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Bachs h-mollmässa - en gigantisk historia

Hög musik. Närmast kameran till höger sitter Hans von Busch med sin
kontrafagott, ett instrument som är så högt att det når över bildkanten.
Hans är en den 25 musikanterna i Östgöta Barock som på lördagen
uppträdde tillsammans med Östgöta Kammarkör (över 30 sångare) i
Sankt Petri kyrka med Bachs berömda h-mollmässa. "Missa inte detta!"
stod det i annonsen, och det budskapet hade gått hem. Kyrkan fylldes. 

"Höstens stora satsning" stod det i annonsen om det som hände i Sankt Petri kyrka på eftermiddagen i
lördags. Och visst var det sant, även om satsningen inte var församlingens egen. 
Vad det handlade om var Johann Sebastian Bachs berömda, två timmar långa h-mollmässa. De som sjöng var
Östgöta Kammarkör, de som spelade Östgöta Barock. 
"Missa inte!" stod det också i annonsen, och budskapet gick hem. Kyrkan fylldes av förväntansfulla. 
Han som leder Kammarkören är Hans Lundgren och det har han gjort i 18 år nu, det vills äga från starten.
Sedan 1993 är han samtidigt director musices vid Linköpings universitet och har fått en rad pris just för sin
förmåga att leda körer. 

Den här gången dirigerade Hans Lundgren alltsammans. Han som normalt dirigerar Östgöta Barock heter
Torbjörn 
Köhl, sedan fem år dessutom ledare för Linköpings Akademiska Orkester. 
Fyra sångsolister medverkade. Sopranen Karin Frölén - en småländska som man har kunnat möta på
Stockholmsoperan. Alten Anna Zander med specialiteten tidig musik, exempelvis barock som dagens mässa. 
Tenoren Conny Thimander som gjorde sin operadebut vid Vadstena-Akademien för några år sedan. Och så
basen Daniel Hällström med nästan hela sin utbildning i Danmark. Tidigare i år fick han Svenska
Wagnersällskapets "Bayreuthstipendium, och det påstår jag gärna: Wagnersällskapet är sparsmakat. 

Det är nog en fördel att man sjunger h-mollmässan på latin. Två timmars "Ära vare Gud i höjden" blir nog i
tjatigaste laget, hur förtrollande musiken än är. 
Nu tar man till sig musiken, ostörd av ord. Tillräckligt andlig är den sannerligen. 
Om Bach, och särskilt hans "Passioner" har det skrivits milslångt under åren. Om h-mollmässan har det,
jämförligt, varit tystare. Som om ingen riktigt velat eller vågat ge sig på detta mastodontverk. 
h-mollmässan uruppfördes -- i sin helhet, får jag lägga till - 1835. Alltså fick Johann Sebastian aldrig höra den
själv. 1835 hade han varit död i 85 år. 

Det var ju mest på 1730-talet han arbetade med denna såkallade "opraktiska mässa". Den är späckad med
parodier. Men då ska man tänka på att begreppet parodi i sammanhang som dessa inte betyder karikatyrer
utan bara omarbetningar av ett musikaliskt verk till något nytt. 
Nästan hela h-mollmässan har kommit till så. Bach plockade, undan för undan, fram tidigare arbeten och idéer
för att forma denna gigantiska Lovsång. 
Hans Lundgren låter ingenting vara slump. Hans ledning av sina sångare - och sina musikanter - är orubblig.
Och akustiken, rymden i Sankt Petri gör att särskilt körsången blommar ut. Stilsäkert. Mikrometer-rent. 
Orkestern, inte minst genom de tidstrogna instrument som ingår i ensemblen, medverkar då starkt till den
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eftersträvade stilrenheten. 

Detsamma gäller de fyra solisterna. Men akustiken var inte alldeles nådig mot den del av publiken som satt
längst ner i kyrkan. Dit var det nästan bara alten Anna Zander som riktigt nådde fram. Men det är sådant som
är vardag för arrangemang i de flesta kyrkorum. 
Gigantisk kallade jag mässan i någon mening strax här ovanför. Då räcker det inte bara med att tekniskt klara
av uppgiften. Det måste gå fram att man verkligen begriper vad allt handlar om. Där, tycker jag, ligger en
betydande del av styrkan hos Östgöta Kammarkör. Den höll genom hela de 27 satserna. 
Mässans avsnitt "Sanctus" lyssnade säkert många på med extra nyfikenhet. Den körhymnen har ju även
Sankt Petri egen kyrkokör sjungit, på utsökt nivå under Bo Ingelbergs ledning! 
Nu är det tätt mellan musikupplevelser i Sankt Petri. Ikväll är det dags igen, med en ung, spännande rumänsk
orkester!
RUNE ENGELBREKTSONANDERS LILJEGREN


