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PÅ FÄRDVÄGARNA

Gunnar Vägman
Jag har sett honom sitta bland unga
invid dörren på hemgjord stol.
Jag har hört Gunnar Vägman sjunga
till sin gnälliga gamla fiol.
Jag kan minnas den reslige finnen,
och hans blick under buskiga bryn,
när han drog sina fagraste minnen
från sin ungdom i Mattina-byn.
Det var skämtsamma låtar från logen
och visor han själv hade smitt han var gammal som bygden och
skogen,
och hans hår var glesnat och vitt.
*
Har du lyssnat när topparna gunga
i förhöststormarnas sus?
Eller hört Gunnar Vägman sjunga,
som han sjöng när han fått sig ett rus?
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KÄRA DAN ANDERSSONVÄN!

INNEHÅLL NR 39 - 2019

Nu är det höst, återigen. Sommarens Dan
Andersson-vecka gick över förväntan, trots
vårens ekonomiska oroligheter som gjorde
att programmet kom ut väldigt sent. Men
trots turbulensen möttes vi som vanligt i Dan
Andersson-land, Poeternas land. Programmet
invigdes på gågatans nya scen, mitt i Ludvika
centrum, i ett samarbete med arrangemanget
Ludvika 100 år. Invigde gjorde självaste Dan
Andersson, gestaltad med en varm glimt i
ögat, av skådespelerskan och Dan Anderssonkännaren Maria Norgren. Lördagen en vecka
senare avslutades Dan Andersson-veckan med
en öppen scen vid lägerelden på Tattarfallet,
kvällen efter Luossafesten. Däremellan fylldes
veckan, som vanligt, med en mängd olika kulturprogram runt om i Ludvikabygden.
Nästa år är det minnesåret 2020. Det har
vi redan börjat planera för på olika sätt. Men
tyvärr kvarstår de kommunala neddragningarna i budgeten för Dan Andersson-veckan, så
mycket (mer)arbete kvarstår framöver, där vi
alla behöver hjälpas åt.
Nu till något helt annat. Dan Andersson
Sällskapet fick nu i höst ett intressant meddelande från Birgit Ehrngren Wohlin. Hon hade
hittat ett brunt kuvert från sin mors faster,
folkhögskoleläraren Ingrid Petander. På kuvertet står ”Innehåller Caroline Shleefs översättningar (till engelska) av Dan Anderssons
dikter”. Det är dels några skrifter och dels lösa
blad. Vissa dokument är daterade 1943.
Översättningsarbetet har gjorts av en kvinna i USA som Ingrid Petander hade brevkontakt med: Caroline Schleef. Några av dessa
skrifter finns på KB, Kungliga Biblioteket i
Stockholm. Det är ett intressant material som
vi nu publicerar delar av. Därefter kommer
materialet att förvaras i arkivet på Dalasamlingen på Falu stadsbibliotek, som ger alla
intresserade Dan Andersson-forskare en
möjlighet att ta del av det. Läs och njut!
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Ylva Sellin Isaksson
Ordförande, Dan Andersson Sällskapet
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Kära Dan Andersson-vän
av Ylva Sellin Isaksson
Canada Memories
av Dan Andersson
översättning av Caroline Schleef
Själsfränder – Dan Andersson och
Allan Pettersson
av Lotta Lotass
Här fick skalden stilla sin läshunger
av Georg Hahne
Onda tankar och Wild Geese
av Dan Andersson
översättning av Caroline Schleef
Poeternas land
av Ylva Sellin Isaksson
Medlemsinformation
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syskon – levde på det lilla livet kunde ge. I en
anteckning har han berättat:

SJÄLSFRÄNDER:
DAN ANDERSSON OCH
ALLAN PETTERSSON
I juni 1920 publiceras Dan Anderssons dikt En
visa i ensamhet i Sigtuna Nya Tidning, då
under Waldemar Bernhards ledning.
Dikten, en visa ägnad de rolösa, hemlösa,
ensamma tar form av en monolog eller bekännelse där den talande tycks, likt Ahasverus,
blivit dömd att ständigt vandra, men trots allt
med hopp om en hemkomst, bortom jordisk
strävan. Vandraren lämnar den lyssnande med
ett budskap om tröst, om gemenskap i förtvivlan och ensamhet, om att inget någonsin är
förgäves.
I början av 1930-talet, under sin elevtid
vid Musikaliska Akademiens konservatorium,
skriver Allan Pettersson (1911–1980), Sveriges främste tonsättare, sina första större
verk. Han komponerar stycken för violin, viola
och piano, men tonsätter också ett antal dikter – Sex sånger för röst och piano (1935).
Bland de sex dikter Pettersson väljer för sitt
verk återfinns Dan Anderssons En visa i ensamhet. Urvalet hade skett på Stadsbiblioteket
i Stockholm. Allan Pettersson hade sökt dikter
som talade om människans nöd. ”Jag var gammal, tjugofyra år”, har han sagt.
Allan Pettersson växte upp i ett av andlig
och kroppslig nöd och fattigdom präglat hem;
en källarlägenhet om ett rum och kök på Söder i Stockholm där familjen – mor som var
hemsömmerska, far som var smed och fyra

