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”Yo espero junto al fuego mientras las horas pasan,
las estrellas se mudan y la noche se va.
Yo espero una mujer del floreal sendero la amada, la amada de ojos azules”.
Kikos översättning av första strofen ur Dan Anderssons dikt ”Jag väntar…”

På Färdvägarna nr 12 – 2006

Kära Dan Anderssonvän!
Nu har åter en sommar och en
halv höst passerat och vi har alla
förhoppningsvis blivit lite klokare
och lite rikare på erfarenheter.

Vi har nu sjösatt det tolfte numret av vår medlemstidning och försökt att språkligt och innehållsmässigt
anslå en ”internationell ” ton med tanke på årets pristagare och att vi vill vidga ramarna - Dan Andersson är
ju mycket mer än en lokal svensk angelägenhet – han är internationell.
Vi lägger åter ut årets justerade protokoll från den 43:e årsstämman och vi rapporterar från Vårträff och Dan
Anderssonvecka och en hel del andra evenemang så att alla våra medlemmar skall känna sig delaktiga i våra
gemensamma aktiviteter.
Sommaren har varit helt enastående för den som gillar värme och sol – men min kamrat var nog skuggan.
Traditionsenligt öste regnet ner över Abborrbergs folkets hus där Puch Magnus och Lars J försökte överrösta
tak-smattret men sen klarnade det på och vid Nyhammars folkets hus lyste solen över Ewert och Stefan och
över Ingrid Johansson som tilldelades makens pris för år 2006 dvs Gunde Johanssonpriset – mer om detta
finns att läsa på sidan 10.
Dan Anderssonveckan hade ett mycket brett utbud av sång, musik och föredrag. Varje år slås nya publikrekord
och så blev fallet även i år.
För mig personligen och säkert även för många andra blev veckans höjdpunkt utdelningen av årets Dan
Anderssonpris till Pompeyo Lugo Méndez eller Kiko del Paraguay, som är hans artistnamn. Det var härligt
att få möta denne Dan Anderssonvän som rest över halva jordklotet för att mottaga priset och åter sjunga för
oss på spanska och svenska. Hans översättningar av Dan Anderssons visor och prosakonst har blivit kända
i spansktalande länder och han har legat stadigt parkerad på diverse spanska topplistor – tala om en
fantastisk kulturambassadör!
Många gäster har under sommaren besökt vår lilla butik och vårt museum på Engelbrektsgatan i Ludvika där
vi i enlighet med Gunde Johanssons önskan aldrig tar ut några entréavgifter. Alla besökare har fått ta del av
vår museiföreståndare Lena Mossbrings trevliga och varma mottagande. Det var med sorg som vi i styrelsen
tog emot hennes uppsägning i mitten av sommaren. Lena har funnit en ny livskamrat på annan ort och
lämnar därför både sin tjänst och sin hemkommun den sista september 2006.
Av hjärtat önskar hela styrelsen Lena allt väl och all lycka i hennes nya liv och jag framför härmed Dan
Andersson Sällskapets djupt kända tack för hennes strålande insatser under de gångna åren.
Att finna en ersättare är ingen lätt uppgift och styrelsen har under ett antal månader slitit med frågan.
När jag skriver detta i slutet av september kan jag berätta att styrelsen nu har träffat och intervjuat en person
där personkemin tycktes stämma från båda håll - vilket är en bra början. Men många andra frågor måste
lösas – inte minst de ekonomiska.
Vi räknar med att i nästa nummer av På Färdvägarna kunna informera om hur saken har utvecklats.
Lev väl – lyssna till Dan Andersson samt tillönskan om ett gott nytt 2007.
Med varma och sällskapliga hälsningar
från er ordförande

Torsten Pettersson
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Protokoll
Dan Andersson Sällskapet
Årsstämma

Lördagen den 27 maj 2006 kl 10:00
Lokal: Brunnsviks folkhögskola /
Storstugan
Närvarande : 57 medlemmar

§1
Årsstämmans öppnande
Dan Andersson Sällskapets ordförande Torsten Pettersson hälsade de närvarande medlemmarna varmt välkomna till
Sällskapets fyrtiotredje årsstämma och förklarade därefter mötet öppnat.
§2
Parentation
För att hedra minnet av under året bortgångna medlemmar reste sig samtliga närvarande, dikten Epilog ( ”God natt — god
sömn jag önskar er / ni alla vandringsmän…”) lästes och en tyst minut hölls.
§3
Fråga om stämman stadgeenligt utlysts
Sekreteraren meddelade att kallelse sänts till samtliga medlemmar i stadgeenlig tid eller senast 1 månad före stämman.
Kallelsen hade publicerats i På Färdvägarna No 11 som nådde medlemmarna i slutet av mars 2006.
Kallelse 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
Bertill Bratt anmälde att han ville ta upp en fråga om ett vackrare Ludvika under §15 Övriga frågor. Ordföranden tillade att det
även gick bra att spontant och oanmäld yttra sig under §15.
Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.
§5
a)
b)
c)

Val av mötesfunktionärer
Beslut: Att till mötesordförande välja Lars G. Lindström, Sollentuna
Beslut: Att till mötessekreterare välja Lars Järnemo, Stockholm
Beslut: Att till justerare av årsmötesprotokollet och som rösträknare välja Else Vera Aas, Oslo och Roland Nilsson,
Stockholm

