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Hilding Peterson i resonemang med kande Katrineholmsspel-
mannen Gustaf Wetter. _^, .,-

V i ngdkersprogramme t
bandinspelades i gar

I gar var Radiotjanst in-
$pelningsbuss nere i Ving-
Aker och fcatrineholm, och
Slider standigl gladlynte Hil
ding Petersons -ledniiig ban-
tfades en del inslag till det
kommande progranimet om
en melodi pa ort och stalle
— i detta fall alltsa Ving.
akersvalsen. Progranimet
skall siindas den 23 maj pa
kvallen.
Dansa-me-mej-Hilding kom ner

till Vingaker mandagskvallen for
•att forbereda programme!, och
sedan han strovat omkring i sam-
hallet och konfererat med sina
kontaktman blev det dags for in-
epelning i gar kva'll. "Offren" var
rektor Olof Olsson och Calle P.,
vilka bada dock fick mycketkort
varsel. Men prestationerna var
till programmakarens fulla bela-
te;Ahet, och efter sedvanlig klipp-
ning och redigering blir det sa-
kert till trevliga inslag.

Rektor Olsson berattade om
Safstaholm och de forna "kaval-
jererna" dar under blinde excel-
Jensen greve Trolle-Bondes tid
for att sedan ga over till glimtar

Ja, det var en del av det inspe-
lade, men det firms flera inslag,
som kanske kommer med i det
fardlga programmet. Dessutom
blir det olika proffsartister, tro-
ligen Margareta Kjellberg, som
ju lanserade den av fru Johanna
Lundstrom upptecknade Ving-
akersvaisen, spelman, sangare och
andra. Tyvarr medgav inte fru
Lundsitroms halsa att hon med-
verkade.

fran Safstaholmsappletradets his-
toria. Calle P. svarade for ett
minne av "Vastorparn" eller Ving-
§kersdoktorn, som han kallades,
denne marklige naturlakare Erik
Aronsson i Vadstorp, vars rykte
flog over landet. Eftersom Calle
P. ju berattar pa gammal Ving-
akersdialekt ar hans skildring sa

;mycket intressantare att lyssna
' till.

Egentligen skall vi val inte av-
sloja for mycket av hur program-
met kommer att gestalta sig, men

• det kan ocksa namnas att Gustaf
Wetter i Katrineholm jamte mu-
sikanterna Sven Kallstrom och

i Thure Wedberg skall spela en lat
av August Widmark — en legen-
darisk Vingakersspelman, som hr
Wetter ocksa ger n§gra glimtar
om. Vidaire skall han beratta litet
om Vingakersvaisen och dess upp-
komst.

Hilding Peterson och Calle P. i Vingaker.

edagen den 25 maj 1956

Vinffdker i radio:

Vingakersvaisen bar allenast
namnet gemensamt med orten
Sa mycket gemensamt med

Vingaker har inte den beroin-
da Vingakersvaisen, som pa
onsdagskvallen presenterades
i radio i serien "Melodi pa
ort och stalle". Melodin lar
komma fran Halsingland och
har upptecknats i Uppsala
och sjalva dansen stammar
fran en balettmastare vid ope-
ran. Dansen kan for ovrigt

- nu fira 100-arsjubileum. Hil-
ding Peterson svarade for
upplaggningen av program-
met och det blev som vantat
Vingaker i forna dagar som
man fick glimtar av.
F61kskollarare Gustaf Wetter

berattade om Vingakersvaisen och
det var sakert en del nytt, som
aven m§nga Vingakersbor inte
kande till. Sjalva "dansen har
komponerats av balettmastaren
Anders Celinder och har i dagar-
na 100 ar pa nacken. Vingakers-
drakten var vida kand landet over
genom VingSkersbornas resor och
nar ett folkdanslag i Uppsala bor-
jade pa 1880-talet, var det natur-
ligt att de valde Vingakersdrak-
ter. Ruben Liljefors upptecknade

, en vals fran Skog i Halsingland
, till Vingakersdan^|sn och ar 1890
I koni' sa Vingakersvaisen till. Det
| ar dock mojligt att melodin kan
ha kommit fran va'stra Sormland

•, anda. Gamla spelman skiljer pa
nya och ga'mla Vingakersvaisen

I och det kan namnas att Kvasar-
| valsen harleder sig fr§n gamla
Vingakersvaisen, men det ar en

: annan historia. Hr Wetter talade
javen om Vingakers storste spel-
I man August Widmark, som larde
sig spela av nacken vid Morjana.

! Tillsammans med Thure Wedberg
j och Sven Kallstrom spelade han
si Widmarks brudmarsch fr§n
Vingaker.

Rektor Olof Olsson talade om
Safstaholm'S slott och glansperio-
den under "Blinde excellensens"
dagar, da landets framsta konst-
narer samlades kring den store
mecenaten. Det var Elias Martin,
Per Hillestrb'm, J. W. Wallander
och manga fler. Han talade aven
om Safstaholmsapplet och hur na-
ra det var att "Barnstugu-Olle
huggit bort det trad, som blev
modertrad for Safstaholmsapple-
n-a och som trots sina over 100

ar annu bar god'a skordar varje.:
host.

Akta Vingakersmal fick man
hora av Ving§kersonen Calle P.,
som talade om hur han som barn
tillsammans med en kusin besok-
te den beromde Vingakersdoktorn
Eiik Aronsson for att bli botad.

"Katrina i Klovhalla" drog en
kort Vingakershistoria om hur
den styve skytten rakade skjuta
en gra hast och inte kunde forsta
vem som skott algen.

Hilding Peterson laste ur Carl
Snoilskys dikt om Kolsnaren och
Anders Borje sjong tonsattning-
en av Prins Wilhelms "Dar hem-,
ma". Och naturligtvis sjongs ock-1
sa Vingakersvaisen, denna gang
av Astrid Soderbaum till ackom- j
panjemang av Gunnar Hahns spel-
manslag. Hon sjong aven en an-
nan Vingakersmelodi om "Ving-
akrarns dans med sin lilla van".

Bj.