I nära 30 år såg jag upp genom galler. Det var
gallerburen för fönstren till den lägenhet jag
bodde i för att gårdens ungar inte skulle
springa genom fönstren. På vintern täckte
snön ofta halva fönstren. Det är varmt med
snö... Jag stod på kökssoffan och spelade fiol
för ett inbillat auditorium och glömde olyckan
omkring mig, gråheten, råheten. Då jag
spelade kom den Andre... Sammanfattning:
Gallret, kökssoffan och den Andre.
Själsfrändskapen med Dan Andersson var
smärtsamt stor. Petterssons minnesbild av sin
av armod och inre ensamhet präglade uppväxt
kan ställas jämsides Dan Anderssons självbiografiska notis i brev till August Strindberg
1907:
Jag föddes år 1888 i en låg hydda af det allra
lägsta slaget. Från tidigaste år förtrogen med
hedens och vildmarkens ljung, lärde jag mig
från början att intet är för smått för att vara
roligt om man bara icke är för stor. Bekant
med skiftningar af sinnet och strider på
själsdjupet från mina spädaste år, hade jag
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svårt för att finna vänner ty det fanns ingen
som hade någon slägtskap med min själ.
Som en av grundstenarna i bådas skapande låg
också fast den aldrig svikande solidariteten
med de ensamma och utstötta. För Leif Aare
har Allan Pettersson beskrivit hur han, i ett
ögonblick av förtvivlan, hittade vägen till sin
musik: ”Jag tänkte på människorna i deras
slumvärld. Fattigdomen som gav sjukdom och
utslagenhet som ett lyte för livet, som en
skamlighet att dölja. Jag hörde en ropande
röst, en ropandes röst för första gången. För
första gången upplevde jag detta tema som
skulle för livet dominera mitt konstnärskap.”
På samma sätt var de i armod stöpta livsödena alltid en fond för Dan Anderssons författarskap. Vreden över den enskildes öde lyftes upp till en allmänmänsklig förtvivlan, en
människans ödes-gemenskap. Waldemar
Bernhards ord om Dan Andersson – ”De fattiga voro ett broderskap, som han med blodsband tillhörde”. – kunde också sägas om Allan
Pettersson.
Allan Pettersson skrev även dikter, av vilka
han tonsatte tjugofyra Barfotasånger, ett verk
han arbetade med under åren 1943–45. Han
har själv karakteriserat sångerna som en dialog med en okänd främling som slöt upp vid
hans sida. Under arbetet med sångerna sökte
han också upp Waldemar Bernhard för att
bättre lära känna Dan Anderssons liv och
person. I Petterssons dikter – ett urval finns
utgivna som Barfotasånger och andra dikter
(1976) – anas närheten till Dan Anderssons
livsöde och författarskap. Här finns det ständiga sökandet, frågandet, den manande hinsideslängtan, fattigdomsskildringarna:
Jag älskar allt gammalt och nött
som slitits i fattigfolks möda
det minner när dagen blir trött
om alla de namnlösa döda.
Här finns också det själen sig tilldragande ljuset, anat någonstans vid horisonten, som en
tröst, ett hopp om något annat, något vid vägens slut väntande:
Det mörknar, det mörknar
allt framom vägen,
man dröjer, man dröjer,
på stegen.
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Men ingen kan stanna
på vägen
nej, ingen kan vända
på stegen.
För bakom är framom
och framom är bakom –
Gud hjälp att det ljusnar där bortom.
Smärtan har kommit att prägla bilden av Allan
Petterssons konstnärskap; en smärta han själv
ofta talade om, en smärta som i hans liv tog
konkret form, inte bara i barndomens minneslandskap utan även i svår sjukdom. Musiken
blev väg och tröst, blev, säger Pettersson i en
radiointervju, det som ”gör att man står ut tills
man äntligen får lägga sig ner och sova”. I musiken kom smärtan till uttryck som dissonans,
en form Pettersson arbetade med och utvecklade på ett sätt som få, kanske inga andra tonsättare kommit i närheten av. I sin essä Dissonansen – smärtan – en oskyldig, av C.G. Bjurström översatt till franska och publicerad i
Musique contemporaine 1952, förklarar Allan
Pettersson det sätt på vilket livets smärta, den
han absorberat i sin uppväxtmiljö, musikaliskt
konkretiserades i dissonansen:
Under kompositionsakten substansierade sig
smärtan i dissonanserna, som i redan iordninglagda formar, och jag kände det hela som
om det endast gällde en överflyttning, ja, en
substansiering. Dissonanserna förde mig associationsmässigt mot djupen, (mycket bottenslam kom väl med upp kanske). Då jag snuddade vid en ren treklang, alltid i moll, så anade
jag en frid över allt förstånd: jag längtade till
den men oftast då den nåddes kändes den
formlös och kunde inte substansiera. Kompositionsmässigt resonerat var den otillräcklig
som kontrast eller vila, så konsonans den än
var. Smärtan kunde inte vila, endast tystas
ner, som hos ”mina” kuvade människor en
gång.
Sorgen och nöden blev här, som för Dan Andersson, en källa till omistlig kunskap och konst.
Det starka draget av nära dialog med den lyssnande/ läsande, draget av bekännelse återfinns därvid också hos båda. Inte endast örat
lyssnar, hjärtat lyssnar kanske än mer. I en
anteckning, mot slutet av sitt liv, skriver Allan
Pettersson:
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I mitt inre finns ett landskap, finns en väg – väl
nertrampad av seklers vandrare som satt sina
avtryck ... Då jag själv går den vägen – känner
jag en egendomlig samhörighet med dessa
vandrare som gått före, som om de lämnat
efter sig en del av den längtan som ständigt
drivit dem framåt, ur smärtor, förtvivlan, förnedring – i ett behov att finna en rastplats.
Inte den som intermezzot döden anvisar, utan
en annan rastplats som ingår i livets kontinuerlighet, en rastplats och en mötes-plats där
någon kommer till mötes och leder mig hem.
I en text i Nutida Musik (1968/69, nr 2) beskriver han sitt arbete som ”att återfinna sången som själen sjöng en gång”. Sökandet kom
att leda honom genom bland annat flera konserter för solist och orkester, kammarmusik
och 17 symfonier; allt vittnesbörd om en
osviklig, aldrig sinande kraft. I ett brev till
Rebecka Svensson i oktober 1916 skriver Dan
Andersson: ”Kanske vår uppgift är att utveckla vårt inre liv, att odla vår själ, att lära oss bli
allt finare invärtes, alltmer förakta livet och
världen, att lära oss dö? Du, där bortåt ligger
sanningen! Vi kunna ej få någon bättre lösning på gåtan.” I sökandet efter just det svaret
fortsatte Allan Pettersson att leda lyssnaren
längs den väg Dan Andersson en gång slagit in
på.
Källor och vidare läsning
Leif Aare, Allan Pettersson, Stockholm (1978),
Laila Barkefors, Gallret och stjärnan. Allan
Petterssons väg genom Barfotasånger till
Symfoni, Göteborg (1995) samt Allan
Pettersson. Det brinner en sol inom oss. En
tonsättares liv och verk, Stockholm (1999).