§6
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhets- resp. kalenderåret.
Lars G. Lindström tackade för förtroendet att leda Dan Andersson Sällskapets fyrtiotredje årsstämma och föreslog att
styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse skulle läsas i rubrikform och att det var fritt fram att begära förtydliganden
och kommentarer från styrelsen eller att ha andra synpunkter.
Några synpunkter på verksamhetsberättelsen kunde inte noteras från stämmans deltagare.
Sällskapets revisor Sigvard Karlsson föredrog den ekonomiska berättelsen dvs resultat- och balansrapport och menade att
Sällskapets ekonomi var väl och ansvarsfullt skött.
Likviditeten är god med ett gott ekonomiskt överskott för år 2005.
Inte heller resultat- och balansrapporten gav anledning till frågor eller kommentarer.
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 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 2005.
§9
Val av styrelse m.fl
Valberedningens sammankallande, Ingemar Ingevik, redogjorde för valberedningens förslag inför kommande verksamhetsår:
a) skattmästare för två år
Beslut: Att godkänna valberedningens förslag att välja om Inga-Lill Serby, Vårby som skattmästare för en mandatperiod
på två år
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b) tre övriga ordinarie styrelseledamöter för två år
Valberedningen föreslog omval av:
Leif Andersson, Skattlösberg
Inge Mattsson, Nora
Lars Järnemo, Stockholm
Beslut: Att kollektivt godkänna valberedningens förslag till omval av Leif Andersson, Inge Mattsson och Lars Järnemo
- samtliga för en mandatperiod på två år
c) två revisorer för ett år
Valberedningen föreslog omval av Sigvard Karlsson, Bollnäs och Monica Grytte, Stockholm för en mandatperiod på ett
år
Beslut: Att enligt valberedningens förslag kollektivt välja om Sigvard Karlsson och Monica Grytte som Sällskapets
ordinarie revisorer för ett år.
d) en revisorsuppleant för ett år
Beslut: Att enligt valberedningens förslag välja om Rigmor Björk-Jansson, Ludvika
e) fyllnadsval av en medlem till priskommitten för ett år
Ingemar Ingevik meddelade att en ny priskommitte skall väljas först 2007 och att därför ett fyllnadsval nu måste göras
på grund av Bengt Erik Stenmarks sjukdom. Sammankallande och styrelsens representant är Lars Järnemo.
Valberedningen föreslog Lars G. Lindström att ingå i kommitten under kommande verksamhetsår.
Beslut: Att välja Lars G. Lindström att ingå i priskommitten under kommande år.
f) fyllnadsval av två ordinarie ledamöter att ingå i styrelsen under ett år
Ingemar Ingevik meddelade att Maria Norgren och Lena Mossbring avsagt sig sina resp uppdrag under pågående
mandatperioder varför valberedningen föreslog fyllnadsval för ett år av Heidi Baier, Ludvika och Susanne Rattfelt,
Kälarne.
Beslut: Att enligt valberedningens förslag välja Heidi Baier och Susanne Rattfelt att ingå som ordinarie ledamöter i
styrelsen under kommande verksamhetsår.
g) tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande för ett år
Beslut: Att välja om Ingemar Ingevik, Stockholm som sammankallande samt omval av Lars G. Lindström, Sollentuna
och Christina Johansson, Göteborg
§10 Fastställande av nästa års verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen för 2006 / 2007 fanns tryckt i verksamhetsberättelsen och presenterades av mötesordföranden.
Sällskapets ordförande Torsten Pettersson kommenterade budgeten för 2006 / 2007 som separat redovisades till
medlemmarna.
I budgeten fanns inte upptaget det arv på 197 000:- som testamenterats till Dan Andersson Sällskapet av en medlem i
Göteborg och som nyligen hade utbetalats efter bouppteckning.
Budgeten visade en omslutning på 667 000:- vilket bekräftar att vårt sällskap är ett av de större litterära sällskapen i landet.
Några frågor / kommentarer kring verksamhetsplan och budget noterades inte.
Beslut: Att godkänna och fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
§11 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Då Sällskapets ekonomi för fjärde året i rad stabiliserats och avsevärt förbättrats har styrelsen föreslagit oförändrad
medlemsavgift för enskild medlem ( 150:- / år ) inför år 2007.
Även kostnaden för ständigt medlemskap ( 2000:- ) föreslogs oförändrad.
Beslut: Att bifalla och godkänna styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
§12 Förslag som väckts av styrelsen
Några förslag att behandlas vid årsstämman hade inte väckts av styrelsen.
§13 Motioner, som enskild medlem skriftligen inlämnat senast 8 veckor före årsstämman
En skriftlig motion med rubrik ”Motion om ungdomssatsning” daterad 2006-03-14 hade inlämnats till styrelsen från Lars G.
Lindström. Motionen, som bifogas protokollet, har som huvudtes att styrelsen får i uppdrag att på lämpligt sätt försöka bredda
och popularisera intresset för Dan Andersson i yngre kretsar och därigenom motverka att Sällskapet blir ”äldre och äldre”.
Styrelsen hade besvarat motionen med en skrivelse daterad 2006-04-08 som även bifogas protokollet.
Både motion och svarsskrivelse fanns att tillgå i möteslokalen i god tid före stämman.
Styrelsen menade att den sympatiserade med innehållet i motionen och att man avsåg att inför framtiden kraftfullare än
tidigare lyfta fram frågan om föryngring av Dan Andersson Sällskapet. Denna punkt kommer fortsättningsvis att återfinnas på
agendan inför alla kommande styrelsemöten.
Efter styrelsens muntliga svarsredovisning tillställdes motionären dvs Lars G. Lindström styrelsens undertecknade skriftliga
svar och han förklarade sig därmed nöjd med svaret.
Motionen gav upphov till en bred diskussion där Magdalena Danielsson menade att det finns så mycket humor i Dan
Anderssons diktning, att hon själv brukade framföra honom med ”glimten i ögat” och att den ”lättsamme ” diktaren kanske
mer slog an på en yngre publik.
Maria Norgren menade att det fanns många artister som hade förmåga att ”locka in ” ungdomen i Dan Anderssons värld. Hon
nämnde Staffan Hällstrand, Ebba Grön och Thåström som nyligen spelat in en ballad till Black Jim som fått mycket
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uppmärksamhet. Och naturligtvis den unga Sofia Karlsson som sålt 40 000 CD-skivor. Och kanske även vår egen grupp
”Pajso” , sa Maria Norgren, där Mats Himmelstrand gör bluesaktiga tolkningar av Dan Anderssons texter, tolkningar som en
ung publik möjligen förstår bättre än en äldre.
Göran Sahlin begärde ordet och menade ”spela för barnbarnen”.
Sigvard Karlsson tyckte att den inlämnade motionen ”låg i tiden” och att även visan gjorde det.
Arne Upling framförde synpunkten att Dan Andersson är mer författare än visdiktare.
Mötesordföranden tackade alla för kloka och roliga synpunkter och förklarade att stämman nu fortsatte med nästa punkt.
§14 Enkla frågor, som enskild medlem skriftligen eller muntligen anmält senast den 13 maj
Några enkla frågor, skriftliga eller muntliga, hade inte anmälts till styrelsen.
§15 Övriga frågor
Bertil Bratt, Ludvika begärde ordet och talade med engagemang om sina projekt att göra Ludvika attraktivare och att lyfta fram
kommunens store son, Dan Andersson, på ett tydligare och värdigare sätt. Dan Andersson är en magnet som drar besökare
till bygden, menade Bertil Bratt.
Statyn av Dan Andersson skulle ställas på ett malmfundament, dikten Epilog skrivas in på stenen och rosor planteras runt om.
Det finns också förutsättningar för en film om Dan Andersson med manus av min bror Bengt, meddelade Bertil Bratt, som nu
arbetar med finansieringen av delprojekten.
Mötesordföranden tackade Bertil Bratt för hans aldrig svikande engagemang för sin kommun och för Dan Andersson och
frågade om fler frågor fanns.
Några ytterligare övriga frågor kunde inte noteras.
§16 2006:års Dan Anderssonpristagare presenteras
Sällskapets sekreterare Lars Järnemo begärde ordet och meddelade att styrelsen, på priskommittens förslag, utsett Kiko
del Paraguay eller Pompeyo Lugo Méndez, som han egentligen heter, till årets Dan Anderssonpristagare med följande
motivering:

…för att han med stor tydlighet
berättar för oss
att Dan Andersson är en internationell diktare,
att hans författarskap inte känner några gränser,
att människor i andra delar av världen
och i andra språkområden
känner sig lika hemma i hans diktning som vi
och förstår att allt hänger samman,
att allt är en del av helheten…
Därefter lästes den press-release som sänts ut till massmedia föregående dag.
Prissumman, som är på 20 000:- och diplom och blommor kommer att överlämnas i samband med Luossafesten i Skattlösberg
den 6 augusti 2006.
Årsstämmans deltagare visade tydligt sin uppskattning av styrelsens val med en varm och lång applåd.
§17 Årsstämmans avslutning
Sällskapets ordförande Torsten Pettersson begärde ordet och höll tacktal och lämnade över blommor till de avgående
styrelseledamöterna Lena Mossbring och Maria Norgren.
Mötesordföranden Lars G. Lindström tackade den avgående styrelsen för ett gott arbete.
Den nyvalda styrelsen tillönskades fortsatt gott och framgångsrikt arbete med att bevara minnet av Dan Andersson - en av
Sveriges största diktare och avslutningsvis påpekade mötesordföranden att det efter årsstämmans avslutning serverades
lunch i Brunnsviks matsal.
Därefter förklarades med ett klubbslag klockan 11: 30 att Dan Andersson Sällskapets fyrtiotredje årsstämma var avslutad.
Vid protokollet:

Justeras:

Lars Järnemo

Lars G. Lindström

Roland Nilsson

Else Vera Aas

/ mötesordförande
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Barbro Gummerus har gått ur tiden:
I juni nåddes vi av beskedet att
författaren Barbro Gummerus gått bort
endast 66 år gammal.
Hon var uppväxt i Hindås utanför
Göteborg. I unga år studerade hon till
socionom och det var på socialhögskolan hon träffade Teddy
Gummerus som skulle bli hennes
make.
Intresset för att berätta och att skriva
tog mer och mer över Barbros liv.
Paret flyttade till Grangärde finnmarker 1964 och
slog sig ner i den nedlagda skolan i Lövkullen
som blev ett slags kulturcentrum i obygden tack
vare de skrivande makarna.
Debutboken Hånskrattet kom 1977. Barbro
Gummerus fjärde roman Eremiten från 1989
handlade om en man som dragit sig undan
omvärlden av fri vilja och levde ensam i ”mörka
dalen”. Den märkliga berättelsen bidrog starkt
till att Barbro tilldelades Dan Anderssonpriset
1993. Priskommitten skrev i sin motivering att ”
…hon fullföljer en god tradition inom familjen
Gummerus, det brinnande intresset och den
djupa förståelsen för Dan Anderssons
existentiella kamp och för kärleken till finnmarken
och dess karga, kyska skönhet som är likt hennes
eget språk. ”
Stockholms Läns landstings stipendium mottog
hon 1995 och tio år senare Ludvika kommuns
kulturpris för sitt framstående författarskap.
Barbro skrev under många år recensioner i
tidningen Arbetet och var lektör åt Rabén &
Sjögrens förlag.
Vid Luossafesten och prisutdelningen den 1
augusti 1993 höll Barbro Gummerus följande
djupt personliga anförande.
När hon i slutraderna talar om avskedsgåva och
”nya stigar” menar hon att priset nu kommer
särskilt väl till pass eftersom hon ska lämna
finnmarken för att bosätta sig i Stockholm – men
hon skulle komma att återvända till stillheten i
Lövkullen efter bara några år i storstadens brus
och larm.

