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Radio Drama lytter lå inde med
bortkomment radiospil
Uden hjælp fra høreglade radiospilentusiaster havde
programmet for Radiofortællingen i uge 29 set anderledes ud,
og et stykke medrivende radiodramatik var gået tabt for altid.
Miniserien 'Alle mine sønner' af Arthur Miller fra 1974 var gået
tabt for altid, hvis ikke det var for Radio Dramas trofaste lyttere.
Men på et hængende hår dukkede serien op på et loft i Viby Jylland.
Der havde den ligget i 30 år.
Radio Drama skulle oprindelig havde udsendt 'Alle mine sønner'
tidligere på året, men miniserien viste sig ved et uheld at
være slettet fra Radioarkivet. En anden udsendelse blev i hast sat
på programmet, men Radio Drama opgav ikke at finde 'Alle mine
sønner'.
En intakt kopi af serien var ikke til at finde i Radiohuset, så Radio
Drama kontaktede de to radiospilentusiaster Peter Andersen og
Allan Mikkelsen, der står bag hjemmesiden www.radioteater.dk,
og så gik jungletrommerne i gang.
Efter tre dages søgen dukkede en støvet spolebåndskopi op
på loftet i Viby hos den trofaste lytter John Sørensen, og nu
kan lytterne så nyde Arthur Millers 'Alle mine sønner' i Johannes
Marotts instruktion.
Arthur Miller skrev 'Alle mine sønner' lige efter 2. Verdenskrig i
1947, og den nært afsluttede krig ligger også som kulisse i dramaet
om familien Keller.
Familien Kellers yngste søn, Larry, har været meldt savnet i over tre
år efter at han som pilot faldt ned med et fly under 2. Verdenskrig. Så
da familiens ældste søn, Chris, bekendtgør, at han agter at gifte sig
med Larrys tidligere forlovede, er der lagt op til konfrontationer.
'Alle mine sønner' sendes i fire dele fra mandag den 12. juli til
torsdag den 15. juli kl. 15 på P2.
Fredag den 16. juli kl. 15 sendes 'Kvinden som gik bort over
vandet' af Cecil Bødker i Sam Besekows instruktion. I 'Kvinden som
gik bort over vandet' er en kvinde blevet vraget af sin elskede, og
lader ham derfor synke til bunds i søen, mens hun selv går bort over
vandet. Det er straffen for, at han kun har brugt hende som
underholdning i en ventetid, mens hun troede, at deres forhold var
seriøst.
Radiofortællingen sender mandag til fredag kl. 15 til 15.30 på
P2
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Ulrika Pii Zeuthen
tlf. 3520 5944
mail: ulze@dr.dk
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