Lotta Lotass
Dan Andersson-pristagaren 2018, författare mm

HÄR FICK SKALDEN
STILLA SIN LÄSHUNGER
Författaren, folkbildaren och hembygdsforskaren Karl-Erik Forsslund har fått trötta ögon
igen där han sitter i bokstugan på Storgården
och skriver på sitt stora verk om Dalälven.
Det blir långa dagar och ofta sover han över i
bokstugans sovkammare.
Linné utforskade Sveriges naturalhistoria
på plats. Forsslund gör en liknande odyssé i
socknarna längs Dalälven och dokumenterar
bygdens historia.
Och han kommer att bjuda med skalden
Dan Andersson på sin resa som slutar vid
Storgården och Brunnsviks folkhögskola –
dessa kunskapens tempel.
Karl-Erik Forsslund föddes 1872 i Ljusnarsbergs socken. Han studerade i Uppsala och tog
sin fil lic 1897. Samma år som han tillsammans
med Albert Engström fyllde nystartade Strix i
Stockholm med bilder, dikter och prosa.
Karl-Erik gifte sig med sitt livs kärlek – sin
kusin Fejan – som egentligen hette Sofia Öhman. Hon var dotter till brukspatron Gustaf
Öhman på Sörviks Herrgård utanför Ludvika.
Fejans far köpte bergsmansgården Storgården
till paret som bröllopsgåva. De flyttade in på
midsommarafton 1898. Det passade inte
minst Karl-Erik som var en bygdens son och
föredrog den lantliga idyllen framför storstan.
Karl-Erik Forsslund skrev 1900 en bok om
sin gård och som på sin tid blev en riktig bestseller. Hembygden låg honom varmt om hjärtat och han var tidigt ute med att värna den
gamla bygdekulturen. Han var med och grundade Ludvika och Dalarnas Hembygdsföreningar.
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skriver Dan Andersson till Karl-Erik Forsslund
och ber om förslag på litteratur att studera:
Jag pluggar latin och har en urgammal grammatika, översatt från tyskan. Den är tryckt
1876 och är 308 sidor, och infernalisk utförlig.
Nu vill jag veta om det inte finns några skrivövningar att köpa, mycket enkla, förstås, vad
de heta (och kosta). Är det nödvändigt att kunna hela grammatiken för att kunna förstå klassikerna? (jag tänker inte på någon examen.)

Fejan och Karl-Erik Forsslund

Karl- Erik var en drivande kraft bakom Ludvika Gammelgård – världens första industrihistoriska friluftsmuseum.
Mest känd är han ändå för det stora verket
Med Dalälven från källorna till havet i 27 delar. Här har han skildrat livet i socknarna längs
Dal-älven – natur och kultur, seder och bruk.
En mäktig och spännande resa för tidigare och
kommande generationer.

