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Årets Dan Andersson pristagare

Nisse Munck
“ Låt sommar, fältens unga korn och täktens vilda bär
få dricka ymnigt dagg och ljus och giva hundrafallt!
Giv must åt klövern honungsfull och grann, färg åt duvkullan skär,
och strö var natt och varje dag, välsignelse kring allt.
Så sjunger jag vid hedens kant, vid Kabofallets brus
och dyrkar högt, o sommarkväll, ditt underbara ljus.“
( Dan Andersson, ur dikten “Midsommarsol” 1920)
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Ordföranden har ordet:
Kära Dan Anderssonvän!
Nu har det åter passerat en sommar med många Dan Anderssonevenemang och här kommer det
åttonde numret av vår medlemstidning. Sommaren var vädermässigt lite si och så i allmänhet
men ganska hyggligt var det under Dan Anderssonveckan. Våra “egna program” i Abborrbergsoch Nyhammars Folkets Hus var helt utsålda. I Abborrberg sjöng “sångfåglarna” Linda Rattfelt
och Linda Styf. Många lyssnare satt i farstun och fler på tunet utanför (men dom tog vi inte entré
av). Före Pär Sörmans framträdande, med sin starka fria tolkning av Martinsons “Vägen till
Klockrike” i Nyhammar delade Sällskapet ut det tredje Gunde Johanssonpriset till Tommy Pettersson, IT-pedagog och musiktekniker från Filipstad, som på ett mycket praktiskt och konkret
sätt stöttat och hjälpt Gunde att föra ut sina visor till en bred allmänhet, precis som det står i våra
prisstadgar. Tommy berättade att han i många år haft en nära och vänskaplig relation till Gunde
och var mycket glad och stolt över att få ta emot priset.
Jag vill berätta att ett sjuttiotal “Dan-vänner” infann sig i Tattarfallet lördagskvällen före
Luossafesten, för att traditionsenligt grilla, sjunga, spela och umgås runt lägerelden under sedvanliga avspända former. Robert, som äger Tattarfallet och är ledamot i vår styrelse samt undertecknad hade under veckan snickrat en ordentlig scen med tak för alla som ville framträda och
även här blev det succé. Vi har ju så många begåvade artister, kända och okända, i våra led.
Många passade på tillfället att äntra scenen vid “Tattargrillen” framför den stora publiken i den
varma mörka sommarnatten.
Efter denna minnesvärda kväll och natt inföll söndagen med tvenne trevliga händelser.
Hans-Börje Wittebo, ordföranden i Sällskapet Svenska Lutan, överlämnade ett rikt material till
Dan Andersson Sällskapet från den förste sjungande Luossaguiden, Rolf Arthur Nilsson -mer
därom senare i detta nummer. Den andra händelsen var naturligtvis den sextionde Gillesfesten
vid Luossa där jag hade förmånen att få dela ut årets Dan Anderssonpris till den person som
pryder omslaget till detta nummer av På Färdvägarna - Nisse Munck. Jag tror mig veta att
styrelsen hade fattat ett mycket populärt beslut med tanke på publikens stora gensvar. I tjugoen
säsonger var Nisse guide vid Luossa. Hans insatser för spridandet av Dans verk och livsöde står
i en klass för sig. Tack Nisse, från oss alla, för alla dessa år.
Vidare vill jag meddela alla medlemmar att arbetet med att färdigställa utgivningen av Hans
Granlids efterlämnade verk om Dan Andersson, “Spänningarnas förlösning”, fortskrider enligt
plan. Förstakorrekturet är inlämnat till Proprius förlag i slutet av augusti. Vi hoppas fortfarande
på utgivning 2004 – dvs tio år efter att Granlid fick Dan Anderssonpriset.
Vi hoppas vidare att våra medlemmar kommer att stödja oss finansiellt och köpa boken till vårt
starkt reducerade medlemspris.
För första gången lägger vi ut protokollet från årsstämman i På Färdvägarna. Där kan den
uppmärksamme notera att vi höjt medlemsavgiften – med resonabla tio kronor till totalt 150:-.
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress på inbetalningsavin, som finns bilagd i detta
nummer, ber Inga-Lill och Lena; vår skattmästare och vår museiföreståndare som registrerar
och bokför.
Sällskapet stod över vid årets stora bokmässa i Göteborg i slutet av september - det har blivit
alltför kostsamt att medverka - men vi kommer att delta i den lite mindre bokmässan på Örebro
slott den 12 – 14 november 2004. Där hoppas jag att vi ses!
Avslutningsvis kan jag berätta att Dan Andersson Sällskapet ökar antalet medlemmar och det är
glädjande att konstatera att även dagens ungdomar har hittat till vår käre skald.
Lev väl! Ett gott slut på detta år! En god fortsättning och ha en trevlig läsning i vår medlemstidning önskar er ordförande
Torsten Pettersson
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Protokoll
Dan Andersson Sällskapet
Årsstämma
Lördagen den 22 maj 2004 kl 10.00
Lokal: Brunnsviks folkhögskola / Storstugan
Närvarande: 58 medlemmar
§1
Årsstämmans öppnande
Dan Andersson Sällskapets ordförande Torsten Pettersson hälsade de närvarande medlemmarna varmt välkomna till
Sällskapets 41:a årsstämma och förklarade därefter mötet öppnat.
§2
Parentation
För att hedra minnet av under året bortgångna medlemmar hölls en tyst minut.
§3
Fråga om stämman stadgeenligt utlysts
Sekreteraren meddelade att kallelse sänts till samtliga medlemmar de första dagarna i april via På Färdvägarna No 7.
Kallelsen hade även lagts ut på Sällskapets hemsida i början av april.
Beslut: Att godkänna att stämman utlysts i enlighet med Sällskapets stadgar.
§4
Fastställande av dagordning
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning
§5
Val av mötesfunktionärer
a) Beslut: Att till mötesordförande välja Bengt Erik Stenmark, Alingsås
b) Beslut: Att till mötessekreterare välja Lars Järnemo, Stockholm
c) Beslut: Att till justerare av årsmötesprotokollet och som rösträknare välja
Monica Grytte, Stockholm och Else Aas, Oslo
§6
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsrespektive kalenderåret.
Bengt Erik Stenmark tackade för förtroendet att leda dagens stämma och föreslog att styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse skulle läsas i rubrikform och att det var fritt fram att begära förtydliganden från styrelsen eller att ha
andra synpunkter.
På begäran från några av våra nya medlemmar presenterade sig styrelse, revisorer och valberdning.
Lars G. Lindström återknöt till förra årsstämmans fråga om att en uppdaterad medlemsmatrikel skall tillställas samtliga
medlemmar. Torsten Pettersson meddelade att styrelsen fattat beslut att av säkerhets- och ekonomiska skäl inte sända
ut en matrikel till samtliga medlemmar men att alla med ”medlemsfrågor” var välkomna att kontakta Museet där även
ett smärre antal kopior kommer att tryckas och finnas tillgängliga.
Vidare efterlyste Lars G. Lindström en enklare adress till hemsidan. Lena Mossbring Carlsson svarade att det var besvärligt att byta adress i nuvarande läge då vår web-adress är känd och noterad i så många databaser. Det var enkelt att
söka på Dan Andersson Sällskapet via de stora sökmotorerna på nätet och snabbt komma rätt, ansåg Lena.
Ordföranden frågade om det var stämmans mening att låta web-adressen vara oförändrad vilket den ansåg.
Lars Järnemo informerade om projekt ”Spänningarnas förlösning” dvs att låta trycka och ge ut Hans Granlids stora
manus om Dan Anderssons sena prosa. Beräknad utgivning i november 2004. Lars uppmanade alla medlemmar att
teckna sig för ett ex av den kommande boken.
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Torsten Pettersson framförde ett tack till Lars Järnemo för hans arbete med medlemstidningen
På Färdvägarna som fått goda vitsord även utanför Dan Andersson kretsar.
Mötesordföranden framförde sitt personliga tack till styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret.
Sällskapets revisor Sigvard Karlsson föredrog den ekonomiska berättelsen dvs resultat- och balansrapport och menade
att Sällskapets ekonomi var väl och ansvarsfullt skött.
Ett nytt konto avsett för På Färdvägarna skall läggas upp.
Lars G. Lindström frågade om kommunens bidrag inför kommande år var säkrad.
Torsten Pettersson svarade att något underskrivet papper inte fanns och aldrig hade funnits men att våra kontakter med
kommunledningen var av den sorten att vi inte behövde oroa oss.
Några övriga frågor rörande styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse kunde inte noteras.
Beslut: Att godkänna styrelsens verksamhets- resp. ekonomiska berättelse för det gångna verksamhets- resp. räkenskapsåret och lägga dem till handlingarna.
§7
Revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret
Sällskapets ordinarie revisor, Sigvard Karlsson, föredrog revisionsberättelsen där det framgick att räkenskaperna var
förda i god ordning och inte hade gett anledning till några anmärkningar.
§8
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
Beslut: Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret som
sammanfaller med kalenderåret 2003.
§9
Val av styrelse m.fl
Valberedningens sammankallande Leif Andersson redogjorde för valberedningens förslag:
a) skattmästare för två år
Beslut: Att godkänna valberedningens förslag att välja om Inga-Lill Serby, Vårby som skattmästare för två år
b) tre styrelseledamöter för två år
Valberedningen föreslog omval av: Inge Mattsson, Nora, Lars Järnemo, Stockholm,
Gunnar Fernkvist, Ludvika
Beslut: Att kollektivt godkänna valberedningens förslag till omval av Inge Mattsson, Lars Järnemo och Gunnar Fernkvist samtliga för en mandatperiod på två år.
c) två revisorer för ett år
Beslut: Att enligt valberedningens förslag välja om Sigvard Karlsson, Bollnäs och Madie Hallberg, Sunnansjö
d) en revisorsuppleant för ett år
Beslut: Att enligt valberedningens förslag välja om Rigmor Björk-Jansson, Ludvika
e) tre ledamöter till valberedning för ett år varav en sammankallande
Beslut: Att välja om Leif Andersson, Skattlösberg – sammankallande
omval av Ingemar Ingevik, Stockholm och Lars G. Lindström, Sollentuna
f) tre ledamöter till priskommitten för tre år varav en sammankallande,
Beslut: Att välja om Lars Järnemo, Stockholm - styrelserepresentant och sammankallande
samt omval av Bengt Erik Stenmark, Alingsås och Roger Bladh, Lidköping
§10
Fastställande av nästa års verksamhetsplan och budget
Beslut: Att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
§11
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Då Sällskapets ekonomi förbättrats under året föreslog styrelsen en mycket liten justering av medlemsavgiften med 10:-
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eller totalt 150:- / år för enskild medlem inför år 2005.
Kostnaden för ständigt medlemskap oförändrad eller 2000:Beslut: Att bifalla och godkänna styrelsens förslag till ny medlemsavgift för enskild medlem 150:-/år
§12
Förslag som väckts av styrelsen
Några övriga förslag, vid sidan av det om ny medlemsavgift, hade inte väckts av styrelsen.
§13
Motioner, som enskild medlem skriftligen inlämnat senast den 15 april
Några motioner från medlemmarna hade inte lämnats till styrelsen.
§14
Enkla frågor, som enskild medlem skriftligen eller muntligen anmält senast den 8 maj
Några enkla frågor, skriftliga eller muntliga, hade inte lämnats till styrelsen.

