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En stämningsfull vinterkväll, söndagen den 2 april
2006, går onekligen till musikhistorien i Liden. I
kyrkan uppfördes Franz Schuberts (1797-1828) G-
durmässa, ansedd som en mycket svår musik-
komposition. Medverkande, förutom solisterna, var
Lidens kyrkokör som dirigerades av Lidens kantor
Anne-Lise Lindberg Sjödin. För detta enda upp-
trädande hade kören (ca 25 personer) övat varje
vecka i hela två års tid för att kunna framföra sång-
erna med latinsk text. Och resultatet blev impone-
rande! Liden har fått en kyrkokör att vara mycket,
mycket stolt över! Fler uppträdanden emotses med
spänning!
Sopranen Anna-Lena Klingstedt-Westins
(Munkbysjön) magnifika röststyrka fick kyrkorum

MINNESRIK SCHUBERTAFTON I LIDEN
met att bildligt tala, ”explodera” av skön sång. Lars
Farm (bas) och Conny Pettersson (tenor), från Sunds-
vall resp. Njurunda, gav tyngd åt de manliga
solopartierna. Organisten Ann-Kristin Färnström
(Alnö), hade själv stämt den stora kyrkorgeln dagen
till ära, och det mäktiga ljudet i kyrkan gav en eufo-
risk känsla av välbehag. Christoffer Helseth (klarinett)
och Sara Göransson (piano), båda från Härnösand,
utgjorde på ett föredömligt sätt det instrumentala
komplementet. Läsning av de mellanliggande textav-
snitten gjordes av kyrkoherden Lars Jonsson Huss.

Före G-durmässan spelade Hilda Knollenburg (Sunds-
vall), endast 9 år, en vaggvisa på den imposanta
kyrkorgeln till publikens stora uppskattning. Vad
månde bliva av denna talang i framtiden?

Arrangören, Lidens kyrkoråd med dess ordförande
Kerstin Åhström, kunde glädja sig åt en anslutning av
170 personer och publiken fick vara med om en
mycket minnesrik kväll i Lidens kyrka.

Arne Johansson

Schubert-konserten finns på CD för 80:- (hämtpris).
Kan beställas via e-post: lars@farm.se eller via
kyrkokören.

Det kommer att finnas en möjlighet att åter få upp-
leva G-durmässan, nämligen
söndagen den 24 september i Sättna kyrka.

Lidens fantastiska kyrkokör. Foto: Kerstin Farm.

Lidens kyrkokör dirigerades av Lidens
kantor Anne-Lise Lindberg Sjödin.

Foto: Kerstin Farm.