Så står det bland annat i brevet som Forsslund
visar för lärarna på Brunnsvik. Då bestäms det
att Dan får bli frielev på vinterkursen 1914-15.
På Brunnsvik får Dan Andersson stora möjligheter att tillfredsställa sin läshunger med
tillgång till både skolans och Karl-Erik Forsslunds privata bibliotek.
Även efter det att Dan Andersson lämnat
skolan höll han nära kontakt med Storgården
och favoritläraren Niklas Bergius. Det fanns
alltid ett rum på Brunnsvik iordninggjort för
honom.
Karl-Erik Forsslund kom med tiden Dan Andersson mycket nära och han ryckte ut till försvar av Dan när kritikerna oftast var ute på
”slaktarstråt.”
Vid såväl Brunnsvik som Storgården har
många politiker, författare och kulturpersonligheter passerat revy genom åren – även som
lärare och elever: Anselm Schultzberg och
Gustaf Ankarcrona, Ellen Key, Alice Tegnér,
Dan Andersson, Ragnar Jändel, Stig Sjödin,
Harry Blomberg, Arne Geijer, Rickard Sandler,
Torsten Fogelqvist, Yngve Hugo, Alf Ahlberg
med flera.

Lars-Olof Lundberg i Karl-Erik Forsslunds bokstuga och bibliotek.

Kunskapens tempel
1906 grundades Brunnsviks folkhögskola av pionjärerna Karl-Erik Forsslund, Gustaf Ankarcrona och Uno Stadius. Fram till 1912 var Forsslund verksam som rektor och lärare på Brunnsvik. Därefter ägnar han sig helt åt sitt författarskap.
Och det är på hösten 1914 som Dan Andersson kommer in i bilden. Den 8 oktober

Storgården på Brunnsvik idag.
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Storgården
Och Storgården lever vidare genom nya generationer. Karl-Erik och Fejan fick fyra barn;
Marjo, Folke, Karl-Herman och Jöran.
Bergsmansgården sköts idag av Lars-Olof
Lundberg med familj och två svägerskor. LarsOlof var gift med Ulla, en av Jöran Forsslunds
tre döttrar och som tyvärr har gått bort. LarsOlof har arbetat på Landsorganisationen i Sverige och inom Utrikesförvaltningen. Han har
också skrivit flera böcker bland annat i samarbete med sina syskon en biografi om sin far
John Lundberg, en välkänd socialdemokratisk
ombudsman och riksdagsman.
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ONDA TANKAR
Att vara skald, profet, och nödgas bo på
gatan,
och aldrig veta när ens strid tar slut,
det är väl dock att slåss med själva satan och himlen vet väl knappt hur länge man står
ut.
Det blir till trots, det kan bli blod och tårar,
bli knytnävskamp i kväll och död i morgon
dag,
men aldrig får det bli till sorg och
kvinnfolkstårar jag är dock intet barn och ingen kvinna är
jag.
Och detta kallar jag att fiska hela natten
och aldrig få till lön ett enda litet grand,
att färdas utan ljus på stora, mörka vatten,
men aldrig, aldrig se den minsta skymt av
land.

Lars-Olof Lundberg och Karl Erik Forsslund

Lars-Olof Lundberg:
-Jag träffade Ulla vid en midsommarfestlighet
på Brunnsvik – var annars? Jag gick två vinterkurser på Brunnsvik, 1958-59 och 1961-62. När jag kom till Brunnsvik bodde de radikala
på ”Röda Nästet” och Dan Anderssons ande
vilade tungt över skolan. -Det sjöngs väldigt
mycket på den tiden och ”Brunnsvikarnas
Sångbok” fanns i högsätet. Det var en fin tid
som man gärna minns med glädje.
Storgården på sin udde inramad av Bokstugan från 1700-talet och Grå loftet från
1534 och lummig grönska med en vacker utsikt över sjön Väsman, ger idag historiska perspektiv åt en bevarad kulturmiljö.
Karl-Erik Forsslund sover liksom sin författarvän Dan Andersson en evig sömn på Lyvikens kyrkogård i Ludvika.