§15
2004:års Dan Anderssonpristagare presenteras
Sällskapets ordförande Torsten Pettersson begärde ordet och meddelade att styrelsen, på priskommittens förslag, utsett
visartisten och tidigare mångårige Luossaguiden Nisse Munck till årets Dan Anderssonpristagare med följande motivering:

– Nisse Munck … kulturarbetare, vissångare, tonkonstnär, mångårig Luossaguide har med hängivenhet
och stort kunnande, med lysande artisteri och ödmjukhet förmedlat kunskaper och intresse för Dan
Anderssons liv och diktargärning bland tusen och åter tusen lyssnare…
Prissumman, som är på 20 000:- och diplom kommer att överlämnas i samband med Gillesfesten i Luossa den
1 augusti 2004.
Årsstämmans deltagare visade tydligt sin uppskattning av styrelsens val med en varm och lång applåd.
§16
Övriga frågor
Sällskapets tidigare vice ordförande Ingemar Ingevik begärde ordet och uttryckte sin uppskattning av en styrelse i harmoni och lugn och med ett fokuserat arbetssätt, att på allt sätt lyfta fram Dan Anderssons liv och verk. Att ekonomin
också är starkt förbättrad har styrelsen all heder av. Vidare menade Ingevik att en förnyelse skett i och med att så
många duktiga kvinnliga artister och Dan Anderssontolkare kommit fram på senare tid.
Några övriga frågor noterades inte.
§17
Årsstämmans avslutning
Mötesordföranden Bengt Erik Stenmark tackade den avgående styrelsen för ett gott arbete.
Den nyvalda styrelsen tillönskades fortsatt gott och framgångsrikt arbete och avslutningsvis
påpekade mötesordföranden att det efter årsstämmans avslutning serverades en avslutande lunch i Brunnsviks matsal.
Därefter förklarades med ett klubbslag klockan 11.25 den 41:a årsstämman för avslutad.
Vid protokollet:

Justeras:

Lars Järnemo

Bengt Erik Stenmark / mötesordförande

Monica Grytte

Else Aas
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Nisse Munck fick Dan Anderssonpriset
Den 60:e gillesfesten vid Luossa firades med
mycket sång och musik
Det var varmt och åska i luften när Linda Rattfelt, nuvarande Luossaguide, inledde festligheterna med att sjunga och spela en gammal gånglåt från Grangärde finnmark. Därefter fick Rolf Arthur Nilsson ordet via bandspelaren; Rolf införde begreppet ”Visafton
vid Luossa” och var guide i tio oförglömliga år fram till sin bortgång 1975. Alla vi 550 på
tunet utanför diktarstugan lyssnade gripna till hans ljusa tenor och vackra diktion.
Artisterna avlöste varandra från scenen. Ove Frid spelade sin nykomponerade ”Till Dans Fiol”
och trakterade även fiolen i fråga. Roine Lindström sjöng ”Torpedsången” och bjöd även på
visor av Evert Taube – som var nästan jämnårig med Dan påpekade Roine. Björn Jadling läste
”Gillet på vinden” och unga Heidi Baier från Sunnansjö spelade och sjöng ”Till min längtan”
och ”Gässen flytta” med klar och vacker stämma.
För 10:e året i rad fanns Dan Andersson Sällskapets ordförande Torsten Pettersson på scenen
för att dela ut årets Dan Anderssonpris och läsa upp styrelsens prismotivering:

