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Einar 
en pärla i "slenkakearkiv' 
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Adolf Lindström I Grundsunda " • 
— i den del av Ångermanland 
som brukar betecknas Nolaskog 
— har kanske landets största . w k 
"stenkakearkiv" när det gäller NiftP* 
andliga sånger. Det finns 3 000 
skivor i samlingen, alla 78-var-
vare. 

Pärlan 1 Lindströms samling är 
Einar Ekbergs debutskiva i Sve-
rige som ocksä var skivmärket 
"Hemmets Härolds" första inspel-
ning. 

Finns landets meste samlare av 
kyrkosång på skiva modell stenka-
ka i den Ångermanländska Nola-
skogskommunen Grundsunda? 

Adolf Lindström, 55 år, har under 
årens lopp fått ihop en skivsamling 
på 3 000 exemplar. 

Många är verkliga rariteter från 
början av detta århundrade och 
alla s k 78-varvare. Det är en 
prestation som man vågar förmoda 
att han är ganska så ensam om. 

SVÅRARE FÖR VARJE AR 
Adolf Lindströms samlarmöda 

försvåras för varje år, dels för att 
han redan lyckats få tag på det 
mesta och bästa i den kyrkliga 
sångargenren och dels därför att de 
gamla 78-varvarna börjar bli allt 
mer sällsynta. 

De s k stenkakorna slutade alt 
tillverkas 1953. Det var just de åren 
som Adolf Lindström mer hel-
hjärtat gick in för sin hobby som 
nu resulterat i en samling som han 
är och kan vara stolt över. 

SOLSKENSSÅNGAREN 
FAVORIT 

— Mest värderar jag nog Pastor 
J A Hultmans inspelningar från 
början av 1900-talet. Han kallades 
för "Solskenssångaren" och var 
något av en folkets sångidol på sin 
tid, Bäger Lindström. 

Han är också lite extra stolt övir 
sitt omfattande arkiv bestående av 
inspelningar av märket "Hemmets 
Härold". 

Adolf Lindström mitt uppe bland sina "stenkakor" och porträtt av de förnämsta svenska kyr 
sångarna. 

EINAR EKBERGS 
DEBUTSKIVA 

En pärla i samlingen är Einar 
Ekbergs debutskiva i Sverige. Den 
kom ut 1932 och var för övrigt 
"Hemmets Härolds" första inspel-
ning. 

Sin allra första skiva sjöng emel-
lertid den kände ooh uppskattade 
kyrkosångaren, som fick så stort 
internationellt rykte, in i USA re-
dan 1924. 

Samlingen innehåller också mån-
ga andra förnämliga inspelningar 
av debutanter som blivit kända 

storheter på kyrkosångens område. 

ÅRHUNDRADETS PAR 
Som sångare värderar samlingens 

ägare Einar Ekberg- och J A Hult-
man mest. 

— De är århundradets par, tycker 
Lindström, som också tycker att 
Einar Waermö förtjänar en toppla-
cering på en ranglista. 

Där han han i nämnd ordning 
Inga Lindblom, Ester Berggren, 
Oskar Bergström, Torsten Len-
nartsson och naturligtvis Bröderna 
Oskar och Einar Ralf — samtliga 
folkkära representanter för kyrko-

sången från tidigt 1900-tal oc 
der hela 78-varvsepoken. 

TRATTGRAMMOFONER 
Men det är inte bara skivi 

varit föremål för samlariver 
78-varvare hör förstås trattg 
foner. 

Flera fina exemplar komp] 
samlingen, som ibland med : 
benägna medgivande ställs t 
fogande tör utvalda sällskap 
kakespisare". Gissa om det i 
tidsstunder. 
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