Georg Hahne
Text och foton,
förutom fotot på Dan Andersson
Styrelseledamot, Dan Andersson Sällskapet

Men finner man en dag min kalla kropp
bland döde,
då blev det väl min lön att fredligt ligga där då är jag dock en man, som kämpat ut mitt
öde,
det är väl dock min rätt att vara den jag är.
Ur Kolvaktarens visor (1915)
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POETERNAS LAND
Du,
jag har kommit
till Poeternas land
Jo, det är sant
Fast inte helt tydligt
Det gömmer sig liksom
under löven
under mossan
djupt inne
i de mäktiga skogarna
Du,
jag har kommit
till de oändliga skogarnas land
Jo, det är sant
Det är de magiska skogarnas land
detta
trollskog
sagoland
Du,
Det är här de gömmer sig
poeterna
Jo, det är sant
Inte tydligt för ögat
men bortanför
bortom
Du,
Jag har kommit
till Dan Andersson-land
till den ensamme vandrarens
bortglömda stigar
fast ändå inte
För de finns här
som gömda nycklar
in i tankarnas
bortglömda stigar
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Du,
Jag har börjat
hitta tillbaka
till Ylva-land
till jag är-land
till jag finns-land
till ensamheten
till orden
i
mig
Du,
Jag tror jag trivs här
ensam
långt bort
från ensamheten
bland alldeles
för många människor
Du,
Jag tror jag är här
Jag tror jag reste
före mig själv
hit
just hit
för länge sen
Du,
Jag tror jag har kommit
ifatt mig själv
Här hos mig
I mitt alldeles eget land

Ylva Sellin Isaksson
Ordförande, Dan Andersson Sällskapet.
Poeternas land skrev jag 14 oktober 1999.
13 september hade jag börjat mitt nya arbete som
kultursekreterare. Några dagar dessförinnan hade
jag flyttat till Ludvika och Dalarna.
Foto: Veronica Rigtorp, Luossafesten 2019.
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MEDLEMSINFORMATION
Till gamla och nya medlemmar i Dan Andersson
Sällskapet: kom ihåg att betala in medlemsavgiften för det nya verksamhetsåret 2019/2020!
Medlemskap i Dan Andersson Sällskapet stöttar
arbetet med att bevara Dan Anderssons minne
och Dan Andersson Museum. Som medlem får
du kontinuerlig programinformation, rabatter
under den årligen återkommande stora Dan Andersson-veckan (alltid vid månadsskiftet juli/ augusti), medlemstidningen På Färdvägarna mm.
Medlemsavgiften är 300 kr per år, för ytterligare familjemedlem 100 kr. Är du under 25 år kostar
det bara 150 kronor. Vill du bli ständig medlem i
Dan Andersson Sällskapet betalar du en engångssumma på 2500 kronor. Föreningar och företag betalar 300 kr per år.

~ 12 ~

AVSÄNDARE
Dan Andersson Sällskapet
c/o Globe bokhandel
Engelbrektsgatan 10
S-771 30 LUDVIKA

Medlemsavgiften betalas på
 plusgiro: 59 32 42-1
 Skriv ditt namn
 Skriv din adress
 Skriv din e-postadress
Verksamhetsåret sträcker sig alltid från 1 juni till
sista maj. Tack för ditt stöd!

PÅ FÄRDVÄGARNA
På färdvägarna är Dan Andersson Sällskapets medlemstidning. Den utkommer 3 gånger om året. Pappersupplaga 650 ex. Medlemstidningen På färdvägarna finns även i digitalt format.
Redaktör, grafisk formgivning och redigering:
Ylva Sellin Isaksson, ordförande för Dan Andersson
Sällskapet: 813sellin@gmail.com
ISSN 1652-1986.

E-POST
Plats för mottagaradress
och porto

Meddela oss din e-postadress så får du tidningen
På färdvägarna digitalt och snabbt. Kontakta Dan
Andersson Museum eller sällskapets sekreterare:
tommy.brolin@gmail.com

KONTAKT
Dan Andersson Museum
Engelbrektsgatan 8 i Ludvika
0240-100 16
danmuseet@gmail.com
www.dansallskapet.hemsida24.se
www.facebook.com/danasallskap

