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btorsangerskan Jenny Lind 

uppträdde i Vingåkersdräkt 
För ett par år sedan fanns I 

denna tidning en artikel om 
Jenny Lind som Vingåkers-
flicka. Den behandlade hennes 
Insats vid nationaldivertisse-
mentet, som uppfördes vid Karl 
X IV Johans regeringsjubileum 
1843. Den unga sångerskan, 
som börjat bli alltmer populär, 
sjöng då C. W. Bottigers sång 
»En Vingåkersflicka». 

Vi är nu i tillfälle att återge 
ett porträtt av Jenny Lind i Ving-
åkersdräkt. Det är hämtat ur 
Kiellman-Göranssons kalender 
»Snöklockor för toiletten», som 
utgavs . 1844. Vem som utfört 
porträttet är svårt att med säker-
het säga. I en gammal bokkata-
log uppges att konstnären hette 
Hård, men att avgöra vilken 
Hård som är mästare till bilden 
fir ej så lätt. Visserligen fanns 
det en militär, Carl Hård, som på 
äldre dagar med ganska stor 
framgång ägnade sig åt konstut-
övning, men han dog 1840, alltså 
tre år före regeringsjubileet. Dock 
kan det ju hända att Jenny Lind 
tidigare uppträtt som Vingåkers-
flicka och då blivit avkonterfejad 
av Carl Hård, men visshet därom 
har vi inte kunnat få. 

X sin kalender skrev Kiellman-
Göransson också en dikt till Jen-
ny Linds ära och givetvis var han 
inte den enda av dåtidens skalder, 
som besjöng den uppskattade 
sångerskan. Bl. a. skrev den kän-
de bohemen och skalden Johan 
Nybom en dikt, där han i slutver-
sen berör hennes roll som Ving-
åkersflicka: 

Så strö då toner kring 'lig såsom 
lågor! 

Ju mer du ger, dess mera blir du 
rik. 

Far själv, låt världen simma pä 

dess vågor 

av värmande och glänsande 

musik! 

Var drottning eller blott 
Vingåkerstärna, 

men sjung blott, sjung! — Vi höra 
dig så gärna. 

Hj. A-n. 

Jenny Lind i Vingåkersdräkt visar denna bild från 181/3. 


