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Bygderomantik
kring Sorunda
kyrka på stämma
Svenska flaggan smattrade
på alla flaggstänger, kyrkan
fylkades av gammal som ung
under högmässan och rapsen
växte så gul över fälten. Det
var spelmanstämma i Sorunda.
Sällan känner man bygderomantiken så skönt som
kring Sorunda kyrka. Där
spelades brudmarsch efter
Carl Arvid Rosenberg på
Sundsta och Södertörnskvartetten framförde Cantate Domine av Buxtehude. Och så
predikade kyrkoherde Lennart Melin.
Anders Zorn tog initiativet
till dessa spelmansstämmor
på Gesundaberget i Dalarna

vid sekelskiftet. 1925 bildades
Södermanlands spelmansförbund och det var nu förbundets tredje stämma i Sorunda.
Sedan församlingshemmet
nära nog sprängts vid kyrkkaffet gick spelemännen i
procession förbi kyrkan och
upp till prästgården. Med
fladdrande fanor och klingande spel anfördes tåget av förbundets
hedersordförande
Gustaf Wetter från Katrineholm. Han slog sin stråke till
höger och vänster och förde
med precision in sin glättiga
trupp mot prästgården.
SISTA SIDAN
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DET SKALL
börjas- i tid tyckte
Ulf Johansson från Rönninge och
kom
till
snelmansstämman
i
"folkkolt".
FOTO:
HGbild

Där väntade halva Sorunda på och bakom bänkar
kring hagen. Det blev en
magnifik inmarsch. Sedan
tråddes dansen över tuvorna
och nuvarande ordföranden
Arne Blomberg från Södertälje berättade om förbundets
verksamhet. Spelmanslåtarna
ekade som kanske aldrig tillförne i prästgårdsparken och
det var ett folkliv så att det
stod härliga till.
Nere i hembygdsstugan vid
landsvägen träffade vi snart
87-årige John Andersson som
numera tillbringar sina dagar
på Stiftelsehuset vid Spångbro. Han erinrade om förra
seklet då det var fattigstuga
där.

DE VAR DUKTIGA,
"killarna" från Stora Vika som gav oss levande
musik till dansen tyckte Gunhild Rosenberg vid spelmansstämman i
Sorunda. FOTO: HGbild

Då fanns det en avdelning
där karlarna skulle sitta och
en för fruntimmerna. Svensson och gubben med träbenet hade sina bestämda platser. Nu hänger "Sorunda fattigbössa" kvar på väggen
som en påminnelse om de tider som Lasse Widding skrivit så mycket om.
BEJ

DKJ 20.q in?a
Hjort Anders låtar
nu i dubbelalbum
Ingen folklåtsspelman under 1900-talet har varit mer
beundrad, imiterad och inspirerande än Hjort Anders
Olsson från Rättvik. På skiva
har han länge varit nästan
okänd. Nu kommer ett helt
dubbelalbum av privatupptagningar som på konstnären
Bror Hjorths initiativ gjordes med honom på 40-talet.
Det är en klassiker redan
från utgivningsdagen.
Det kan tyckas mastigt att höra
en ensam fiol i 33 låtar. Men
Hjort Anders spelar faktiskt flertalet låtar rikare än de flesta gör i
duo eller i större besättningar.
Han spelar här rikligare smyckat än på de trettio år äldre fonografupptagningar av Yngve Laurell som finns med på den häromdagen
Grammisbelönade
LP-n
"Äldre svenska spelmän". Dessa
fyra låtar med Hjort Anders är
nämligen också med i den nyutkomna samlingen, nu i långsammare tempon.
Särskilt långtgående slutsatser
ska nog inte dras av skillnaderna.
Ingen spelman lär spela en låt exakt lika vid två tillfällen. Dessutom var inspelningsförhållandena
helt olika. Nymodigheten med fonografen och dess begränsade
speltid måste ha satt sina spår,
medan inspelningarna från 1946
och 47 verkar avspänt tillkomna
med fotstamp och glada tillrop.
För övrigt var Hjort Anders 81
år när de senare inspelningarna
kom till. Det lär till en del förklara de ryck i tempot som förekommer. Viktigare är att han fortfarande har kvar hela danssvänget.
Den något oorganiserade inspelningsatmosfären
har
också
gjort att antalet medtagna repriser
skiftar avsevärt. Närheten i själva

ot

Storspelmannen
Hjort
Anders
Olsson från Bingsjö, tecknad
av
vännen Bror Hjorth, som
också
på 1940-talet
ordnade
med
de
stenkakeinspelningar
med
Hjort
Anders som nu kommit ut på en
dubbel-LP.
inspelningen ger i gengäld ett härligt porträtt av spelmannen, också
av den Hjort Anders som i synnerhet på ålderns höst gärna högg
för sig av upphovsmannaäran till
ett stort antal låtklassiker. Att tillskriva honom "Gärdebylåten" torde i varje fall inte vara riktig hälsosamt i södra Rättvik.
Till skivorna har fogats en informativ och infallsrik text av Ole
Hjorth, Bror Hjorths son, som
efter honom förvaltat matriserna
och nu gjort dem tillgängliga (Sonet). Kommentaren är särskilt intressant eftersom Ole Hjorth var
elev till Hjort Anders från året före inspelningarna till hans död
1952. Ett jättejobb har lagts ner
på att klippa bort hundratals rispor och hack i originalen. Ljudet
är bra.
Ingen vän av svensk folkmusik
kommer att trivas utan den här
utgåvan.
LARS WECK