När jag var tolv år inledde jag ett förhållande
med Dan Andersson.
Då föll min unga blick på en dikt som hette
”Fången” och som började så här:
Tre trappsteg leda till solens port,
tre trappsteg av fuktig sten.
Jag får vandra dem en gång när bot jag gjort genom dörren av järn ska jag blek gå ut
och gråta i solens sken.
Vid tolv års ålder kunde jag naturligtvis inte
förstå dikten helt och hållet. Men vad som grep
mig, liksom det har gripit så många andra under
många år, var rytmen, storslagenheten, känslan
av att det handlade om något mycket
allmängiltigt; man kan kanske säga att det var
mitt första möte med poesin. Jag minns att
dikten fick mig att rysa , att jag lärde mig den
utantill och att jag i tonåren slukade hela Dan
Anderssons produktion, det var då jag också
upptäckte hans prosa.
Det är ju så med oss författare att vi lika gärna
umgås med döda kolleger som med levande.
Med ingen har jag umgåtts så intensivt som
med Dan Andersson. Min förälskelse djupnade
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till kärlek när jag bosatte mig i hans finnmark
där jag har levt tillsammans med honom i över
tjugofem år. Vi har suttit vid köksbordet, vi har
stått vid stranden av Hakalam och lyssnat på
lommen, vi har gått hand i hand i starrgräset
och ofta har vi uppsökt de svarta vattnen som
aldrig upphört att fascinera, vi har betraktat de
röda himlarna och de kallgröna; när våren har
kommit rullande över bergen har vi blivit smått
vimmelkantiga av den, och då har det till och
med hänt att jag har skrivit en och annan dikt,
medan han har kikat över axeln på mig. Jag
har berättat för honom hur imponerad jag är över
hur bildrikt han har fångat finnmarkens
stämningar, så att man nästan alltid, när man
har en naturupplevelse, erinrar sig en strof av
just honom. Vi har ständigt samtalat om stort
och smått, allt ifrån författeriets vardagliga
vedermödor till lidandets mening och kärlekens
nödvändighet.
Dan Andersson var inte bara en
världsfrånvänd drömmare som myterna om
honom så gärna vill låta påskina. Hans egen
vardag var alltför hård, hans kamp för det
dagliga brödet alltför krävande. På något ställe
konstaterar han ironiskt, att om man är fattig är
det nödvändigt att vara praktisk.
Om Dan Andersson har mycket sagts och
skrivits, och jag vill därför bara peka på en sak
som har att göra med det han själv säger om
att vara fattig och praktisk. Man kan ännu idag
ibland få höra det häpnadsväckande påståendet att han var lat och dålig på att arbeta.
Med detta menas då att han inte var så bra till
exempel på att hantera yxa och spade.
I själva verket var Dan Andersson nästan
ofattbart flitig. Efter honom finns tio band med
”Samlade skrifter”, och detta efter en människa
som dog vid trettiotvå års ålder och ständigt
slogs mot fattigdom - det han efterlämnar är ett
livsverk för en mycket äldre författare. Om han
var dålig på att hugga ved blir i det här
sammanhanget alldeles ointressant; ingen
begär ju av en god vedhuggare att han
dessutom ska kunna skriva dikter som står sig
decennium efter decennium. Att han gick
omkring och tänkte är ju helt naturligt, eftersom

han var en stor diktare; jag tror att ingen som
inte själv är konstnärligt skapande, kan sätta sig
in i hur mycket kraft och energi det går åt hos
en diktare, medan skapandet tar form inom
honom eller henne. Och alla dessa processer
pågår medan omgivningen kanske bara noterar
att vederbörande sitter och stirrar rakt ut i luften.
”Den som skriver krigar”, sa en gång Voltaire.
Och Dan Andersson fick sannerligen kriga,
hans tåga, uthållighet och envishet var
enastående. Den skapande människans gåva
kan vara mycket tung att bära - han krigade för
att utvecklas som författare och poet, han
krigade mot en omgivning som sällan var
välvillig, han krigade för att få ihop tillräckligt
med pengar för att få ro att skriva ett litet tag,
han krigade mot oförstående recensenter och
bokförläggare. Han är värd den djupaste
beundran och respekt för att han lyckades
åstadkomma så mycket av så stort värde under
sitt korta liv.
När jag ändå står här kan jag inte underlåta
att säga att samma beundran och respekt
känner jag för en annan krigare på litteraturens
fält, en av mina käraste vänner, Nils Parling,
som i år utkommit med sin femtionde bok, ”Vit
bland bergens skuggor”. Den ska ni läsa, om
ni inte redan gjort det, den handlar om en vit
älg som går omkring i skogarna här och är en
av de märkligaste böcker jag läst. Det är ingen
tvekan om att Dan Andersson skulle ha tyckt
om den, på många sätt är de samma andas
barn.
Just nu tänker jag på en diktrad av ännu en
av bygdens kulturpersonlighter, nämligen
Bengt Emil Johnson: ”Sannolikt skall vi inte dit
vi ämnar oss”.
Det har visat sig att jag inte skulle dit jag
ämnade mig, men jag ska alltid bära
finnmarken med mig och jag hoppas att Dan
Andersson ibland vill gå vid min sida också på
de nya stigarna. En finare avskedspresent än
denna kunde jag inte ha fått.
Jag är hedrad, rörd och glad.
Kram på er – allihop!
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Årets Dan Anderssonprisnomineringar
Av hävd (sedan 1963) har tidigare styrelser i Dan Andersson Sällskapet aldrig
offentliggjort namn på nominerade kandidater till Dan Anderssonpriset – endast
pristagarens (eller pristagarnas) namn har publicerats.
Frågor om tycke och smak och litterär kvalitet är ju subtila ting varför den tidigare bakomliggande
tanken hos styrelsen har varit att inte ”ställa ut” dem som inte fick priset contra ”dom som fick”
för att därigenom undvika irritation och eventuellt onödigt ”gnissel”.
Detta kan man ha synpunkter på.
Det har också några medlemmar haft.
Styrelsen tog upp frågan vid sitt möte i maj och enades därvid om så lite hysch/hysch och så
mycket öppenhet som möjligt inför framtiden.
Därför lämnar vi här ut en lista över årets Dan Andersson-pristagarnomineringar.
Tjugofem röster lämnades på sexton kandidater.
5 röster ( 2006 års Dan Anderssonpristagare)
5 -”2 -”1 röst
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
Sofia Karlsson

1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”

Priskommitten samlar under året in uppgifter om tänkbara kandidater,
läser böcker av författare som kan tänkas komma ifråga och studerar
nomineringar från våra medlemmar. De flesta nomineringar kommer
in under april / maj dvs månaderna före årsstämman då beslut om
årets pristagare brukar fattas.
Det står självfallet medlemmarna fritt att nominera kandidater under
hela året.
Det är snarare önskvärt tycker priskommitten.
Priskommitten enas så småningom om ett förslag till pristagare, skriver
en prismotivering och lämnar över till styrelsen som stadgeenligt har
att fatta beslut i frågan.
Vanligtvis brukar styrelsen vara enig med priskommitten men det finns
några exempel på motsatsen.
Styrelsen

