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Finska musiker (13.25 Rp)

Vingåkers dominerande byggnad är
den stora vita kyrkan, högt och
fritt belägen norr om samhället,
synlig vida omkring. Den uppfördes
ursprungligen på 1300-talet. Tornet
kom till på 1400-talet, och 1783
fick kyrkan sin nuvarande rena,
karolinskt stränga form. 1686 målade Kasper Kenkel (lärjunge till
Ehrenstrahl) altartavlan; den år en
kopia av Rubens' målning "Lansstöten" i katedralen i Amsterdam.
Där finns också en dopfunt från
1200-talet, en patén från slutet av
samma århundrade (det äldsta
nattvardssilvret i Sörmland) samt en
pietå i trä, skuren mellan 1425—50.

Den 92-åriga Johanna Lundström,
en levande kunskapskälla om levnadssätt, traditioner och allt som
rör det gamla Vingåker. Det år hon
som har upptecknat eller själv skrivit
orden till Vingåkersvalsen.

l programserien Melodi på ort och
ställe besöker vi ikväll Vingåker,
Vingåkersvalsens hemort. Här några
bilder från municipalsamhället på
slätten i västra Sörmland. Dessutom
har Matts Rying, uppvuxen i Vingåker, gjort en lyrisk skiss av sin
upplevelse av hemtrakten. Erik
Dahlberg ägde åren 1665—1703
Skenas gård någon mil frän Vingåker, Emanuel Swedenborgs fader,
Jesper Svedberg, var en kort tid,
innan han blev professor i Uppsala,
kyrkoherde i Vingåker (sonen var
fyra är vid avflyttntngen), och skalden Johan Gabriel Oxenstierna föddes på Skenas och växte upp där.

Mitt ord för dej, Vingåker, är
slättensamhet. Du kryper samman
bakom rockkrage av frusna träd
om vintern. Kastar sömnlöst
i vårens röda främlingsblåst. Men
hög och stilla är din sommar:
du ligger på rygg i sädesröken
glömsk av omvärlden. Slättens
dungar andas i ett ljus
blåådrigt av ålder. Snabb
är din höst, sliter i ekarna
som i hästmanar. Ort,
öppen och ändå ensam
likscm förskräckte din försvarslöshet!
Mildia ensamhet som bevarar
det förflutna ungt! Erik Dahlberg
i stövlor, böjd över ritarket...
Swedeniborg i kolt
på kyrkbacken ... Oxenstierna
med gryningsdagg i sin unga
kupade hand ...

På Sävsfaholms slott, fullborda» är
1666, har en lång rad svenska stormän bott. Sin glanstid upplevde
slottet på 1800-talet under greve
Gustaf Trolle-Bonde, "Blinde Excellensen", som gjorde det till ett
kulturcentrum på landsbygden, besökt av falrika konstnärer och kulturpersonligheter och med en vida
berömd konstsamling. Numera är
slottet skolhem, l trädgården står
ännu det drygt 100-åriga moderträdet till Sävsfaholmsäpplet kvar.

Två kända finska musiker är violinisten A n j a I g n a t i u s och
pianisten C y r i l S z a l k i e w i c z ,
som bägge gästat Sverige flerfaldiga gånger. Anja Ignatius är född
1911, fick sin utbildning vid Pariskonservatoriet och hos Sevcik och

Vi får väl se

RIKSPROGRAMMET
6.15 Vardagsmorgon
Gudmund Forssman.
(Härnösand.)
Därefter: Grammofonmusik.
6.30 Nyheter och väderlek.
Därefter: Grammofonmusik.
6.45 Muntra melodier
med Kurt Ringels ensemble.
(Repris.)