Dan Andersson
Sällskapet
delar ut
2004 års pris
till
Nisse Munck

Foto: Inge Mattsson

…kulturarbetare, vissångare, tonkonstnär, mångårig
Luossaguide har med hängivenhet och stort kunnande, med
lysande artisteri och ödmjukhet förmedlat kunskaper och intresse för Dan Anderssons liv och diktargärning bland tusen
och åter tusen lyssnare…
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Nisse Munck var påtagligt rörd och när dessutom
ordföranden i Sällskapet Svenska Lutan, Hans Börje
Wittebo , överlämnade ett hedersdiplom i mässing och
faktaspäckat bokverk om lutor kunde Nisse bara säga:
Det var mycket det här på en gång. Det är nästan så
att jag inte finner ord. Jag har hört många magnifika
tacktal under mina år vid Luossa men själv tillhör jag
inte dem som är så verbala.
Och fortsatte: Ett varmt och innerligt tack för denna
storartade hyllning. Men Dan Andersson Sällskapet
och sällskapet Svenska Lutan får ursäkta - största tacket
går faktiskt till er, min publik.
Hade jag inte haft er och ert stöd hade jag inte haft
något arbete och då hade jag inte stått här idag.
Avslutningsvis läste Nisse en mycket gripande tolkning av ”Sista natten i Paindalen” och sjöng därefter
Gunnar Turessons oöverträffade tonsättning av ”Om
aftonen”.
När Linda Rattfelt hade läst upp ett brev från Dan
Anderssons dotter Monika som tackade alla ”som hedrat minnet av min pappa under så många år” så började tunga regndroppar falla och ett häftigt
sensommarregn drog in över scen och publik och i ett
lätt kaos slutade den sextionde Gillesfesten vid Luossa
medan åskvädret drog förbi.

restauranger i Göteborg under åren 1953 – 1954,
berättar Nisse vidare.
Jag var bara drygt 20 år gammal och hade fortfarande
mycket att lära.
Från mitten av 50:talet kom jag att turnera landet runt
i föreläsningsföreningarnas regi – från Lappland i norr
till Skåne i söder reste jag på turné året runt. Från
1964 arbetade jag i tio år som musiklärare, men längtan tillbaks till det fria artistlivet blev för stark och jag
återupptog sjungandet och lutspelandet på heltid. Jag
hade under åren komponerat en hel del vismelodier
till olika författares dikter. Några av Dan Anderssons
visor hade jag självfallet på min repertoar och jag började tonsätta en del av hans dikter, men jag visste inte
mycket om honom vid den tiden – det ska villigt erkännas.
Sommaren 1967 kom jag för första gången i kontakt
med den dåvarande Luossaguiden i Skattlösberg, Rolf
A. Nilsson och jag deltog regelbundet i hans viskvällar
vid Luossa i början av 70:talet. Rolf gick bort alldeles
för tidigt och jag blev tillfrågad 1977 om jag ville axla
Rolfs fallna mantel. Jag svarade att jag kan pröva en
sommar.
Det blev sammanlagt tjugoen.
Tilläggas kan :

Här är den pressinformation styrelsen sände ut i samband med nomineringen av Nisse Munck till årets Dan
Anderssonpristagare:
Nisse Munck, född i Noraskogs kommun den 31 december 1932 och nu återbördad till sin födelseort, har
i hela sitt yrkesverksamma liv försörjt sig som kulturarbetare och vissångare.
Tidigt kom musiken in i hans liv.
Min far spelade fiol och själv spelade jag på den tiden
mest grammofon, säger Nisse.
Jag var helt inställd på att som vuxen skulle jag bli
präst och jag höll långa predikningar för mig själv och
skogens djur, i likhet med Dan Andersson uppflugen
på en stubbe eller sten i skogen.
Intresset för vissång väcktes av de många vissångare
som gästade ortens föreläsningsförening.
Jag slängde prästdrömmarna åt sidan, nu skulle jag bli
musiker eller skådespelare med vissång vid sidan om.
Jag bestämde mig så småningom för att utbilda mig
till dirigent, studerade musik dels privat men även på
musikskola – bl.a Ingesund – men intresset och fallenheten för vissång tog över.
Jag började ta sånglektioner och min bana var klar.
Mina första professionella engagemang fick jag på olika

- att Nisse Munck genomförde sina 21 säsonger vid
Dan Anderssons minnesstuga Luossa i Skattlösberg
utan en dags sjukfrånvaro
- att han själv räknar med att under de 21 somrarna
ha sjungit Gunde Johanssons tonsättning av ”Om
kring tiggarn från Luossa ” över 3000 gånger
- att han är en av landets främsta trakterare av den
tolvsträngade svenska lutan
- att han förutom i Sverige även turnerat med Dan
Andersson-program i Danmark och i Finland
- att han givit ut tre LP- och två CD-skivor med titeln ”Nisse Munck sjunger Dan Andersson”
- att Nisse Munck har en stor, viskunnig och entusiastisk publik spridd över hela landet och utanför
dess gränser
Priset kommer att utdelas vid Gillesfesten vid Luossa
i Skattlösberg söndagen den 1 augusti 2004.
Prissumman är 20 000:-

Ludvika den 20 maj 2004
Dan Andersson Sällskapet
Styrelsen
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Luossaguiden Rolf Arthur Nilssons
efterlämnade papper
Omfattande material överlämnat av Rolfs kusin, Hans-Börje Wittebo
I samband med årets prisutdelning vid Luossastugan
mottog Nisse Munck inte bara årets Dan Anderssonpris utan även hedersutmärkelser från Sällskapet
Svenska Lutan och dess ordförande Hans-Börje
Wittebo.
I samband med besöket i Skattlösberg sökte HansBörje upp Dan Andersson Sällskapets ordförande och
överlämnade en mängd efterlämnade papper från sin
kusin Rolf A. Nilsson som gick bort 1975, endast 37
år gammal.
Rolf hann med att vara guide vid Luossa i tio år och i
sex år var han Dan Andersson Sällskapets sekreterare.
Han var en utomordentlig vissångare, körsångare och
tonsättare.
Rolfs papper kommer att finnas tillgängliga i vårt Museums studierum för den som önskar ta del av dem.
Jag har endast flyktigt hunnit titta på ett par av de sex
fyllda plastmappar vi fick och kunnat konstatera att
det finns mängder av klipp ur artiklar han skrev för
lokalpressen t.ex. “Nässelbobrev”; där finns många
dikter och diktutkast, dagboksnoteringar från de tio
åren i Finnmarken, noter och sångtexter, allt ännu så
länge helt okatalogiserat. Över materialet svävar tydligt Dan Anderssons ande.
Rolf kunde skriva mycket poetiska prosastycken, som
det här, “Luosabilder”, publicerat i Gäfle Dagblad 16
september 1968:
Det luktar jord härutanför. Intensivt gul lyser solen över Luosa.
Bergen och skogshavet ligger i gudsfreds stillhet, fåglarnas pip
är som korta flöjttoner. Björkens grenar hänger tunga, som om
de ville dricka svalka ur jorden. Luften är silverljus ovan dalen, där glesa träd står stilla. Och människan är stilla. Ser på
allt som formar sommaren. Små kvällsflyn fladdrar in och är
ett behagligt sällskap. Sländor ger sig hän i kvällsdans över
jord som ännu ångar ifrån dagen…
En av de sista dagarna av min sommar ser jag ut genom
diktartorpets sollysta fönster.
Ängarna ligger nu i vila efter skörden. Vilda rosor förlorar
färg och doft. Men än hörs sommarljuden: flugors och getingars
surr under det låga taket i det lilla köket och den ännu mindre
kammaren.
Mätt av detta for en diktares själ mot sin himmel, bortom.
Men vid kallkällan står än den vita björken. Vattnet smakar