Foto: Jacob Forsell

Kiko del Paraguay
Sofia Karlsson
Mats Klingström
Janne Josefsson
Linda Rattfelt
Magdalena Danielsson
Ove Engström
Monika Sedell
Björnar Sömoen
Visgruppen Pajso
Bosse Landberg
Karin Sundelin Wiberg
och Åke Wiberg
P G Evander
Jörgen Dicander
Kjell Höglund
Alf Hambe

Per Gunnar Evander

Mats Klingström

9

På Färdvägarna nr 12 – 2006

Traditionell medlemsträff på Brunnsvik fylld av värme
och poesi
Ett sextiotal medlemmar hade mött upp till årets
medlemsträff på 100:års jubilerande Brunnsviks
folkhögskola om aftonen den 26 maj 2006.
Vissångaren Roine Lindström inledde med ett
stämningsfullt visprogram i Ludvika Ulrika kyrka
och därefter samlades vi i Storstugan på
Brunnsvik.
Torsten Pettersson hälsade välkommen till årets
vårträff och kunde nu avslöja namnet på årets Dan
Anderssonpristagare, Kiko del Paraguay, som
styrelsen beslutat vid sitt möte samma
eftermiddag. Kiko hade blivit mycket rörd när
styrelsen meddelade honom beslutet på en
knastrig telefonlinje.

Foton: Lars G. Lindström

Ove Frid
finnmarkens egen spelman
här med Dans svarta fiol

Som vanligt kunde vi konstatera att Sällskapet
inom sig har väldigt många begåvade musikanter
och vissångare som visade upp sina talanger vid
solistmikrofonen senare på kvällen. Sune Bohlin
var en ny sjungande och spelande bekantskap,
Puch Magnus visade att
han väl vårdar arvet att
traktera den svenska
lutan, Arne Upling (Dan
Andersson pristagare
1989) läste poesi ur
debutsamlingen från 1982

Lars J
programsamordnare
f.d. Luossaguide

”Hjältarna rökte Lucky
Strike” och fick troligtvis
flera nya läsare den
kvällen.

Mästaren på 12-strängad
luta Nisse Munck
besjälad och inspirerad
av Dan på väggen

Fredagsmorgonen var klar och kylig
Efter uppvaktning med tal och sång vid gravarna
på Lyvikens kyrkogård - Dan Anderssons,
föräldrarnas och syskonens, Olle Svenssons och
Rolf Artur Nilssons gravar - ställdes färden mot
finnmarkens huvudstad Skattlösberg. Lars J
kunde räkna in nästan trettio gäster i den stora
bussen som sakta vaggade upp mot
finnmarksbyn. Linda Rattfelt tog emot på tunet
utanför Luossastugan. Vinden drog försiktigt
genom nylövade aspar och rönnar, vitsipporna
lyste och vi visste att i vårens tid är det här
Sveriges vackraste diktarboning.
Kvällen avslutades i Storstugan på Brunnsvik
med ett vis- och
berättarprogram
”Luossaguiderna från
förr och nu…” där
Nisse Munck (21
säsonger) Linda Rattfelt (snart 9 säsonger)
och Lars J (1 säsong)
berättade om gemensamma erfarenheter i
guidandets lycka och
problematik varvat
med de två förstLinda Rattfelt
nämndas visrepertoar. sjungande guide i Luossastugan
Det blev ett trivsamt,
glädjefyllt och musikaliskt
program. Dagen därpå hölls Sällskapets 43:e
årsstämma på Brunnsvik.
Protokollet redovisas på annan plats i tidningen.

På Färdvägarna nr 12 – 2006

10

Ingrid Johansson tog emot 2006 års
Gunde Johanssonpris i Nyhammar

Jag sitter hemma hos Ingrid i hennes ljusa och
vackra lägenhet i Gröndal. Sensommarsolen lyser
varm - utanför balkongen glittrar Essingesundet och
längre bort Riddarfjärden. Simpson, den norska
skogskatten, slår åttor runt våra ben. Ingrid bjuder
på mint-the och färska frallor.
På väggarna hänger flera av Gundes oljemålningar
- ljusa, lätta med hög färg och mycket rotation och
rörelse.
På en vägg hänger arbetsgitarren och därunder en
guldskiva, daterad april 1973, för 25 000 sålda LPskivor av ”DAN ANDERSSONS DIKTER OCH
VISOR ” .
Ingrid berättar att hon är född i Gävle, att hennes
morfar alltid sjöng och gnolade Dan Anderssons visor,
att hon har minnen från 4 – 5 årsåldern när hennes
föräldrar, som var aktiva NTO:are, tog henne med
till möten där det alltid deklamerades och sjöngs Dan
Anderssondikter.
Dan Andersson var med från början, säger Ingrid och
tillägger att han alltid finns med i såväl glädje som
när livet varit tungt.
Ingrid utbildade sig till lärare och senare till
speciallärare i tal, kommunikation och teckenspråk.
Ingrid visar mig det första exemplaret av Gundes
stora bok ”Finnmarkens spelman” som blev klar till
jubileumsåret 1988.
År 1987 gjorde Gunde och två kamrater samma
vandring som Dan berättar om i sin artikel i STFs
årsskrift 1918 ”På strövtåg genom Grangärde
finnmark”.
På förstasidan finns en hälsning till Ingrid från
Gundes vandrarkamrater Rune Lundgren och
fotografen K. G. Svensson från Dalarnas museum.
Där står ”att utan din omtanke och ditt stöd så hade
resultatet inte blivit detta fina.”

