Nu går det bra att välja närodlat även till bröllopet. Sörmlands Spelmansförbund har tagit fram arrangera-*,
noter och CD med nygamla marscher från länet.
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Bröllopsmarschen av Felix
Mendelsson. Du kan välja
något närodlat med gamla
anor och ändå en modern
tvist. .

Ur Sörmlands Spelmansförbunds
arkiv har 16 lokala brudmarscher
arrangerats för kyrkorgel och nu
kommer de på CD.
- Det är gamla brudmarscher
som spelats i generationer, förmedlade på gehör från den ena
spelmannen till den andre. Vissa
var notkunniga och kunde själva
teckna ner sina låtar, andra fick
besök av upptecknare som lyssnade och skrev ner noterna till
musiken, berättar Anita Hedlund,
producent
för
"Sörmländska
bröllopsmarscher på sörmländska kyrkorglar".
- Åtta organister har gjort nya
arrangemang som utgår från den
enkla nedtecknade stommen och
nu finns de tillgängliga för alla.
Om några veckor får alla kyrkomusiker i Strängnäs stift en CD
och ett nothäfte med de nygamla
marscherna. Här finns brudmarscher bland annat från Selaön,
Vansö och Västermo liksom från
Österåker, Kila och Vagnhärad.
- Det är inte så många brudpar

Bröllopsmarscherna är inspelade på
kyrkorgel i sex sörmländska kyrkor.

Anita Hedlund har producerat en cd
med 16 sörmländska brudmarscher.
som har tillgång till spelmän när
de gifter sig, men många har en
organist.
På CD:n medverkar de fyra organisterna Bengt Fridén från Nyköping, Maria Helmér, Eskilstuna,
Torvald Johansson, Strängnäs
och Siri Leonardz, Mellösa. Så
småningom kommer marscherna också att finnas tillgänglig på
youtube, tillsammans med bildspel från kyrkorna.
-Många människor gillar orgel. Det finns ett visst orgelnörderi därför är det extra roligt att
få presentera sex väldigt olika
orglar, från domkyrkans storslagna praktverk till den äldsta och
minsta i Husby Oppunda.
Tillsammans med en ljudtekniker
och organister har Anita spelat
in musiken i olika kyrkor i Sörmland.
- Det är härligt med orgelmusik och ibland har jag känt för att
fråga maken om vi inte ska gifta
om oss. Jag kan tänka mig svara ja
igen till tonerna av en sörmländsk
bröllopsmarsch ur domkyrkans
pampiga pipor.

»Det finns ett visst
orgelnörderi därför är
det extra roligt att f i
presentera sex väldigt
olika orglar.«
På CD:n spelar också riksspelman Christina Frohm sex låtar
på fiol. Hon är inspelad i Dunkers
kyrka.
I helgen firar Sörmlands Spelmansförbund sitt 90-årsjubileum
och firandet avslutas på söndagen med releaseparty för CD:n i
Dunkers kyrka med sörmländska
brudmarscher, kaffe på kyrkbacken och överraskningar som
inte får avslöjas här. Tre av organisterna medverkar tillsamman
med ett antal spelmän.
KARINA FRÖLUNO

F A K T A VID INSPELNINGEN ANVÄNDES:
Husby-Oppunda kyrka - orgeln
byggd 1852
Flöda Kyrka - orgel byggd 1887
Strängnäs domkyrka - orgel
byggd 1971, en del stämmor frår
1860 återanvända
S:t Nicolai kyrka - orgel bygge
1973
Mariefreds kyrka - orgel byggd
1982
Klosters kyrka - orgel byggd
2005