jord och skog. En släktskapskänsla griper om hjärtat och bär
det till vila i gräset.
Den glatt bullrande sällskapsbrodern och spelmannen
Rolf hade också andra sidor som inte var så kända
eller uppmärksammade. Där fanns en naturlyrisk dimension, där fanns en känslighet och ömhet för de
utstötta och ensamna. Han lämnade efter sig många
mycket vackra dikter och diktutkast som vi gärna vill
återkomma till i På Färdvägarna.
Bland många goda minnen minns jag fortfarande tydligt den midsommarafton och natt år 1965 vi firade
tillsammans i Skattlösberg. Rolf var vid bästa lynne
när vi om aftonen drog ut på byn, till Gruvfalls-August och Lennart, till gamla Hedlunds, till Harald på
Dunderbacken och sent på kvällen till Karl Ers eller
Viktor Carlssons (eller Jungman Janssons) före detta
handelsbod och hus vid gamla landsvägen och avslutningsvis till Hedlundsgården bakom Finn-Pers backe
men då hade sommarnatten övergått i sommarmorgon. Rolf hade gitarren med sig och sjöng i gårdarna
vi hälsade på denna magiska natt och överallt blev vi
väl mottagna och trakterade. När solen så småningom
steg över Finnmarksskogarna öster över tyckte vi att
hela livet var en enda jublande fest.
Jag plockar vidare bland Rolfs papper och hittar en
kort artikel,”Sjöfalls-Erik” tryckt i Gäfle Dagblad den
30 juli 1968 och börjar läsa – plötsligt hajar jag till –
den handlar ju om oss – om vår midsommarvandring
för snart 40 år sedan– det känns varmt inombords –
en hälsning från Rolf – ett gammalt minne klarnar
sakta …
Så här står det:
Han bodde ensam i sin stuga en bit från byn. Det var en
midsommarafton för ett par år sedan jag första gången träffade
honom. Tillsammans med en gästande god vän stiftade jag bekantskap med en mitt i skogen boende konsthantverkare.
Det var så att vi önskade tala med äldre människor och ville
höra om deras sätt att leva.
I kvällsstillhet satt vi tillsammans med Sjöfalls-Erik på hans
vita veranda. En kurande gestalt med armarna korsade i knät,
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små snällt blickande ögon, som med en övertygande glans ville
bekräfta sanningshalten i det han just förtäljde.
Vi kom att tala om byns stora Diktare, Dan Andersson.
Men vi talade även om skogsfolks övertro.
- Har du upplevt något särskilt här i din ensamhet, som kanhända är oförklarligt? frågar vi.
- Jo sir ni, när vi nu talar om Dan så tror jag mig ha mött
honom efter hans död. Få se nu, det är nu fyrtiofem år sedan
han dog. Bara trettiotvå år. Men jag har alltid liksom känt
hans ande leva här än.
- Menar du att han visade sig för dig?
- Näj, inte så, men jag kände hans närvaro. Jag satt just här.
Dä va sent en kväll,nästan helt mörkt. Å så kände jag att jag
inte var ensam. Å då fråga jag: ä dä du? Han svara int, men
så var det som om en hand lades på min axel av en som stod
bakom mig.
- Å du tror det var Dan Andersson?
- Ja, jag vill tro dä!
- Nå Erik, har du inte diktat själv? Du vet, folk som kommer hit tänker att naturen och allt ska inspirera.

9
- Näj, dä har jag inte. Men jag ville kunna dikta. Jag känner
så mycket inom mig.
Så visade han oss till slut egenhändigt förfärdigade näveraskar.
De var små och vackra och framställandet måste ha inneburit
många timmars tålmodigt arbete. De var noggrant gjorda, och
vi förundrades över, att ett par grova skogsarbetarhänder varit
i stånd till detta detaljarbete.
- Dä här ä mitt sätt att dikta, sade slutligen Sjöfalls-Erik.
Nu är han borta. I den svenska våren lämnade han sin “diktarverkstad”. Jag har i min ägo två av hans näveraskar. De berättar och hjälper mig att minnas en förliden midsommaraftonskväll.
Sjöfalls-Erik hette i verkligheten Storest-David eller
Kars-David berättar min vän Jan Karlsson och hans
kusin Mona för mig. Båda minns honom väl. Kars är
en korg flätad av spånor med remmar för axlarna och
David, som kom från Rifallet och bodde några år på
sextiotalet vid Karl-Ers, var skicklig att tillverka sådana. Att David även gjorde små vackra näveraskar
ville han liksom inte kännas vid – jag minns att
det var strax innan vi skulle ge oss iväg han
plockade fram sina askar och visade oss.
En sista hälsning från Rolf för denna gång; den
3 december 1966 sänder han ett Nässelbobrev
– ett höstbrev om en nattlig vandring i finnmarksbyn:
Så går jag genom den mörka kurvan vid den stora ladan. Här var det första gången jag gick hem sent en natt
och såg hur tryggt bergen och skogarna stod. Sedan dess
har jag förstått, att människan själv kan inte annat än
vara trygg i denna omgivning. Jag stannar till och försöker minnas trädsuset från den stora aspen vid vägskälet.
Den har jag döpt till Den sjungande aspen medan jag
en kväll hörde den ensamt susa i växlande tonstyrka,
fast andra träd stod tysta.
I den höga finnskogsnatten går min väg tillbaks till min
bostad. Höstens himmel är fylld av ljus från stjärnor, än
i ensamhet glindrande, än i hopar samlade till en väg,
som för oss leder ingenstans. Länge står jag med huvudet
bakåtlutat och ser uppåt.
Lars J