Foto: Carina Gunnars

”Det är kvinnan bakom allt” skrev Bertil Danielsson i Nya
Ludvika Tidning dagen efter prisutdelningen och det var nog
så sant.
Ingrid, Gundes hustru, tog emot prischeck och diplom i
Nyhammars vackra Folkets hus den 4 augusti.
Styrelsens motivering för att dela ut priset har en gång för alla
fastställts år 2001 och lyder:
Gunde Johanssonpriset kan delas ut till den eller de
personer som på ett positivt, lyhört och utåtriktat sätt arbetar
med att föra ut Gunde Johanssons verk i ord och ton till en
bred allmänhet .
På motstående sida står följande text inskriven med
Gundes flygande handstil:
Denna bok till min älskade Ingrid som haft fördrag
med mig i allt mitt nattliga arbete med texten kring
Dan och finnmarken!
Varmt tack kära Ingrid, detta skrivet vid presskonferensen i Skattlösberg den 23 juni 1988.
Din tillgivne Gunde
Innan datorerna gjorde entré skrev Gunde allt för hand
och därefter renskrev han på en gammal Halda.
Ibland hjälpte jag honom med det men när det stora
manuset till ”Finnmarkens spelman” skulle
renskrivas tog jag ledigt från mitt arbete och skrev in
hela texten i ett word-program i en nyinköpt dator,
berättar Ingrid. Det tog tid men det var roligt. När jag
hade synpunkter på språk och ibland på innehåll
lyssnade alltid Gunde på mig.
Innan vi sände manuset till LTs förlag läste jag
korrektur.
Det var ett stort arbete, påpekar jag, och det var
därför Dan Andersson Sällskapet ville visa sin
uppskattning genom att ge dig Gundes pris.
Idag lever Ingrid ett lugnt pensionärsliv.
Hon har två barn och två barnbarn. Hon har ett torp i
Julita nere i Sörmland och odlar mycket grönsaker
och blommor och lever nära naturen.
Jag är så tacksam och glad att ha utsetts till den
femte Gunde Johanssonpristagaren, säger Ingrid.
Inom mig vet jag att också Gunde skulle ha blivit glad.
Lars J

F
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Ur Rolf A. Nilssons efterlämnade anteckningar
Forne Luossaguiden och sekreteraren i Dan Andersson
Sällskapet Rolf Arthur Nilsson efterlämnade anteckningar,
som Sällskapet fick ta emot från kusinen Hans-Börje Wittebo
för några år sedan, är en ständigt rik och flödande källa för
att hämta stämningar och kunskaper om finnmarken och
om Skalden – med stort S som Rolf alltid skrev.
Trettioett år har förflutit sedan Rolf gick bort. Det känns
angeläget att bevara hans minne i På Färdvägarna.
Bland anteckningarna har vi funnit ett par
maskinskrivna ark utan datering med rubriken
Nässelbobrev / Byvägen. Rolf skrev ett antal sådana
Nässelbobrev och fick dem publicerade i
lokalpressen, oftast i Gefle Dagblad i hemkommunen. När och om detta Nässelbobrev
trycktes är osäkert. Det bör ha tillkommit i början
av sjuttiotalet när Rolf hade bosatt sig i Skattlösberg.
Nässelbo var hans eget namn på den stuga vid
stigen ner till Luossa där han nu bodde året om.
Som vanligt skriver Rolf både poetiskt och målande.
Det är skickligt att ladda en text om en ”vanlig”
tjugofem-minuters promenad till busshållplatsen
med så mycket energi.

Nässelbobrev
Byvägen
”Är det inte isolerat att bo däruppe i skogarna?”
kan en av stadsbors obetänksamma frågor vara.
Jag kan då svara, att så är det inte nu i bilismens
tider, och dessutom går det två bussturer per dag
förbi nere på stora vägen in till stan. Fast en
promenad på tre kilometer får man bereda sig på!
Med portfölj eller väska i näven påbörjar jag
tjugofem-minuterspromenaden till busshållplatsen.
Det är bara en byväg, men ”sö myttje!” för att citera
Brita Björs. Först bergsutsikterna österöver, där
man ser glitterögda Noren och pärlskimrande
Olsjön. Sedan kommer upplevelsen av ro och vila
vid den grå gammelgården med anor från mitten
av sextonhundratalet. Så uppför backen vid gamla
posten och därefter Juskus-kurvan och under den
fortsatta längre raksträckan kan man fundera över
finnen Juskus livsöde. Han lär ha blivit ihjälslagen
och jordad på sin ägandes åker!
Plötsligt avbryts man av ett säreget fågelläte inne
bland buskagen eller högt uppe i grantopparna. Man
lyssnar! Blicken far över halvt igenväxta ängslindor

Rolf Arthur Nilsson på tunet
utanför Luossa sommaren 1965.

och uppe på Dunderbacken skymtar det röda
boningshuset, numera obebott. Därifrån har man
en av de mest storslagna utsikterna från byn upp
mot Dala-Floda, sex mil norröver.

Vid minnesstenen
Nästa viloställe blir vid Skaldens minnessten, rest
1932 av bybor. Den är omgiven av höga, resliga
granar, en gång planterade av Skaldens fader,
skolmästaren. Förr fick dåvarande skolhus söka
rymma 60-70 elever och man tänker, att då måste
det ha varit ett förfärligt busliv i klasserna, men om
man får möjlighet att se ett porträtt av skolmästaren,
förstår man, att det var inga disciplinsvårigheter.
Med sin skarpa blick höll han barnen i stillhet, och
det var inte så, att de fick springa hur de ville när
de skulle hem efter skoldagens slut. Nej, pojkarna
på ena sidan om vägen och flickorna på den andra
och raka vägen hem skulle det gå! Och ofta gick
skolmästaren själv med och såg till att allt gick rätt
till.
Alldeles förbi skoltomten går den gamla landsvägen
med grässträngen i mitten. Den fick tjäna ända intill
1933, då den nya vägen byggdes och då
vägarbetarna bl a bodde i Luossastugan. Idag ger
vägen intryck av lugn och idyll, men när man ser
mängden av sten i hjulspåren, anar man något av
den möda det innebar att ta sig från byn med
hästskjuts ned till bygden, för att inte tala om att i
likhet med Skalden ta sig fotledes genom skog som
förr var tätare och vars skymningsdunkel kunde
skrämma en ovan skogsvandrare.

