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DAN ANDERSSON SÄLLSKAPETS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020-2021
PARENTATION
Vi minns de medlemmar som gått bort under året och som delade gemenskapen
kring och intresset för Dan Anderssons författarskap. Under året avled vår tidigare
styrelsemedlem och kassör Sven Olov Norberg. Medlemmen Gunnar Lind i
Hedesunda avled i maj 2021 och testamenterade 100.000 kronor till Dan Andersson
Sällskapet.
Jag skall gå genom tysta skyar
Genom hav av stjärnors ljus
Och vandra i vita nätter
Tills jag funnit min Faders hus
Jag skall klappa så sakta på porten
Där ingen mer går ut
Och jag skall sjunga av glädje
Som jag aldrig sjöng förut
/ Dan Andersson

ORGANISATION
DAN ANDERSSON SÄLLSKAPETS STYRELSE 2020– 2021
Ordförande: Jimmy Ginsby, Göteborg
Vice ordförande: Gigi Karlestedt, Ludvika
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Skattmästare: Per Erik Kaj, Grangärde
Sekreterare: Tommy Brolin, Ludvika
Ledamot: Gunnar Ekman, Stockholm
Ledamot: Georg Hahne, Stockholm
Ledamot: Puch Magnus Olsson, Tierp
Ledamot: Daniel Svensson, Hällingsjö
Ledamot: Robert Svensson, Ludvika/Skattlösberg
REVISORER
Pär Källström, Ludvika
Jan Larsson, Ludvika
Margit Slipare, Fagersta, ersättare
VALBEREDNING
Lars Häggström, sammankallande
Birgitta Ahrås
Kerstin Malmvik
DAN ANDERSSON-PRISETS PRISKOMMITTÉ
Thomas Fahlander, Falun
Anna Stark, Falun
Maria Sedell, Örebro
Jimmy Ginsby, Göteborg
GUNDE JOHANSSON-PRISETS PRISKOMMITTÉ
Thomas Fahlander, Falun
Puch Magnus Olsson, Örbyhus
Jimmy Ginsby, Göteborg
Ingrid Johansson, Stockholm

DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET
Arbetet fortgår och jämfört med andra sällskap av vår art så flyter vi ganska säkert
ännu. Vi får ofta minnesgåvor i samband med dödsfall samt då och då, som i fallet
ovan, en gåva då man testamenterar en summa till oss. Det är flera tunga litterära
sällskap som signalerar att man lägger ner verksamheten, en trend inom föreningslivet i stort de senaste två decennierna. Dan Anderssons popularitet är det inget fel
på, han är fortfarande högt älskad av många, men man går inte med i litterära
sällskap. Kanske vi framgent får hitta nya former för medlemskap? Alla kreativa
inpass i frågan är välkomna från er medlemmar!
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STYRELSEMÖTEN
Vi har utöver årsmötet hållit 9 protokollförda styrelsemöten. Samtliga har hållits via
olika digitala mötesforum, dvs på distans.

MEDLEMMAR
Medlemsantalet för 2020/2021 har varit 519 varav 122 stycken ständiga medlemmar, 8
stycken utländska medlemmar, 2 stycken hedersmedlemmar.

EKONOMI
Pandemin har naturligtvis präglat också sällskapets ekonomi. Dan Andersson-veckan
ställdes in, liksom vårträffen och vi har inte kunnat arrangera konserter eller andra
evenemang. Ekonomiskt har vi missat intäkter, men inte heller haft några kostnader.
När verksamheten gått på sparlåga har vi heller inte kunnat värva nya medlemmar.
Sjunkande medlemsintäkter är ett hot även framgent. Ludvika kommun har utökat
sitt stöd vilket är mycket betydelsefullt för att vi ska klara hyra, el, försäkring,
internet osv för museet och att vi kan ge ut medlemstidningen På färdvägarna. Det
ideella arbete som museigruppen gör är helt avgörande för att vi kan upprätthålla
verksamheten. Sällskapet har fått ett projektbidrag om 95.000 kronor från Region
Dalarna för att utveckla ”Dan Andersson-leden”. Kassören sköter in- och
utbetalningar och tar fram underlag till bokföringen. Ankis redovisningsbyrå i
Ludvika sköter sedan bokföring, arbetsgivaravgifter, upprättande av bokslut mm.

