två körverk av Bach
presenterades. Man kunde glädjas åt en tät, skön körklang i Wo soll ich fliehen hin.
Textens innehåll och disposition präglade gestaltningens karaktär och frasernas längd.

Konsertens huvudnummer var dock motetten Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Anden
kommer vår svaghet till hjälp). Inledningens melismer pulserade mjukt och naturligt fram.
I fortsättningen präglades gestaltningen av vitalitet och rytmisk spänst, inte minst i de
fugerade avsnitten. Den avslutande koralen spred ljus och förtröstan också i
musikframförandet. Knut Nystedts version av Komm süsser Tod avslöjade kanske allra
tydligast hur skickliga koristerna är i Östgöta kammarkör. Ur laddade kluster reser sig
treklangerna med enorm intensitet i Nystedts lapidariska Bachkoncentrat. Knivskarp
intonation är alltid tacknämlig men i synnerhet i klustrens dissonanser. Nystedts Immortal
Bach framträdde med vördnadsbjudande högtidlighet. Henrik Alinder bidrog även denna
gång med drivet orgelspel. Bachs Triosonata c-moll gavs en stimulerande gestaltning.

Skall de instrumentala insatserna ligga i nivå med körens prestationer finns det nog
anledning för Märta Hjelmfors att odla umgänget med Bachs musik på ett djupare plan.
Det räcker inte med avancerad teknik. I jämförelse med cellosviten vid oktoberkonserten
kunde man denna gång dock märka en tydligare strävan att ge danssatserna varierande
karaktär. Det fanns eftertanke och balans i sarabanden, som gavs en övertygande
gestaltning. Men man skapar inte liv och vitalitet i en gigue enbart med
kapplöpningstempo. Märta Hjelmfors hade föredömligt nog memorerat hela d-mollsviten.
Östgöta kammarkör avslutade konserten med samma inslag som vid föregående besök: Nu
vilar hela jorden i sättningar av Isaac, Praetorius och Bach - ett fulländat framförande.