Rolf Arthur Nilsson
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DAN VAR ÖGON MED SKOG
OCH GLITTRANDE VATTEN…
…den märkliga rubriken inledde ett meddelande från Dan Anderssonbeundraren Stefan Vesterman i
Sundsbruk utanför Sundsvall, som berättade att han fått fatt på en gammal LP-skiva “SPELMANSMÖTE“ där Gunde Johansson sjungit in ett antal Dan Anderssonvisor i sin studio i Hällefors i augusti
1967. Visorna blev sedermera överförda till CD-skivan “Laolands uggla” som utkom efter Gundes
bortgång 1995. Men – det som fick Stefan att skriva till oss var baksidestexten på skivomslaget – en text
som var ett personligt porträtt av Dan Andersson av en samtida. Texten hade ovanstående rubrik och
var signerad Ivan Oljelund.
Oljelund var Dan Andersson Sällskapets förste ordförande, fyra år yngre än Dan och personligt bekant
med honom. Efter en fattig, hård och besvärlig uppväxt i Stockholm och i Småland, skildrad i de
självbiografiska böckerna “Det hände på Kungsholmen” (1951) och “Stockholmsbarn” (1952), kom
Oljelund i kontakt med de anarkistiska och bildningstörstande ungsocialisterna och efterträdde 1916
Hinke Berggren som redaktör för rörelsens tidning “Brand”. Strax därpå blev han tillsammans med
Zäta Höglund och Erik Hedén åtalad för högförräderi och så småningom dömd och fängslad i tretton
månader för det mildare “uppror”. Rättsprocessen och domarna som avkunnades, allt tilldrog sig stor
uppmärksamhet, var närmast parodiska. De tre i redaktionen hade under det pågående kriget varit
kritiska till regeringens tveksamma, vinglande och uppenbart tyskvänliga hållning i försvarsfrågan och
kallat till en hemlig fredskongress där man krävt att alla anslag till försvarsmakten skulle strypas. De här
dramatiska händelserna skildrade Oljelund i boken “Dans med stormen”. (1954)
Ivan Oljelund gick bort 1978 på Ludvika lasarett.
Stefan Vesterman frågade oss om vi kände till Oljelunds text om Dan Andersson och vi svarade att det
gjorde vi inte. Vi tyckte den var intressant. Därför lämnar redaktionen den vidare till läsarna av På
Färdvägarna. Tack Stefan för din uppmärksamhet!:

Foto: Hans Ola Ericson/Tiofoto
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Den personliga skildringen av Ivan Oljelund återfanns på en LP:
”DAN ANDERSSON SPELMANS MÖTE

GUNDE JOHANSSON”

Inspelningen gjordes i Gundes studio, Hällefors, den 24 och 25 augusti 1967

Hur många minns Dan Andersson? Kretsen kring honom en gång kan nog räknas på ena handens fingrar.
Jag såg honom första gången 1918 hos skalden Erik Lindorm i Vasastan i Stockholm. Jag kom upp till
Lindorm i ett ärende – han gav då ut Naggen – och i sitt arbetsrum som på samma gång var hans redaktion,
tog han en bok från bordet och började läsa högt. Det var Svarta Ballader. Sverige har fått en ny skald, sade
han och läste flera dikter, gående fram och åter över golvet. Han heter Dan Andersson och är från Dalarna,
han brukar vara i Stockholm och jag skall försöka infånga honom.
Ett par veckor senare ringde han. Dan Andersson kommer hit på middag, vill du komma? Om jag ville!
Genom Dagens Nyheters dåvarande litteraturkritiker, Carl-August Bolander, som vi båda kände och som
recenserat Dan och var en av de få, kanske den ende stockholmskritiker som förstod honom, hade han
spårat upp skalden. På utsatt dag åt vi middag hos Lindorm och hans fru.
Jag satt mittemot Dan vid bordet. Jag var honom inte okänd genom vissa kända omständigheter. Han fascinerade mig omedelbart genom sitt tal och en fullständigt obesvärad överlägsenhet, som inte var det minsta
hög eller nedlåtande. Men mest fängslade mig hans ögon. Det var som att se ut i en fjärran himmel med då
och då förbidragande moln. Där såg jag diktaren. Ändå var han närvarande och tycktes se rakt igenom en.
Detta är ingen efterkonstruktion utan en alltjämt levande minnesbild. Dan var ögon, med skog och glittrande vatten, då samtalet föll över åt den soliga och glada sidan.
Han var då trettio år och jag fyra år yngre.
Men plötsligt kunde det mörkna i blicken, oåtkomligt, utan någon för oss märkbar anledning. Den känsliga
munnen darrade. Då reste han sig frånvarande och gick in i det angränsande rummet, fick fatt fiolen, som
han alltid bar med sig och började knäppa och spela för sig själv. Han sjöng inte, men med en gång brast
stråkdragen fram i klarhet och vi tyckte oss höra den underbara texten till Tiggarn från Luossa:
Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,
det är något bortom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt...
Vi satt tysta och såg på varann, han var långt borta från alla middagsbord. Sen kunde han komma skrattande tillbaka, med något av: sitter ni här? och berätta roliga historier från sin hembygd i Grangärde.
Det blev flera träffar. Han hade ingenting emot ljusbländande lokaler med glädje och glam när han om
höstarna kom ned från de tysta, mörka skogarna. Jag minns en sådan kväll på Operakällaren. Någon hade
ovanligt nog fått ett stipendium det var Bolander, och det måste firas. Kanske var det den gången vi infångade Dan på Biblioteks-gatan, då han kom smärt och spänstig i sin sportkostym och träffen gjordes upp.
Vi satt i kaféet efter middagen vid kaffe och avec. Dan tog upp sin gamla pipa för att röka och kyparen kom
skyndande för att avvärja helgerånet.
Man röker inte på Operakällaren, herr Andersson! Jaså. Dan fortsatte helt lugnt att stoppa pipan. Då ryckte
hovmästaren till undsättning: nej, nej, inte pipa på Operakällaren! Dan skrattade lite, tog upp en bok ur
fickan – han bar alltid någon bok på sig – det var Bröderna Karamasov av Dostojevski. Slog upp en sida:
Här skall hovmästarn få höra! Och han började läsa. Det handlade inte alls om piprökning. Hovmästaren
såg med en hjälplös blick på oss ryckte på axlarna och gick. Dan tände pipan, och han var den förste som
rökte pipa på Operakällaren...
1 det ögonblicket liknade han en aristokrat, en högättad greve, och det var just vad han var.
Minnen, minnen ... alla oförglömliga. Två år senare var han borta. En septemberkväll, jag hade givit ut min
första egentliga bok ock bjudit hem förläggaren och Lindorm på middag. Vi visste inte att Dan var i stan.
Lindorm kom med Aftonbladet stum, tyst och visade på tidningen, Dan död, på hotellrummet.
Hur glömmer man en sådan middag?
Ivan Oljelund
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“En tillrättalagd ikon”
“Bilden av Dan Andersson som lokalpatriot skuggar hans
intresse för omvärld och indisk filosofi”…
… står det i stora bokstäver på mittuppslaget i
Nya Ludvika Tidning den 23 juli 2004 och följs
av denna ingress:
- Är det för att locka turister som bilden av Dan Andersson kommit att vinklas, rent av förenklas? Dan
Andersson-veckan vill i år lyfta fram författarskapet,
men kulten runt skalden har cementerats i visaftnar,
tungsinne och hembygdsromantik. Dan Andersson
Sällskapet är inte särskilt intresserat av att framhålla
skaldens öppenhet mot omvärlden eller hans intresse
för indisk filosofi, anser docent Olavi Hemmilä. Kulturredaktionen öppnar för debatt. Har Hemmilä rätt?
Eller är trubadurernas bild av skalden den rätta? Vad
gör Dan Andersson till en viktig författare för dig?
Välkommen med inlägg på hemsidans Daladebatt eller till kulturredaktionen.

resor. Han lärde sig franska för att kunna översätta
dikter av Charles Baudelaire, en av modernismens förgrundsgestalter. Han försökte bli en stockholmare men
visste inte hur man skulle föra sig därnere.
I nuläget är Dan Andersson-veckorna i alltför hög grad
en lokal angelägenhet.
- Hemmilä avslutar sin artikel med följande kraftfulla skrivning:

- Men vore det
inte bra om Dan
Andersson-veckHemmilä, som för två år sedan lade fram sin orna även öppnadoktorsavhandling “En yogi kommer till stan des för nya in– indisk religiositet i svensk skönlitteratur med fallsvinklar? Det
särskild tonvikt på Dan Anderssons författar- är olyckligt om
skap,“ skriver vidare:
bilden av det
ensamna och
- Så är det då än en gång dags att samlas kring minnet melankoliska snillet får skymma mer komplexa perav Dan. Vi behöver en påminnelse om hur rikt livet spektiv på Andersson, hans samtid och hans texter.
hade kunnat bli om det inte vore för alla konstigheter Föreläsningar och seminarier borde ges en än mer framsom påtvingats oss. Det är skönt att få vara sig själv en skjuten ställning. Här skulle den närbelägna högskostund. Kolbullarnas och de regntunga sommarkvällarnas lan kunna erbjuda material för intressanta
Dan Andersson frågar inte efter intellektuella sidobelysningar. Vad skulle exempelvis aktuell genusspetsfundigheter eller politiska analyser. Han har bli- forskning kunna säga om relationen mellan könen i
vit en profet för det välbekanta. Låt oss få vara ifred Anderssons texter? Jag vet inte. Men vi borde ge homed våra visor.
nom en chans att bli befriad till slut. Det har gått troll
Men i kultens utkanter finns poeten själv hårt fast- i kulten av Andersson
surrad med gitarrsträngar. Borde inte
denne Andersson få representera något annat än själv- Det är väl tveksamt om Nya Ludvika lyckades
vald isolering? Borde inte det sällskap som bär hans dra igång en kulturdebatt värd namnet i nyhetnamn också lära sig av hans exempel? Han kämpade storkans tider - men ett svar inflöt i alla fall
ju intensivt mot sin egen halvbildning. Han gycklade och det kom från Dan Andersson Sällskapets
vilt med all hembygdsromantik. Han gav sig ut på långa styrelse:
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Ludvika 2004-07-24
Tack Olavi…
…för en bra artikel om din syn på den så kallade
kulten runt diktaren Dan Andersson som har
cementerats, som det står i ingressen.
Vi i Dan Andersson Sällskapets styrelse har egentligen ingen starkt avvikande mening från dina synpunkter.
Några kommentarer kan dock vara på sin plats.
Dan Anderssons diktning spänner över ett stort område. Vi har ett ansvar inför våra medlemmar att försöka täcka hela spektrat inklusive att hålla den traditionella dananderssonska kulturen levande men självfallet att också utveckla och fördjupa bilden av hans
författarskap.
Din doktorsavhandling, som huvudsakligen tog fasta
på den indiska religionens påverkan på diktaren skrev
vi i uppskattande ordalag om i vår medlemstidning På
Färdvägarna No 5.
Dina synpunkter på hur Dan Anderssonveckan i framtiden borde utformas förtjänar att tas på största allvar
inför kommande planering.
Vi menar att Dan Andersson Sällskapet efter bästa
förmåga strävar efter att försöka både vidga perspektivet på diktarens litterära insatser och att
avsentimentalisera honom som litterär person eller ikon
- om du så vill.
Ett exempel på detta senare är att vi står i begrepp att
låta trycka och ge ut Hans Granlids (Dan Andersson
pristagare 1994) stora efterlämnade manus “Spänningarnas förlösning” som sätter Dan Anderssons sena
prosakonst i fokus, som med litteraturvetenskapliga
metoder granskar hans konstnärligt slipade sena novellistik och där Granlid mycket tydligt talar om att mil-

röken, de böljande balladerna och de surrande fiolerna
skymmer bilden av den unge kämpande diktaren som
är fylld av både skaparkraft och livsångest.
Nej Olavi! – det har inte gått troll i kulten av Dan
Andersson.
Om det nu är en kult? – och det kanske det bitvis är –
så rymmer den så mycket uppskattning, så mycket
kärlek och glädje över Anderssons författarskap att vi
i hans Sällskap känner oss djupt berörda av den. Den
har inte stelnat i formerna. Den lever.
Att Dan Andersson kultförklaras är ingenting nytt.
Ivar Lo-Johansson skrev om hur han och många andra
unga drabbades av “Grangärdesjukan” i det tidiga tjugotalet.
Det är inte alla diktare, bortgångna såväl som levande,
förunnat att få mottaga så mycket värme och uppskattning från en lyssnande publik i det tidiga tjugohundratalet som Dan Andersson.
De bästa hälsningar från
Dan Andersson Sällskapet
Styrelsen

Artikeln publicerades oavkortad i Nya Ludvika
Tidning den 28 juli 2004.
Någon ytterligare uppföljning av “debatten”
kunde inte förmärkas.

14

På Färdvägarna nr 8 – 2004

Finnmarkens spelman
Om man vandrar från parkeringen i
Skattlösberg den 800 meter branta stigen
bort mot Luossastugan kommer man efter de första nedförsbackarna upp i kanten av Holåkern, som sägs vara den första åker finnarna bröt i byn. I kanten av
åkern på en trästolpe sitter en tavla med
en text som handlar om Dan Andersson.
Det står så här:

DAN ANDERSSON
FINNMARKENS SPELMAN
HÄR I BYN FÖDDES SKALDEN DAN ANDERSSON, SPRÅKRÖR FÖR VÅR LÄNGTAN OCH
FÖR SIN EGEN FINSKA FOLKSPILLRA, SOM EN GÅNG LÅNGT FRÅN ÖSTER KOM HIT
OCH SKÄNKTE LIV ÅT ÖDE BYGDER, SKAPADE VÅR SKÖNA “FINNMARK”.
HÄR ÄR HANS DIKTNING HEMMA – VID UTARAMPA, KESTINA, PAJSO OCH LUOSSA,
ORD SOM SJUNGER I HANS FRISKA POESI. HÄR HAR HAN SPRUNGIT OMKRING OCH
LEKT SOM BARN. HÄR BÖRJADE HANS GRUBBEL ÖVER LIVETS GÅTA. DET SÄLLSAMMA,
FÖRBORGADE HOS DESSA TRAKTERS MÅNGA MÄNNISKOÖDEN LEVER I HANS ORD
MEN OCKSÅ HELIG VREDE ÖVER BRUKENS OFTA CYNISKA BEHANDLING AV DE
MYCKET FATTIGA, SMÄRTA ÖVER ALLT DET BITTRA, MÖRKA TILL SYNES ONDA.
DOCK SJUNGER LJUSETS ÖVERTONER GENOM DENNE SPELMANS MÖRKA VIOLIN. DÄR
TONAR GLÄDJEN FRIGJORD INFÖR NATURENS BUDSKAP OM LIV OCH LIDANDE OCH
ANING OM OÄNDLIG KÄRLEK – ETT TROTSALLT I MÖRKRETS VÄRLD: “ OCH SEDAN
DRACK DU SALIGHET UR FLOD OCH FJÄLL OCH BERG”.
WALDEMAR BERNHARD, HANS VÄN, VAR DEN FÖRSTE SOM PÅVISADE BYGDENS OCH
DEN RESLIGE FADERNS BETYDELSE FÖR SKALDEN - OCH VAD BETYDER INTE DANIEL ANDERSSON FÖR BYGDEN NU ! JA FÖR MÄNNISKOR LÅNGT UTANFÖR VÅRT LAND!
HANS TID PÅ JORDEN SYNES KORT. FRÅN FÖDELSEN I SKOLAN HÄR DEN 6 APRIL 1888
TILL DÖDEN GENOM CYANKALIUM I SANKTA KLARA NATTEN TILL DEN 16 SEPTEMBER 1920. MEN VAD BETYDER LIVETS LÄNGD ? ALLT ÄR RELATIVT. FRÅGAN ÄR VÄL
VAD VI GÖR AV VÅRA DAGAR. FÅ HAR FÖRVALTAT DEM SÅ VÄL SOM HAN – DENNE
GUDS GODE SPELMAN OCH VANDRARE.
GUNDE JOHANSSON
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Vid resorna till Finnmarken fanns (och finns) alltid
anteckningsbok, skissblock och mjuk blyertspenna i
ränseln.
En höstnatt fick jag övernatta i stugan Nisse Munck
bodde i om somrarna. På väggen hängde två bilder
med mycket Dan Anderssonkänsla i – jag kunde inte
låta bli att rita av dem.
Den ena var Rune Jonssons ömsinta porträtt av Den
Gamle, den andra, signerad Lennart Lindberg, visade en gestalt framför en stuga ( Luossastugan?)
med oroligt flygande skyar.
Den tredje teckningen visar Pajsos speglande vatten
en magisk sommarnatt för några år sedan.
Lars J
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Bokprojekt “Spänningarnas förlösning”
fortskrider planenligt…
Som vi kunde berätta i förra numret av På Färdvägarna har Dan Andersson Sällskapets styrelse beslutat
att låta trycka och publicera Hans Granlids efterlämnade manus “Spänningarnas förlösning”.
Författaren Lars Ardelius skrev en vacker minnesruna
vid Granlids bortgång i maj 1999. Där kan vi för första gången läsa att Granlid lämnade ett arbete om Dan
Andersson efter sig. Endast några få initierade kände
då till förhållandet.
Här är ett utdrag ur Ardelius varma minnesord om
sin döde vän. Granlid och Ardelius var sedan pojkåren
i Bromma mycket nära vänner:
Han var en saktmodig drömmare med en väldig arbetskapacitet, växelvis sturigt självmedveten och genuint anspråkslös, en
enstöring som hungrade efter gemenskap —Somliga människor förblir barn. Hans Granlid förblev snarare en yngling med höga mål. Hans liv blev aldrig lätt, det
präglades alltför ofta av svåra motgångar och plågsamma uppbrott. Han tvingades också uppleva två av sina egna barns
död.
Inte minst det senaste decenniet kan sägas ha bekräftat hans
illusionslösa syn på ett samhälle dominerat av tekniker och
ekonomer. Inte ett enda av hans fyra sista verk, resultatet av
sju års oförtruten möda, lyckades han få utgivet. Två arbeten
gällde Dan Andersson och Walter Ljungquist, diktare han
ansåg krävde förnyad aktualitet.
Vi hann inte säga adjö, men det gjorde vi heller aldrig. Han log
vemodigt och såg i marken.
Det var ett rikt manus Granlid lämnade efter sig. Det
är fullt av oväntade vinklingar, överraskande inpass.
Några exempel; ett av bokens sista kapitel behandlar
Dan Anderssons “valfrändskaper” eller själarnas dragning till varandra. Granlid skriver om Dan Anderssons påverkan på Jan Fridegård – hur klangen från
“Svarta Ballader” går igen i Fridegårds första tryckta
bok diktsamlingen “Den svarta lutan”. (1931)
David Ramm följdes i spåren av Lars Hård, hur olika funtade
de än var, hur skiftande deras öden än gestaltade sig eller gestaltades. Och båda vägleddes av en strålande dubbelstjärna
över det fattiga landet: jordisk rättvisa förenad med befriande
himmelsk salighet.
Efter den texten finns en fotnot 18) där Granlid citerar en rad av Fridegård ur hans minnesbok “På oxens
horn” (1964) – en rad som är en pärla:

I skog och ensamhet på tjugotalet räckte jag fram näven i tomma
luften och tackade skalden för blåa andningshål i helvetesdimman.
De allra sista raderna, slutorden i boken:
Dan Andersson visste – för att nu anknyta till ett av min
studies motton - att det i livets bägare alltid skall finnas sorg
och smärta, gråt och jubel blandade. Och han drack ur den
bägaren, ner i bottnen, i stället för att ta sig av daga. Av
dräggen gjorde han guld.
Vad Dan Andersson frambragte sprang det mestadels gnistor
och flammor ifrån, som han sade i “Vägen” och som blev mitt
andra motto. Därför var det så inlevande rättsinnat och rättvist
av skaldebröderna Artur Lundkvist och Nils Ferlin att förlikna honom vid en mila i brand. Hela hans produktion kan
förvisso, med en mer prosaisk bild, sägas vara en “kolning”,
som alstrar såväl värmande nyttigheter för vår själ som svindlande skönhetssyner för vår kropp. En kemisk-alkemisk process men också en social besvärjelse, där mänskorna är något
mer än blott biologiska varelser:
Jag har mod att möta mänskor,
stilla, sorgsna, veka mänskor,
de, som tysta bära bördor,
tunga, hemliga och heta.
Jag har mod att se med kärlek
in i deras skrämda ögon,
jag har mod att trösta dem, fast
själv jag utan tröst och vila
släpar steg för steg mot mörkret.
(1919)
Så kunde Dan Andersson – i en av sina få rimlösa dikter – se
på sin kallelse, sin verklighet. Och han visste väl icke då att
han i sitt verk skulle komma att trösta och hjälpa många många
som har det svårt och liksom han, mitt i mörkret, längtar efter
ljus och glädje.
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Foto: Ulla Montan