DAN ANDERSSON MUSEUM
Museet öppnade den 29 juni med hjälp av kommunens sommarjobbare. Det var
öppet i sex veckor till den 7 augusti. Sen höll frivilliggruppen öppet på tisdagar och
torsdagar 12-15. En del mindre grupper hörde av sig om guidning. Oftast var det
Birgitta Ahrås som tog hand om dessa grupper, men även Inger Larsson. På
minnesdagen den 16 september underhöll Ellinor Brolin med några sånger, Maria
Norgren läste dikter och texter och Christer Lindén sjöng egna och andras
tonsättningar av Dans dikter. Under hösten hade arbetsgruppen för ”Stenpoesin”
några möten.. Vi hade bjudit in folk att komma med förslag på sina älsklingscitat.
Bland de som skickat in förslag drog vi några ”vinnare” och skickade skivan 40
tolkningar som tack. Gigi gjorde skyltar av de texter som valts ut och visade upp dem
i museets skyltfönster. I början av november jobbade Robert och Birgitta med
inventeringen bland annat på vinden. Den årliga inventeringen slutfördes i maj av
Birgitta och Lars-Olof.
Från december hölls museet helt stängt då smittan tagit fart igen. Efter jul har
frivilliggruppen turats om att besöka museet en gång i veckan för att kolla dator och
mobil och skicka ut beställningar i nätshopen. Museet höll stängt hela våren.
Arbetet med stenpoesin har gått långsamt, men kultursekreterare Anna Silfverin
håller i trådarna. Det har diskuterats förslag var stenarna ska placeras och hur texten
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ska göras i stenen. Anna har tagit in offerter.
I midsommarhelgen spelades en nyskriven opera om Dan Andersson i Uppsälje
(Vansbro kommun). Museet fick en förfrågan att låna ut Dans fiol vilket vi förstås
gjorde. En av sångarna som också var violinist hade under sin utbildning på
Ingesund i Arvika spelat på Dans fiol då den ända fram till 2005 fanns på den skolan.
Inför sommaren 2021 fick museet möjlighet att även denna sommar ha öppet med
sommarjobbare. De fyra utvalda presenterades i På Färdvägarna. Museet är öppet
från 1 juli till 7 augusti.

MINNESPLAKETT PÅ BRYGGAREGATAN I STOCKHOLM
Vid Bryggargatan 5 i Stockholm finns numera en minnesplakett över Dan Andersson.
Dan dog ju av cyanväteförgiftning den 16 september 1920 i rum nr 11 på Hotell
Hellman som då låg på denna adress. Hotellet fanns inrymd i en fastighet från 1815
och huset revs omkring 1967. Fastigheten ägs idag av Vasakronan AB.
Den 16 september 2020 sattes plaketten upp och Dan hedrades med en
minnesceremoni. Georg Hahne berättade om Dans liv i Stockholm och förrättade
invigningen. Vandringsmän underhöll med sång och musik.
Minnesplaketten har tagits fram av Lars Erik Ludvig Eriksson, Frösön, tidigare
styrelseledamot i sällskapet och den har skapats av Skåneskulptören Jonas
Högström. Lars Erik har ordnat bidrag för den större delen av kostnaden och
sällskapet har bekostat endast en mindre del.

BARN- OCH UNGDOMSPROJEKT
Projektet kunde inte sjösättas i år heller på grund av pandemin.

