
JLiragspeianae f.d. Bylebo blir staty vid servicehuset? 

Marita Norins förslag till staty (t.v.) av en dragspelare, som Bernt Olsson (t.h.) varit modell till. 
I samband med att en husgrupp vid Sävsta bygg-des om till Vingåkers för-sta servicehus ingick en pose på 100 000 kronor till yttre och inre konstnärlig utsmyckning. AB Ving-åkershem förvärvade ^V f.di'; Vingåkersbon Bertil Bagare-kindgren en emalj och en trärellef m.m., som i hög grad bidragit till att göra interiören i service-delen trivsam och tilltalan-

d e - D,?. v > 

cie <2 



Till den yttre utsmyckningen 
i ".er» tår 60 000-70 000 kronor. AB 

-gåkershem tog 1 somras kon-
takt med Marita Norln, Malmkö-
plng som också svarade för ut-
formningen av skulpturen 
"Vingåkersdansen". Det visade 
sig att hon hade en lämplig modell 
1 form av en dragspelare, som 
skulle passa bra på Inre gården 
vid servicehuset. Till yttermera 
visso hade modellen viss anknyt-
ning till Vingåker. Mannen med 
det enradlga dragspelet är nämli-
gen Bernt Olsson, Malmköping, 
som är adjunkt 1 svenska vid 
KomVux 1 Flen. Han är uppvuxen 
1 Byle, där han fortfarande brukas 
vistas 1 sin fastighet 1 närheten av 
Tlsnaren. Bernt Olsson tog sin 
realexamen 1 Vingåker på den tid, 
då samrealskolan hade sina lokal-
er 1 Åsens gård. 

Bernt Olsson är känd från sina 
Insatser 1 Södermanlands Spel-
mansförbund. Han är ordförande 1 
Malmköpings folkdanslag och en 
av stiftarna av omtalade Nya 
tungomålsgillet. 

På Marita Norlns modell spelar 
Bernt på ett enradlgt dragspel. 
Andra Instrument han trakterar 
är fiol och stråkharpa. 
Donator? 

Vid de första kontakterna med 
Marita Norln verkade det som om 
en staty på 60—100 om på en la-
gom hög sockel skulle gå att få ut-
förd för cirka 70 000 kronor. OJut-
kostnaderna har dock stigit så 
pass att statyn sannolikt drar en 
kostnad av omkring 100 000 kro-
nor. 

Det fattas således cirka 
80 000 kronor, som AB Vingåkers-
hem Inte har avsatta för ändamål-
et. Inom styrelsen har man därför 
diskuterat att eventuellt få fram 
någon annan staty, som håller sig 
Inom kostnadsramen om Inte till 
äventyrs någon välvillig donator 
dyker upp. Skulle så Inte bil fallet 
torde den f.d. Bylebon Inte kom-
ma att stå staty vid Vingåkers 
första servicehus 1 framtiden. 

När det gäller "Vingåkers-
dansen" var det Oppunda Sparbak 
som blev den räddande ängeln, ge-
nom att bidra med 150 000 kronor. 
Kanske även denna gång med res-
terande 30 000 kronor? Placering-
en kommer i alla fall Inte att disku-
teras och ändras denna gång... 
Men som sagt, finns det andra do-
natorer är även de välkomna. 
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