Hans Granlid

Ännu en påminnelse:
Glöm inte att skriva namn och adress på avin när du betalar in din medlemsavgift för 2005 – om du
glömmer kan vi INTE spåra vem som betalade.
Inga-Lill och Lena
Tvåvägskommunikation(?):
På olika sätt har vi i redaktionskommitten förstått att På Färdvägarna har uppskattats av våra medlemmar.
Mycket glada är vi för detta. Vi anstränger oss för att försöka göra en ännu bättre På Färdvägarna.
Därför vill vi att du som har synpunkter på innehåll och form, positiva eller negativa, hör av dig till
någon av oss. Kanske har du önskemål om kommande reportage eller vill veta mer om någon eller något
runt vår verksamhet eller hur vi egentligen borde sköta vårt uppdrag – hör av dig !
Torsten, Lena och Lars
Dessutom:
I skrivande stund vet vi inte exakt vad försäljningspriset blir på Hans Granlids bok om Dan Anderssons
sena prosakonst, ”Spänningarnas förlösning” eftersom framställningskostnader och finansiering ännu
inte är helt klara. Vi är mycket tacksamma om du kryssar i rutan på inbetalningsavin för en intresseanmälan
att köpa boken. Vi föreslår att du som betalar via internet slår en signal till Lena och gör en muntlig
intresseanmälan. Vi kommer att sända boken till dig per post tillsammans med ett inbetalningskort och
vi utlovar ett starkt reducerat pris till Dan Andersson Sällskapets medlemmar. Det är inte riktigt ”gamla
tiders” kostnadsfria medlemsbok som nu är på väg hem till dig – men nästan.
Styrelsen
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I På Färdvägarna No 6 fanns en artikel av Alf
Ahlberg, tidigare rektor på Brunnsvik och personligt
bekant med Dan Andersson, skriven i samband med
att 75-årsminnet av Dan Anderssons födelse firades.
Här följer ytterligare några rader av intresse tidigare
publicerade i den dåtida programtidningen Röster i
Radio/TV :
Men om mitt personliga sammanträffande med honom
var flyktigt så har jag som jag redan antytt levat och
växt samman med den bygd och det folk, som var hans
och där han med åren blev en legendarisk gestalt. Jag
har länge haft hans rika och brokiga litterära
kvarlåtenskap i förvar och utgett ett ( säkerligen mycket
bristfälligt redigerat) urval ur den, som under titeln
”Efterskörd” ingår i minnesupplagan av hans samlade
skrifter. Jag har talat med många människor, som haft
åtskilligt att förtälja om honom, vari nog legend och
verklighet blandats samman, så att knappt ens den
skarpsinnigaste litteraturdocent skulle med säkerhet
skilja dem åt. Det som berättas mycket ofta blir ju till
slut sant på ett sätt, och även om legender inte alltid är
historiskt trovärdiga, kan de stundom i djupare mening
vara sannare än den s.k. verkligheten – ett mångtydigare
begrepp än man ofta tror.
Själv fick han aldrig uppleva den tid, då han blev en
diktare för hela svenska folket och en del av hans lyrik
lästes och sjöngs så att den hotade att bli utsliten. Men
i särskild mening var hans minne och hans dikt levande
i Brunnsvik och är det än i dag.
Jag har ofta gjort mig den frågan hur det kommer sig
att han varit så läst och älskad just bland
arbetarungdomen. Han sjöng om ödemarkens nöd,
dess folks bistra och tappra kamp mot svält och förtryck
av de besittande på ett sätt som vi i nutidens
välfärdssamhälle har svårt att göra oss en föreställning
om. Ändå var han ingen ”proletärdiktare” i ordets
egentliga mening, han misstrodde alla sociala program
och skrev just vid den tid, då han hade en kortvarig
anställning vid en större socialdemokratisk tidning, att
han ”aldrig lärde sig riktigt skilja på partierna”. Likafullt
blev han i särskild mening arbetarungdomens diktare.
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Jag har min teori om orsaken därtill, som får gälla för
vad den kan. Det går en religiöst-romantisk grundton
genom hans diktning, en längtan bortom alla horisonter
till något, som jorden icke äger. ”Kom till oss, ty denna
jorden den är icke riket ditt!” heter det i den bekanta
inledningsdikten till Svarta ballader. Denna romantiska
längtan är väl ett typiskt drag för all ungdom, men den
förkvävs lätt hos dem, som tidigt kommer ut i
förvärvslivet för att kanske på ett senare stadium
blomma upp. Jag tror alltså, att det är ett slags försenad
romantik hos arbetarungdomen som åtminstone delvis
förklarar att han just där med sin dikt fått särskild
resonans.
Dan Andersson var ingen hembygdsdiktare i ordets
snäva mening, men kanske måste man ändå ha upplevt
det landskap och den ödebygd, som lever så intensivt i
hans diktning, för att tillfullo förstå och uppskatta den.
Numera kommer man lätt på bekväma bilvägar upp i
Finnmarken till hans barndoms Skattlösberg, men står
man däruppe med vidsträckt utsikt över ”ett stycke av
vårt dalaland i de drömmande furubergens skygd”, där
ås efter ås som i långa vågor tornar upp sig får man
kanske än i dag en vision av ”ödemarkens nöd” och av
skogarnas hemlighetsfulla liv. —
Finnbygdens folk lever alltjämt sitt strävsamma liv
däruppe och redan de gamla finska namnen - Luossa,
Kestina, Rikkika, Lammalom osv - alla med sin
sällsamma klang välkända från Dan Anderssons
diktning, förmedlar kanske något av den trolska
stämningen från flydda tider, då trollkunniga finnar
stod i förbund med gamle Skam och kusliga väsen
tassade i skogarnas mörker.
Dock – Dan Anderssons diktning är vida mer än bara
ett monument över en tid och en bygd. Den har nått så
djupt ned i det mänskliga att det bästa i den har kraft
att överleva tidens skiften. Ångest, medkänsla, glädje
bildar här en fulltonig treklang. Ja, även glädje, ty finns
i denna dikt en längtan efter det som jorden icke äger,
så finns där också en djup och rik glädje åt all jordelivets
skönhet.

Romanfragmentet “Arbetsdagen” avslutar Dan Andersson med följande monolog:
Du trodde inte jag hade några själsliga strider,
inget ont samvete, inget benrangel gömt i min
andes hus,
och nu säger jag dig att jag har detta
och att jag – på grund av vad jag nyss sagt –

håller det för oantastligt
att just det viktigaste som sker på denna jord
det är då männskorna tänka, drömma, älska,
lida
och storma himmelen och allt detta.
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Lyssna ej till sången, värna ditt bröd,
väktare, tills vakten du gjort!
Snart stiger solen i blodglans röd
ur de östliga skogarnas port.
Dan Andersson, Visa vid kolvakten, (Mårdberget 14 december 1913)

Jag står vid vägens sista, höga grindar,
och innan solen purpurröd gått ber,
jag hunnit upp min längtans högkvarter.
Dan Andersson, En svanesång
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Här är avslutningsvis några aktuella Dan Anderssonprogram.
Visprogram med anknytning till Dan Andersson kan vi lägga ut på vår hemsida.
Har du “något på gång” kontakta Lena – det är fin reklam och kostar ingenting:
24 oktober kl 17.00

IOGT/NTO Lövåsen, Lindesberg. Visprogram med Nisse Munck

26 oktober kl 21.00

Rissa kyrka, Fosen, Norge. Vise og dikt av Dan Andersson m.fl – En vise- og lyrikaften
med Ola Garli, Dag Balavoine og Svein Lilleengen.

1 november kl 19.00

Parapeten, Helsingborg. Viskväll med Finn Zetterholm och Björn U Dahl

2 november kl 19.00

Gröndals bibliotek, Stockholm “I rök från hundra milor” – ett program av Puch Magnus
Olsson och Lars Järnemo

3 november kl 15.00

Bäckbykyrkan, Västerås “En sång till dig min syster…” - ett urval av Dan Anderssons
texter med Magdalena Danielsson

6 november kl 15.00

Folkets Hus, Järntorget, Göteborg “Sång till min lykta” med Inre Harmoni

13 november kl 17.00 ABF-huset Kvarnen, Norrköping “Sång till min lykta” med Inre Harmoni
12 – 14 november

Bokmässan Örebro Slott. Dan Andersson Sällskapet medverkar med bokbord och
framträdande från scenen

14 november kl 17.00 Falu Folkets Hus “Sång till min lykta” med Inre Harmoni
18 november kl 13.00 Församlingsgården , Åkers styckebruk - Sopplunch med visor – Puch Magnus Olsson
tolkar Dan Andersson
29 november kl 19.00 Kvarnkullen i Kungälv – “En Spelmans Saga” med Pär Sörman

8 december kl 19.00

Sundbybergs bibliotek “I rök från hundra milor” – ett program av Puch Magnus Olsson
och Lars Järnemo
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