PROJEKT FÖR ETT NYTT DAN ANDERSSON-MUSEUM
Under 2019/20 genomfördes ett medlemsrådslag som ledde fram till en
programförklaring för ett nytt Dan Andersson-museum. Denna presenterades på
museet under sommaren och i handlingarna till det digitala årsmötet i augusti.
I september gjorde vi en ansökan till Boverket för att finansiera det nya museet.
Kostnaden beräknades till 1,5 miljon och vi ansökte om 750.000 kronor. Vår ansökan
uppfyllde alla Boverkets krav, men tyvärr var det många som ansökte och man valde
att prioritera större projekt. Vi har alltså inte kunnat gå vidare med att skapa det nya
museet.
Den ideella samorganisationen Ideell kulturallians utlyste projektmedel för uppstart
efter pandemin och vi ansökte om medel till en mindre del av programförklaringen –
att erbjuda ljud och bild på museet. Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan även där.
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PROJEKT DAN ANDERSSON-LEDEN
En del i programförklaringen har vi dock kunnat Arbeta vidare med. Region Dalarna
beviljade i januari ett projektanslag om 95.000 kronor för en förstudie om en Dan
Andersson-led. Projektet är ett samarbete med Ludvika bibliotek och med
Brunnsviks folkhögskola. Idén kom bland annat från en artikel i På färdvägarna
skriven av styrelseledamoten Daniel Svensson.
Under våren har arbetet endast kunnat bedrivas på distans. En digital karta med
olika besöksmål är under tillverkning och vi hoppas kunna bredda arbetet under
hösten med olika arrangemang och möten.

DAN ANDERSSON-PRISET
Filmaren Nina Hedenius blev årets mottagare av Dan Andersson-priset. Juryns
motivering löd: Humlans vinglande flykt, kons idisslande och björkved som flammar upp i
spisen. Allt det enkla, det som utgör vardagen, kan bli sprängfyllt berättarstoff i hennes
filmer. Ett snöfall blir ett snötäcke, blir en snödriva och till sist en rännil frammanad av en
oemotståndlig dagsmeja. Glesbygden blir en stillsam arena för tidens gladiatorer – Utveckling
och Framsteg. Nina Hedenius är den lågmälda agitator som ristar runor när andra klottrar
med sprayfärg.

GUNDE JOHANSSON-PRISET
Gunde Johansson-priset gick i år till Bingsjö Lanthandel. Gunde Johansson skrev
Torparvisan 1948 då han jobbade i Kävlingeborns lanthandel. Juryns motivering var:
När spelmansstämman i Bingsjö ställdes in sommaren 2020 förlorade Bingsjö lanthandel sina
största kunder och framtiden såg mörk ut. Men nya sätt att möta kunderna resulterade i att
ett befarat tapp på 25 procent uteblev. Folket i Rättviks finnmark slöt upp bakom sin butik och
mötespunkt som bland annat säljer Bingsjökorv, tapastallrik och diesel.

DAN ANDERSSON SÄLLSKAPETS HEMSIDA
Hemsidan har under verksamhetsåret uppdaterats kontinuerligt. Huvudansvarig för
det arbetet har varit Jimmy Ginsby och Tommy Brolin men alla i styrelsen är
administratörer. Sidan innehåller information av mer bestående karaktär. Här finns
information om och kontaktuppgifter till Dan Andersson Museum och styrelsen,
tidigare nummer av medlemstidningen På färdvägarna, tillgängliga i pdf-format,
fördjupad information om poeten, författaren och visdiktaren Dan Andersson och
om Dan Andersson-sällskapet, medlemskap, priser mm. Här finns även en aktuell
evenemangssida, intressanta ljudfiler, med olika artisters musikaliska tolkningar av
Dan Andersson, mm.
På hemsidan finns också Dan Andersson-sällskapets webbutik, med försäljning av
böcker och musik.
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FACEBOOKSIDA
Sällskapets sida på Facebook fortsätter att vara ett levande forum för frågor,
evenemang och allmänt intresse för sällskapet. Vi får många frågor via
meddelandefunktionen som vi kontinuerligt svarar på. En och annan ny medlem har
också trillat in tack vare sidans existens.1841 personer följer oss aktivt.