På Färdvägarna nr 12 – 2006
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Foto: Anders Källgren

Nedanför minnesstenen utbreder sig ett slyigt
hygge, Landbons, vars tidigare intryck av
krigshärjning något mildrats av de uppväxande
buskagen. Men det är ännu långt ifrån en vacker
syn! På höger sida av den branta Skolhusbacken
brukar om vårarna vatten porla i myckenhet i det
djupa diket medan nygula hästhovar svalkas av
vårvindsbrisen. Diket är här och där fyllt av sten,
så att flera små vattenfall uppstår och genast minns
man de vattenhjul som byggdes till långt in på
kvällarna i barndomen.

”Busskojan”
Så äntligen vid ”busskojan” för inväntande av
Fredriksbergsbussen. Numer är stora vägen
belagd, men jag erinrar mig dess bedrövliga
beskaffenhet för tio år sedan, då jag kom cyklande
uppför backarna från Långvasselbron i hällande
regn.
Min tysta väntan avbryts då och då av
förbisusande, stenstänkande personbilar
och dundrande långtradare. Men
intervallerna mellan fordonen kan ibland
bli långa, så att jag hinner uppleva
skogstystnaden, endast avbruten av
trädtopparnas sus.
Det är under sådana förhållanden man
tycker sig känna hur en visa av t ex Dan
Andersson ska sjungas: lågmält och
enkelt. Och medan jag för mig själv
smågnolar Jag väntar . . . skymtar jag
taket på bussen borta i en kurva och snart
växer den fram, tryggt surrande.
Rolf Arthur Nilsson

Dan Anderssonveckan inleds
Årets invigning hade flyttats från Hammarbacken till Ludvika Gammelgård där poeten och kulturarbetaren
Bengt-Emil Johnson invigningstalade.
Han hoppades att veckan skulle bli en inkörsport till Dan Anderssons författarskap för många och framförallt
till de mer okända delarna av det. Det finns så mycket som fortfarande är ouppmärksammat omkring Dan
Andersson, menade Bengt-Emil Johnson. Det är bara en del av diktaren Dan folk bryr sig om. Jag tänker
främst på de kanske ibland söndersjungna visorna – det var den delen Mikael Wiehe ansåg vara ”sentimentalt
skit” vid ett uppmärksammat framträdande på scenen i vintras. Men där finns så mycket mer att hämta ur
hans produktion, menade invigningstalaren och föreslog att ”vi ska älska hela dan…” och fick applåder för
den vitsen.
Rapportören från Dan Andersson Sällskapet kunde naturligtvis inte låta bli att påminna sig att utgivningen
av Granlids ”Spänningarnas förlösning” var precis i enlighet med detta resonemang – att lyfta fram och
visa upp det mindre kända materialet.
Efter invigningstalet bjöds visor av de fem visprofilerna Nisse Munck, Åke Helgesson, Roine Lindström,
Åke Olsson och Sven Rehnbom.
Sven inledde programmet med att säga att många tvistar om huruvida man enbart ska sjunga Dan
Andersson eller inte under den här veckan och tillade sen att ”nu tänker jag i allafall spela en egen melodi
till Karin Boyes dikt ”I rörelse” – och så blev det.
Nisse Munck följde exemplet och avslutade det fina visprogrammet med ”Calle Schewens vals” där han
drog ner tempot och fick många lyssnare att upptäcka hur finstämd poesi Evert Taube egentligen skrev.
Evert och Dan, sa Nisse Munck, ofta tänker man inte på att poeterna nästan var jämnåriga – endast två år
skiljde dem åt! Dan 88 och Evert 90 !

Rekordpublik såg
sångspel i Skattlösberg
Ett bevis så gott som något på Dan Anderssonveckans
genomslagskraft och det stigande intresset för diktaren var
att Skattlösbergs bygdegille kunde notera ett nytt publikrekord,
760 betalande åskådare, när fjolårets Dan Anderssonprisvinnare, den trettiofem man starka Saxdalens manskör,
framförde sångspelet ”Helgdagskväll vid timmerkojan” för
120:e gången (sic!).
Knappast någon kan ha lämnat platsen oberörd.
Vädret var det bästa - lätta moln, lagom värme och ingen vind. Fonden bestod av finnmarkens
raggiga gröna barrskogar och blånande berg.
Kända sånger som Om aftonen, Jag väntar och Per Ols Per Erik sjöngs och spelades och
följdes av storpublikens applåder.
Rune Carlsson briljerade i rollen som Kolar-Mats och Åke Lundeberg gjorde detsamma som
Långfalls-Lasse. När Lennart Ek framförde En gamling och körledaren Roger Broberg blåste
sitt vackra flöjtsolo var det många som i smyg torkade bort en tår ur ögonvrån.

Foto: Robert Svensson
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Foto: Carina Svensson

Dan Andersson Museum eller Dan Anderssons Minne,
som det en gång hette,
15:års jubilerade den 6 april 2006
Redan i arla morgonstund besökte styrelsen Dan
Anderssons grav på Lyvikens kyrkogård för att
överlämna en blomsterhyllning från sällskapets alla
medlemmar på skaldens 118-årsdag. Det var bittert
kallt och vi måste göra hål i skarsnön framför
gravstenen för att kunna pressa ner rosorna.

