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Det var här det hände

Ryman Auditorium, Nashville
I centrala Nashville ligger Ryman Auditorium, varifrån det legendariska radioprogrammet
Grand Ole Opry sändes under mer än trettio år.
Grand Ole Opry har inneburit genombrott för otal-
iga countrymusiker, men också varit en fast punkt för
många redan etablerade artister. Dessutom har pro-
grammets framgång bidragit till att Nashville sedan
länge varit ett, oavsett genre, betydande musik-
centrum.

Det hela startade när radioprogrammet The WSM
Barn Dance började sändas 1925. Tre år senare på-
annonserade radiomannen George D. Hay det med
orden “for the past hour we have been listening to
music taken largely from Grand Opera, but now we
will present The Grand Ole Opry”. Namnet fastnade.

Programmet blev snabbt populärt, och man
började sända från en större studio för att ge plats
åt åhörare och låta deras reaktioner bli en del av
sändningen. Tillströmningen gjorde att man efter
hand behövde flytta till allt rymligare lokaler. Dess-
utom kom Grand Ole Opry mot slutet av 1930-talet
att sändas över större delen av USA, och den musik
som presenterades fick enorm genomslagskraft.

Länge domi-
nerades Grand
Ole Opry av in-
strumentala inslag,
men sedan Roy
Acuff  1938 gjort
entré med sånger
som “The Wabash
Cannonball” blev
sångnumren allt-
mer framträdande
i programmet.

År 1942
flyttades sänd-
ningarna till det
1892 byggda
Ryman Audito-
rium på 5th Avenue. Här höll man till i över trettio
år, med medverkan av artister som Hank Snow,
Hank Williams, Loretta Lynn, Johnny Cash och
många andra av countrymusikens största.

Sedan våren
1974 sänds
USA:s äldsta
fortlöpande
radioprogram
från nöjes-
området
Opryland
och 4 400-
platsers
Grand Ole
Opry House.
Där fram-

trädde till exempel den 26 april 1980 bland annat
äldre artister som Porter Wagoner, Roy Acuff  och
Hank Snow. Wagoner stod även på scenen den i
september 1996, liksom yngre stjärnskott som
Martina McBride och Garth Brooks. Och så rullar
det på än idag, med en blandning av gammalt och
nytt.

Ryman Auditorium används för övrigt flitigt än
idag, och vintertid sänds Grand Ole Opry från den
historiska konsertlokalen på 5th Avenue.

The King of Country, Roy Acuff.

Stonewall Jackson.