YOUTUBE
På YouTube har sällskapet numera en egen kanal. Den är delvis tänkt att vara ett
forum där Dan Anderssons författarskap presenteras via material vi själva
producerar. Exempel på detta är att samlingen Svarta Balladers finns inläst i sin
helhet. Ambitionen är att först och främst läsa in alla dikter, och att sedan ge sig på
Dans prosa.
Kanalen är också en samlingsplats för uttolkare av Dans verk. Arbetet pågår
kontinuerligt med att samla de inspelningar av Dans verk som finns på YouTube. I
dagsläget finns drygt 800 inspelningar samlade i olika spellistor. Upphovsman till
denna kanal och ansvarig är ordförande Jimmy Ginsby.

MEDLEMSTIDNINGEN PÅ FÄRDVÄGARNA
Medlemstidningen På färdvägarna har hittills kommit ut 3 gånger om året. Sällskapets
medlemmar får tidningen hemskickad, antingen som pdf till angiven e-postadress
eller i pappersformat i vanliga brevlådan. Tidningen kan även köpas på Dan
Andersson Museum för 40 kr/st. Från och med maj 2021 skickas På färdvägarna som
posttidning och utkommer fyra gånger om året. Dan Andersson Sällskapets styrelse
har varit redaktionskommitté. Ansvarig utgivare är Jimmy Ginsby. Redaktör och
redigerare har varit Per Erik Kaj. Många medlemmar lämnar in texter och tips till På
färdvägarna och bidrar till att tidningen blir omväxlande och aktuell. Kostnaden för
tidningen har kunnat hållas nere genom att allt arbete sker ideellt. Vi har endast
kostnader för tryckning och Postnords distribution.

DAN ANDERSSON-VECKAN 2020
Blev inställd på grund av pandemin.

DAN ANDERSSON I STOCKHOLM
Under mars 2020 samlade de litterära matinéerna med högläsning, musik och
föredrag i Hartwickska Huset i Stockholm fulla hus. Men det blev program bara den
första och åttonde mars. Sedan lade pandemin sordin över arrangemanget. Dan
Andersson Sällskapet inledde matinéerna med ett musik- och berättarprogram med Georg
Hahne och Puch Magnus Olsson.

MINNESGÅVOR
Även under 2020/21 har sällskapet fått motta minnesgåvor från personer som ville
8

hedra en avliden medlem. Ett minnesblad skickas till begravningsbyrån eller en
anhörig.

SAMARBETEN
DELS är en ideell paraplyorganisation för svenska litterära sällskap, däribland Dan
Andersson-sällskapet. DELS äger och ger ut kulturtidskriften Parnass. DELS
arrangerar dessutom bla litterära matinéer i Stockholm. Där presenterar de
deltagande sällskapen kontinuerligt sina författare och verksamheter. www.dels.nu.
Sällskapets styrelseledamot Georg Hahne är också styrelseledamot i DELS. Gunnar
Ekman är Sällskapets representant på Dels medlemsmöten.
FINNSAM (Finnbygder i samverkan) är en skogsfinsk nätverksorganisation vars
syfte är att underlätta samarbete, forskning och samordning av aktiviteter för alla
som är intresserade av skogsfinnarnas kultur och historia. Dan Andersson Sällskapet
är medlem i FINNSAM. www.finnsam.org
Globe Bokhandel i Ludvika är en ovärderlig samarbetspartner för Dan Andersson
Sällskapet sedan länge. Globe Bokhandel har stöttat, hjälpt och servat på ett
ovärderligt sätt för såväl sällskapet som Dan Andersson Museum. Att dela hus med
Globe Bokhandel har många fördelar.
Ludvika kommun är en av Dan Andersson Sällskapets närmaste, viktigaste och mest
långvariga samarbetspartners. Främst gäller det biblioteket, Kultur- och
Samhällsbyggnadsenheten och flera av kommunens skolor.
Ludvikas ideella föreningar, i synnerhet Skattlösbergs bygdegille, men även
exempelvis Nils Parlings vänner, Grangärdebygdens kulturförening och flera
studieförbund är viktiga samarbetspartners för Dan Andersson Sällskapet.
Brunnsviks folkhögskola är tillbaka på klassisk folkbildningsmark utanför Ludvika.
Ett närmare samarbete har inletts, inte minst genom projektet om en Dan Anderssonled.
Nordvisa är ett forum för visintresserade människor i Norden. På hemsidan finns bla
tips på nordiska visföreningar och visskolor. Nordvisa har även en bra lista på
visfestivaler i Norden. Dan Andersson Sällskapet är medlem i föreningen Nordvisa.
nordvisa.org
Riksförbundet Visan i Sverige är en riksorganisation öppen för alla ideella
föreningar och verksamheter som arbetar med visor. Riksförbundet Visan i Sverige
ger bla ut den nordiska tidskriften Visor/Viser. En majoritet av landets visföreningar
är liksom Dan Andersson Sällskapet medlemmar. www.visanisverige.se

