Vingakersdansen en staty
som skulle passa
nassa Vineaker
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Att forsoka skapa en staty av
"Vingakersdansen" att placeras pa
lampligt stalle i Vingaker framfor
kommunhuset eller Jarnvagsparken ar en tanke som lange funnlts 1
Vingaker. Sedan Bekladnads for att
hugfasta sitt jubileum reste en staty
dver "Mftster Palm", sjalv skraddare, och som faktlskt bar varlt en
gang 1 Vingaker under sina agitatlonsresor, fick man kontakt med
skulptoren Ture Johansson. Han
flck uppdraget att gora en skiss och
modell av "Vingakersdansen" och
den modellen finns i ett par exemplar i Vingaker.
Detta hande fdr ett 15-tal ar sedan.
I kommunen diskuterades var en
sadan staty skulle kunna placeras
och man flck aven en kostnadsuppgift fran Ture Johansson vad priset
skulle ligga pa att gjuta upp statyn i
naturlig storlek. Om vi inte minns
fel lag den forsta kostnadsuppgiften
pa cirka 60.000 kr.
Detta tyckte man 1 Vingaker var
dverkomligt och var nog beredd att
sla till. Men da hade kopparpriset
hunnit stiga oerhort och kostnaden
fdr statyn blivit ungefar dubbelt
hOgre eller c:a 125.000 kr, tror jag.
Med detta fick planerna att bestalla
en staty av "Vingakersdansen" fOrfalla for dagen och man nojde sig
med att fa ett par modeller till vidare.
Vad priset uppgar till i dag ar
svart att saga men sakerligen har
det fSrdubblats en g&ng till. Men
nog skulle "Vingakersdansen" bade
passa och pryda Vingaker om den
placerades i den utbkade Jarnvagsparken framfOr nya Centrumhuset.
Och vilken fin PR fOr Vingiker en

Skulptoren Ture Johansson har gjort en modell av "Vingakersdansen"., som
onekligen skulle bade passa och pryda Vingaker.
sadan staty skulle bli. Eller hur, fOr
att nu uttrycka sig med en popular
TV-flgur.
Skulptoren Ture Johansson har
fortfarande i sin atelje kvar pa
Fjallgatan pa sOder i Stockholm. I

var har han fatt ett exemplar av
"Master Palm" uppsatt pa Norra
Bantorget i Stockholm. Bland andra
statyer han skapat kan namnas
"Kransagarna" i Kalix, gruppen
"Mor och barn" framfor Riksdags-

huset, "De tre musketorerna" i
Ragsved och vidare har han utfOrt
portratt av en rad kanda personer.
Bj.

