Søndag 18. dec. 2011 POLITIKEN

Kultur 5

Siden er redigeret/layoutet af:
Søren Hansen/Ole Gravesen

Jul med gamle Bach
B

Sokkelund Sangkor
havde for forandringens
skyld skiftet Händels
’Messias’ ud med
’Juleoratoriet’.

achs ’Juleoratorium’ er lidt vanskeligere at have med at gøre end
Händels ’Messias’.
Det er sat sammen af hele seks kantater,
som egentlig hører til på forskellige kirkedage i juletiden, og at opføre dem alle
kræver to koncerter.
Derfor skal der forkortes og vælges ud.
Noderne er ikke lettere at synge i forhold
til ’Messias’, og endelig går man glip af det
’Halleluja’-kor, som er den store juleåbenbaring for så mange klassiske sæsonkoncertgængere i december.
Alligevel havde Sokkelund Sangkor
med det gammeldags underspillede
navn lagt ’Messias’-noderne til side og for
variationens skyld taget Bachs frem.
De tre første kantater plus den sidste
fordelt på to koncerthalvdele gav et tidsmæssigt passende forløb til en julekoncert, der med koncertintroduktion en time inden alligevel gav en fyldig aften.

Klassisk
J.S. Bach: Juleoratorium. Solister: Trine
Wilsberg Lund, Kristina Wahlin, Tilman Lichdi
og Dominik Köninger. Sokkelund Sangkor og
Leipziger Kammerorchester, dir.: Morten
Schuldt-Jensen. Garnisons Kirke. Fredag.

!!!!!!

Ikke mindst var det en fornøjelse at opleve den lille gruppe dygtige instrumentalister fra Leipzig, der med en blanding
af historisk traversfløjte i træ og strygere
med – i al fald for nogles vedkommende –
moderne buer spillede Bach, så musikken
sad lige i skabet.
Musikerne spillede stående, når de enkeltvis skulle ledsage en sangsolist, og deres samlede indsats løftede sig et niveau
over de ad hoc-ensembler, vi er vant til at
høre ved danske julekorkoncerter.
MORTEN SCHULDT-JENSEN er en god dirigent i barokrepertoiret, og hans tag på
Bach var sprødt, flot og let. Også selv om
det blev endda meget båret i fraseringen
og i høj grad var hængt op på et-slaget.
Det indledende kor, ’Jauchzet, frohlokket’, gav genlyd med gnistrende trompeter i kirkerummets dejlige akustik. Så kan
man diskutere, om det var en god idé at

KLASSE. Der var stil over Sokkelund
Sangkor. Her med altsolisten Kristina
Wahlin og dirigent Morten SchuldtJensen. Foto: Jacob Ehrbahn

tage begyndelsen af samme kor og klistre
i enden på den sidste kantate. Jeg havde
ikke valgt at gøre det, men Bach overlevede endda.
Solisterne hjalp i den grad til. Især teno-

ren, hvis væsentligste funktion er at fylde
den store, historiefortællende rolle som
evangelist ud, var bemærkelsesværdigt
erfaren, slank, fokuseret og velfraserende.
Men den unge bas Dominik Köninger og
de to kvindelige solister fra Norge og Sverige var også glimrende med en snert af
drama hos sopranen.
Koret kunne i sagens natur ikke Bachs
kantater på rygraden i samme grad, som
de kan den ’Messias’, de har triumferet
med år efter år, men bortset fra lidt usikkerheder hist og her var deres indsats alle
pengene værd, og forandring fryder som
bekendt. Selv i så traditionsbundet en tid
som julen.
Fra næste år gælder det dog igen ’Messias’, når Sokkelund Sangkor synger julen
ind i Garnisons Kirke, oplyste koncertprogrammet.
THOMAS MICHELSEN
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Gys, gru og
befrielse

til alle
krimielskere

Nyoversat fortælling fra Selma
Lagerlöf giver trods beskedent
omfang fuld valuta til læseren.
bøger
Selma Lagerlöf: Køresvenden. En fortælling.
Oversat fra svensk af Anne Marie Bjerg. Gyldendal,
182 sider, 199 kroner. Har du Pluskort, får du 20 pct.
rabat på bøger i Boghallen eller fri levering hos Saxo.com.
Læs mere på politiken.dk/plus.
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vis man skulle få den idé, at der skal en
fornyelse til på mandelgavefronten – ja,
vel at mærke, hvis det drejer sig om mandelgaver til voksne personer – vil det være en perfekt idé at indkøbe den nye udgave af Selma Lagerlöfs sidetalsmæssigt lille roman ’Køresvenden’,
der foreligger i en ny aldeles fremragende oversættelse af Anne Marie Bjerg.
Men det er kun på sidetallet, at romanen er lille.
Faktisk rummer ’Køresvenden’ næsten alt, hvad
man kan forlange af en roman. For det første en
handling, der gør det svært at slukke sengelampen, fordi den er elementært spændende – ja, ikke som
en detektivroman, mere som en
gammeldags gotisk roman. For det Det er ikke for
andet en personskildring, som er meget at sige,
på verdenslitteraturens højeste niat hårene
veau.
Romanen handler om den lille i nakken stritter
frelserpige Edits sidste tid. Hun lig- en anelse ved
ger nytårsaften i sin lille, smalle læsningen.
seng og hoster og hoster, sådan For det er ikke
som hun har gjort det et stykke tid.
en banal
Samtidig sidder nogle drukmåse
ude på kirkegården og drikker og Skrækhistorie,
praler med deres usle bedrifter. Så Selma Lagerlöf
hører de en frygtelig lyd af en har skrevet
skrumlende, ældgammel vogn – og
det er, viser det sig, den frygtede dødskærre. Og
sagnet om den er, at det sidste menneske, som dør
i det gamle år, må tage den forfærdelige tjans det
kommende år at arbejde i dødens tjeneste som
kusk på dødevognen.
Drukmåsene kommer op og slås, og den ene af
dem – David Holm – bliver slået til jorden, netop
da klokkerne ringer det nye år ind. Så bliver han
samlet op og smidt på den kærre, som ingen levende nogensinde har kørt.
Det er ikke for meget at sige, at hårene i nakken
stritter en anelse ved læsningen. For det er ikke en
banal skrækhistorie, Selma Lagerlöf har skrevet:
Det er stor, bevægende digtning om tilværelsens
store og tunge spørgsmål, tilsat det, som man kan
kalde ’gotisk’ mystik, og en virkelig hjerteskærende skildring af den lille frelserpige i den smalle
seng.
Der er ikke andet tilbage end at ønske læseren
en rigtig gysende, men meget rørende fornøjelse.

Fra bestsellerforfatteren Julie Hastrup
CICERO FORUM HØST & SØN PRETTY INK ROSINANTE SAMLEREN