AVSLUTANDE ORD
Vi i styrelsen tackar alla berörda för det gångna året! Ett år som (förstås) märkbart
präglats av pandemin. Trenden med vikande medlemssiffror går som en smygande
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farsot, ett virus över hela föreningssverige. Alla sällskap av vårt slag, lider av dålig
återväxt både vad gäller styrelser och antalet medlemmar. En utmaning framgent blir
att hitta nya former för medlemskap, eller diskutera andra finansieringslösningar.
Varmt tack till Ludvika kommun för gott samarbete, Skattlösbergs Bygdegille för ert
tillmötesgående samt arbetet vid Luossa, Brunnsviks FHS, Nils Parlings vänner,
Grangärdebygdens kulturförening. Samt till Globe i Ludvika för all vänlig hjälp med
medlemsutskick och allt annat.

STYRELSEN FÖR DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET

______________________
Jimmy Ginsby
Ordförande

_______________________
Gigi Karlestedt
Vice ordförande

_____________________
Tommy Brolin
Sekreterare

______________________
Per Erik Kaj
Skattmästare

_______________________
Gunnar Ekman
Ledamot

_____________________
Georg Hahne
Ledamot

______________________
Puch Magnus Olsson
Ledamot

_______________________
Daniel Svensson
Ledamot

_____________________
Robert Svensson
Ledamot
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Dan Anderssonsällskapet
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT BUDGET
Intäkter
Försäljning
Entré, guidning
DA-veckan
Vårträffen
Medlavg
Kommunala bidrag
Bidrag personal
Övrigt
Projektmedel
SUMMA
Kostnader
Varuinköp
DA & Gunde-priset
DA-veckan
Vårträff
Annonse, marknför
Hyra o el
Tel, web,data
Kontorsmtrl
Porto
Försäkringar
Styrelse/årsm, reserers
Redovisn, finanskostn
På färdvägarna
Personalkostnader
Projekt
Övrigt
Förändr semers
Finansiella kostnader
SUMMA
Resultat

Resultat 19/20

30.000
1.500
12.000
5.000
119.000
110.000
80.000
2.500

Budget 20/21

20.000
10.000
50.000
115.000
135.000

Resultat 20/21

21.432
2.404

112.250
148.000
35.708
4.700

360.000

330.000

324.554

72.000
20.000
5.000
7.000
8.000
139.000
15.000
4.000
14.500
3.000

10.000
15.000
10.000
48.000
8.000
140.000
15.000
3.000
15.000
3.000

3.000
15.000
6.000

4.000

4.000

10.500
7.500
53.500
5.000
5.000
-22.000

10.000
20.000

2.000
353.000
7.000

1.375
137.079
15.597
3.226
30.368
4.081

Budget 21/22

20.000
10.000
10.000
40.000
105.000
135.000
3.000
119.250
442.250
7.000
15.000
20.000
40.000
7.000
140.000
14.000
3.000
25.000
4.000
4.000

