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PRESSINFORMATION

Dan Andersson Sällskapets 3 pristagare 2017
STORA DAN ANDERSSON-PRISET 2017*
Stora Dan Andersson-priset delas 2017 ut till vissångaren, låtskrivaren, musikern och konstnären
DAN VIKTOR (DAN VIKTOR ANDERSSON). Dan Viktor tillhör den absoluta elitserien av modern
svensk visdikt och hans betydelse för den svenska musikscenen kan inte nog understrykas. Dan Viktor
får priset för sina rika musikaliska tolkningar av Dan Anderssons diktning och för sin stora betydelse
för utvecklingen av den svenska nutida vistraditionen och dess ständigt nya utövare. Han har kallats
den perfekte musikerskalden, en rabulistisk motkraft i Idol-Sverige och ett musikaliskt expresståg
med en oemotståndlig livskraft. Dan Viktors egen visdiktning försvarar tron på poesin som något fritt
och lever i Dan Anderssons anda och fotspår.

GUNDE JOHANSSON-PRISET 2017**
Gunde Johansson-priset delas 2017 ut till skådespelaren, regissören och manusförfattaren SOLVEIG
TERNSTRÖM. Hon får priset för sin mångåriga konstnärliga gärning och för att hon är en så allsidig
ambassadör för kulturen i Värmland, alltid aktuell och både bakåt- och framåtblickande. På ett
positivt, lyhört och utåtriktat sätt arbetar hon i Gunde Johanssons anda. Solveig Ternström
levandegör Värmlands kulturarv på ett ovärderligt sätt och håller det ständigt intresseväckande.

LILLA DAN ANDERSSON-PRISET 2017***
Lilla Dan Andersson-priset delas 2017 ut till poeten, musikern och vissångaren JOHAN AXEL
SANDSTRÖM, boende i Lindesbergs finnmarker, inte långt från Dan Anderssons hemtrakter. Han får
priset för sina stämningsfulla och passionerade uttolkningar av bland annat Dan Anderssons dikter.
Johan Axel Sandström förvaltar kulturarvet från finnmarken och håller dikten och vissångtraditionen
levande i en tid där mycket medialt fokus är riktad mot storstaden.

* DAN ANDERSSON-PRISET
Dan Andersson-priset utdelas till diktare, författare, kulturarbetare vilkas verk har frändskap med
Dan Anderssons verk och andan i dessa eller till person/personer som förtjänstfullt bidragit till att
skapa kunskap och förståelse för Dan Anderssons liv och författargärning. Priset har utdelats sedan
1963. Dan Andersson Sällskapets medlemmar föreslår pristagare. Priset utdelas vid Luossafesten i
den årligen återkommande Dan Andersson-veckan: 9 kulturdagar i Ludvika och dess omgivande
finnmarker (alltid vid månadsskiftet juli/augusti).
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** GUNDE JOHANSSON-PRISET
Gunde Johansson-priset utdelas till den eller de personer som på ett positivt, lyhört och ett utåtriktat
sätt arbetar i Gunde Johanssons anda i ord och ton till en bred allmänhet. Priset utdelas av Dan
Andersson Sällskapet och utdelningen sker årligen vid Gunde Johansson-programmet under Dan
Andersson-veckan. 2017 blir det torsdag 3 augusti på Ludvika gammelgård. Priset har utdelats sedan
2002.
Gunde Johansson (1922-1995) - Sångare, musiker, diktare, kompositör och konstnär kunde han ha
skrivit på sitt visitkort. Lägg därtill att Gunde var en gudabenådad berättare med ett starkt socialt
patos, en livsfilosof som inte skyggade för djupa existentiella frågor och som samtidigt kunde låta
humorn flöda på ett befriande folkligt sätt. Det var i den mångfalden av uttryck, alltid med
medmänsklig värme, som jag mötte Gunde. Så skriver Rolf Mårth inledningsvis i sitt porträtt av
Gunde Johansson i nummer 19/2010 av Dan Andersson Sällskapets medlemsskrift På färdvägarna.
Gunde Johansson arbetade som lärare i Hällefors fram till början av 1960-talet. Därefter etablerade
han sig som vissångare. Men redan 1948 skrev Johansson sin mest kända visa - Torparvisa. Gunde
Johansson tolkade Dan Anderssons dikter och tonsatte flera av dessa, bla Omkring tiggarn från
Luossa, Jag skall gå genom tysta skyar och Gunnar Vägman. Gunde Johansson var med i kärntruppen
som bildade Dan Andersson Sällskapet 1962 och han blev senare sällskapets ordförande. 1962
medverkade han i tv-programmet Hylands hörna och blev då mer känd bland allmänheten. Han
medverkade därefter i Hylands hörna flera gånger genom åren, samt tex i radioprogrammet Sommar,
och fick ett eget avsnitt av det då mycket populära tv-programmet Här är ditt liv (1986). Gunde
Johansson fick motta flertalet priser, däribland Dan Andersson-priset 1978.

*** LILLA DAN ANDERSSON-PRISET
Dan Andersson Sällskapet och Roomi stiftelse instiftade 2014 ett nytt pris, Lilla Dan Andersson-priset,
för att uppmuntra nya och oetablerade kulturarbetare och hedra Dan Anderssons minne.
Representanter för Dan Andersson Sällskapets styrelse och Roomi stiftelse utser pristagarna i
samråd. Dan Andersson Sällskapets medlemmar kan lämna förslag.
Lilla Dan Andersson-priset delas ut till en ny och oetablerad diktare, sångförfattare, artist, musiker eller annan kulturarbetare - som enligt juryn verkar i Dan Anderssons anda genom:
- att beröra tankarna i hans verk
- att hämta motiv från den Dan Anderssonska begreppsvärlden
- att på sitt modersmål vårda och vidareutveckla visan som konstart
Syftet med priset är att hedra Dan Anderssons minne och verk, samt att vara till uppmuntran för en
ny kulturarbetare på väg, sökandes sitt uttryck. Priset kan ges till uttolkare av Dan Anderssons verk
eller någon som själv skriver, sjunger, musicerar - eller skapar konstnärligt i övrigt - i enlighet med
hans anda.
Priset utdelas vid Luossafesten i den årligen återkommande Dan Andersson-veckan: 9 kulturdagar i
Ludvika och dess omgivande finnmarker (alltid vid månadsskiftet juli/augusti). För mer information
om Roomi stiftelse, se http://www.roomi.se/.

För mer information, se http://dansallskapet.hemsida24.se
För Dan Andersson Sällskapet,
Ylva Sellin Isaksson, ordförande.
070-385 07 13, 813sellin@gmail.com