(Forts. fr. sid. 10)
7.15 Morgonkonsert på gramHan verkar ivrig på ett nappatag
med "allt", precis så som han bemofon
rättat om sin tid som långtradarPeter Tjajkovskij: Ur musiken
chaufför i hemstaden Luleå. När
till baletten Nötknäpparen.
man slutat läroverket och småMinneapolis symfoniorkester.
ningom puffats iväg av sina vänDirigent: Antal Dorati.
ner till storstaden Stockholm för
(Mercury OL-2-101.)
sångstudier, då kan kassan behöva
spädas på — inte kontorsarbete!
7.40 Morgonandakt
— och långtradarchauffören bar
Kyrkoherde Knut Norborg.
tunga bördor av öl och läskedryc(Halmstad.)
ker från lastflaket och kände en
ilande tillfredsställelse att ute i
fria luften få använda sina muskler.
Nu spänner han andra krafter, Flesch, och har blivit särskilt prisad för sin tolkhoppas och vill, men reserverar
ning av Sibelius
sig anspråkslöst: man vet aldrig,
violinkonsert.
vi får väl se, säger han ofta.
Pianisten är född
Och om 25-åringen med den var1914
och
har
ma, vackra mjuka barytonen, med
studerat i Findet osedvanligt naturliga scenuppland, Paris och
trädandet och den varma, innerliga
London, och har
musikaliteten säger också vi: vi
speciellt ägnat sig
får väl se!
B. B.
åt studiet av Sibelius.

Och så kommer dar...

(Forts. fr. sid. 10)
fall fråga om bristande intresse, ty
hans fruktansvärda arbetsbegåvning skulle måhända klara även
denna sak; jag har ibland då idéoch sakspäckade utkast till musikvetenskapliga artiklar, signerade
I. B—n, trillar ner på skrivbordet
med morgonposten, undrat om han
har ett särskilt planeringskontor till
sitt förfogande, väl organiserat i
olika avdelningar — avdelningen
för cantus firmusteknik under
1500-talet, sektionen för utelämnade förtecken under åren 1478—
92 (med reservation för månaderna
maj—juli 1490), byrån för pralldrillar i Romans 15 första kompositioner etc.
Om man som ett tankeexperiment skulle tänka sig, att Ingmar
Bengtsson skulle göra en så oklar
formulering som inledningens musikstudiosus, skulle han likväl inte
avse nykterhetsrörelsen. Man kan
nämligen med stort utbyte tillsammans med honom tillbringa några
timmar över ett stop på Löwenbräu. Så småningom får man då
uppleva, att han på serviettema
börjar rita de mest underliga krumelurer, varelser, som hör hemma
i ännu ej av professionella serietecknare tänkta sciénce fictionsammanhang — själv menar nog
Bengtsson, att sådana saker kan
man åstadkomma, om man som han
en gång genomgått en reformskola
— Olofsskolan, jag däremot misstänker, att de är uttryck för ett
skumt själsliv!! Är man emellertid
en inbiten landkrabba, bör man
bryta upp, innan Bengtsson med
ett belåtet grin dunkar en i ryggen
och meddelar, att han har en segelpråm, som måste seglas från
någon kobbe i Saltsjön in till Mälaren!
Nils L. Wallin

Orgelsolist (15.40 Rp)
Jan P o n t é n (f. 1913) är organist och körledare i Hedvigs
kyrka i Norrköping sedan 1939.
Studier i orgel för bl. a. Ramin och
i komposition för Johann Nepomuk
David, samtliga kyrko- och musiklärarexamina vid musikhögskolan
och framträdande som orgelspelare
i både Tyskland och svensk radio
hör till biografica. Han återfinns
nu också som lärare i folkskoleseminariet i Linköping och var
också sommaren 1955 ledare för
statliga kurser för kyrkomusiker
där. På senare år verksam som både
examiriator och censor vid organist- och kantorexamina i Norrköping.
Figaro (20.40 Rp)
Akt 3. Greven är, naturligt nog,
en varm anhängare av lagen om
herrens rättigheter över tjänarna.
Samtidigt som han arrangerar bröllopsfesten för Figaro och Susanna,
planerar han att förföra den senare,
och stämmer möte med den klipska
tärnan i trädgårdens mörker —
men hon har andra planer. Tillsammans med grevinnan (som
sjungit den vemodiga arian "Flydda äro de sälla stunder") ämnar
hon ge greven en läxa. De skriver
ett brev från Susanna. Men det
kommer att vara grevinnan själv,
förklädd till Susanna, som uppenbarar sig vid mötet med greven!
Till denna scen hör den s. k. brevduetten mellan de två skribenterna.
— Dessförinnan har Figaro fått reda
på att han är resultatet av ett
ungdomligt felsteg mellan Mareellina och Dr. Bartolo. Han omfamnar Mareellina, som ju nu inte
längre kan bli hans brud! Susanna
skummar av svartsjuka, men i den
kända musikaliskt burleskt-humoristiska ensemblen uppdagas allt.