22.000
7.000

6.196
30.679
35908
13.360
4.675

119.250
6.000

330.000
0

1.781
308.298
16.256

2.000
442.250
0
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8.000
28.000

19/20

20/21

50.000

50.000

Balansräkning
Tillgångar

Varulager

244

Fordran leverantör
362.000

489.307

412.000

539.551

Eget kapital

338.000

344.815

Årets resultat

7.000

16.256

Förutbet medlav

42.000

59.076

Kassa, bank

Eget kapital o skulder

Kortfristiga skulder

154

Projekt DA-leden
Barn o ungdomsprojekt

94.250
25.000

25.000

412.000

539.551
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DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET
VERKSAMHETSPLAN 2021-2022
NR

RUBRIK

VERKSAMHETSPLAN

1

Verksamhet i
Ludvika

Museet kommer att hålla öppet så mycket det går med
frivilliga krafters hjälp. Ett antal kulturkvällar kommer att
hållas. Allt beror ju på hur smittläget utvecklas förstås.

2

Barn- och
Ej igångsatt på grund av coronapandemin. Men planen
ungdomsprojekt finns där och väntar.

3

Stenpoesi

Arbetet med stenpoesin går långsamt, men
kultursekreterare Anna Silfverin håller i trådarna. Det har
diskuterats förslag var stenarna ska placeras och hur
texten ska göras i stenen. Anna tar in offerter.

4

Sprida kunskap
om Dan
Andersson.
Medlemsvärvni
ng

Vi fortsätter oförtrutet att genom olika kanaler (På
Färdvägarna, YouTubekanalen, Facebook, Instagram)
sprida kunskap om Dan Anderssons liv och verk. Vi ska
också se över hur vi kan få in fler medlemmar i
sällskapet, detta genom en kampanj av något slag.

5

Nytt Dan
Anderssonmuseum

Arbetet för ett nytt Dan Andersson-museum i Ludvika
startade under 2019/20 och en programförklaring med
fem idéskisser togs fram 2020. Vår ansökan till Boverket
hösten 2020 resulterade tyvärr inte i några medel – många
sökte och vi kom inte med.
Ambitionen är fortsatt att skapa ett visserligen litet, men
innehållsrikt, spännande och tillgängligt förnyat
museum. Vi hoppas kunna söka pengar t ex från
Arvsfonden. Vi jobbar också för att kunna genomföra
delar av förnyelsen även i de nuvarande lokalerna.

6

Projekt Dan Aleden

I januari beviljade Region Dalarna medel till en ettårig
förstudie för en ”Dan Andersson-led”. Arbetet har inletts
med att skapa en digital karta med presentationer av
olika besöksmål och beskrivningar av hur man kan
vandra, cyklar och åka bil i Dan Anderssons spår.
Projektet är ett samarbete mellan Brunnsviks
folkhögskola, Ludvika bibliotek och Dan Andersson
Sällskapet. Det fortsätter under hösten, med bl a
seminarier med lärare, föreningsliv och andra litterära
organisationer.
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På Färdvägarna

Medlemstidningen ”På färdvägarna” ska från och med
2021 ges ut som posttidning med fyra nummer per år.

8

Höstträff 2021

Vårens medlemsträff ställdes in. I stället bjuder vi in till
höstträff i oktober med i stort sett samma program.

9

Vårträff 2022

Dan Andersson Sällskapets medlemsarrangemang i
Ludvika under Kristi Himmelsfärdshelgen. Den här
gången ska det väl kunna bli av!

10

Dan Anderssonveckan 2022

Kommer att gå av stapeln från den 30 juli till 6 augusti.
Om inte virus av något slag ställer till det.

11

Årsstämma 2022 Årsmötet genomförs lördagen den 6 augusti, i Dan
Andersson-veckan

12

Administration
och ekonomi

Styrelsen behöver löpande se över möjliga
effektiviseringar och besparingar när det gäller t ex
telefoni, internet och administration.
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