Foto: Ove Frid

På Museet fanns lokalpress och Radio Dalarna som
intervjuade ordförande Torsten.
Lena hade dagen till ära iklätt sig sin vackra
Grangärdedräkt med vit blus och randigt förkläde.
Vi hade bjudit in till Öppet Hus och redan före kl 11
var det kö utanför dörren. Det bjöds kaffe och kaka

Lena i sin vackra Grangärdedräkt

Triss i damer på museet den 6 april. Ann-Marie
Persson, Ingegerd Parling och Christina Johansson.

och musikunderhållning av Roine Lindström, Roger
Broberg, Åke Lundeberg och Inge Mattsson.
Finnmarkens egen spelman Ove Frid trakterade
Dans Svarta fiol och Lars J berättade historien om
dess tillkomst.
Under dagen guidade vi ett tiotal grupper genom
Museet och kunde när aftonen inträffade konstatera
att nog blev det ett både roligt, välbesökt och värdigt
jubileumsfirande.
Styrelsen
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Återsamling vid Tattarfallet kvällen före
Luossafesten.
Efter en mycket varm dag, 27 grader i skuggan, samlades framåt kvällen
traditionsenligt många av Dan Andersson Sällskapets medlemmar hos
Robert i Tattarfallet.
Robert, som är barnbarn till Dan Anderssons mycket gode vän Ludvig
Eriksson, bor fortfarande kvar på sin släktgård i hjärtat av finnmarken.
Sen förra året finns en scen uppbyggd under
björkarna framför den öppna eldstaden.

Kiko

Bland raden av begåvade musikanter och andra
artister som under kvällen förnöjde oss från
scenen måste särskilt nämnas årets Dan
Anderssonpristagare, Kiko del Paraguay, som
skapade en magisk stämning när han bland
annat sjöng visor från sitt fjärran hemland.
Omslagsbilden till detta nummer visar Kiko vid
Många kända Dan Anderssonianer på besök i Tattarfallet
Finnmarksscenen vid Tattarfallet.

Luossafest och prisutdelning
I motsats till förra året höll det goda, varma vädret i sig och även på
söndagen var det strålande varmt och vackert.
Över 600 personer sökte sig till Luossafesten vid Dan Anderssons
minnesstuga.
Ifjol kom 177 – men då regnade det hejdlöst.

Till höger ”Gubben i stugan”
Ragnar Fredriksson i Kestina.

I vimlet utanför Luossastugan

Mats Klingström inledde med en stark och känslig Omkring tiggarn
och presenterade därefter till publikens överraskning sin gästartist, Sofia
Karlsson, landets mest uppmärksammade Dan Andersson-tolkare det
senaste året. Sofia och Mats sjöng duett i Mats egen tonsättning av
Min väg och därefter Hemlängtan i Turessons tonsättning.
Under applåder intog Kiko scenen och mottog prischeck, blommor
och diplom ur Torsten Petterssons hand. Kiko tackade för priset genom
att av hjärtans lust sjunga på omväxlande spanska och mycket bra
svenska.
Massmediauppbådet var stort och intresset på toppen.
En av rösterna, Dala-Demokratens, skrev att:
- Han är en frisk fläkt från andra sidan jordklotet som satt Dan
Anderssons visor på kartan i spansktalande länder.
Han har översatt och omskrivit visor och sjunger dem, till gitarr, med
emfas.

Foton: Robert Svensson

Heidi Baier

Vi hade inledningsvis glädjen att få lyssna till vår nya
styrelseledamot, Heidi Baier från Sunnansjö bara
21 år gammal. Heidi är redan en driven vissångerska
med ren och klar stämma. Hon ska fortsätta att
studera dramatik på Nordiska folkhögskolan i
Kungälv där hon tidigare
gått vislinjen. Heidi fick
kraftigt bifall för sitt framträdande.
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Dan Andersson Sällskapet på besök hos Japans
ambassadör
Som vi tidigare skrivit om i På Färdvägarna
har Japans ambassadör i Sverige, Mr
Seiichiro Otsuka, visat ett stort och levande
intresse för Dan Anderssons visdiktning.
och stark röst sjöng Kikos översättningar till spanska
av Dan Anderssons dikter.
Med tanke på att vi i vår motivering till 2006-års Dan
Anderssonpris starkt betonat hur internationell
diktaren Dan Andersson egentligen är och att läsare
i andra språkområden känner sig hemma i hans
diktning så var det på sin plats att presentera diktaren
lite närmare för detta internationella sällskap.
Vi återger här vad som sades i den engelska
originalversionen:
Dear Mr Ambassador, Dear Mrs Seiichiro Otsuka
Ladies and Gentlemen
It is an honour and a pleasure for the Dan Andersson
Society to have been invited to your magnificent
Residence and to an evening with songs and the spirit
of Dan Andersson.
My name is Lars Jarnemo and I am the Secretary of
the Society and have been in the steps of the poet
for almost 50 years.

Foto: Torsten Pettersson

Dan Andersson Sällskapets styrelse fick i våras en
mycket vänlig inbjudan till en Dan Anderssonafton och
middag i ambassadörens residens i Djursholm utanför
Stockholm.
Som vi tidigare berättat har ambassadören startat en
kör, the Singing Ambassadors, där ett antal
ambassadörer träffas med ojämna mellanrum och
sjunger tillsammans.
Nu var det tänkt att en sådan sammankomst skulle
äga rum i samband med Dan Anderssonkvällen.
Förutom Japans ambassadör med hustru Makiko och
Japans kulturattaché fanns där ambassadörerna från
Nicaragua, Venezuela och Thailand med anhöriga.
Totalt hade nästan 30 personer bänkat sig runt det
med japanska blommor smyckade bordet.
Dan Andersson älskade fester och han hade absolut
trivts och känt sig hemma i detta otvungna sällskap
där man sjöng hans visor på svenska, engelska och
spanska.
Ambassadör Otsuka trakterade gitarr och sjöng
alldeles utmärkt.
Så gjorde även hustrun till Nicaraguas ambassadör
Senóra Leonie Blandón de Montenegro som med klar

Japans ambassadör i Sverige Mr Seiichiro Otsuka med hustru Makiko
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We are fully aware that Dan Andersson is joining us
tonight. He knows very well what is going on at
Strandvägen 33 at Djursholm.
For sure - he is with us.
Villagers in his homevillage Skattlösberg have told
us Dan Andersson many years ago told some
children that when he was dead he should not be
lost – no - he should go up among the stars and
know everything whats happen on the earth.
He was a sensitive man. He loved parties. He had a
good sence of humour.
His focus was not here – it was far away in another
dimension.
All his life he was a poor man with very little income.
He felt very much at home both in the small huts in
the forests where he lived and as well in the rich
peoples drawing-rooms.
He could speak both to the villagers in his home
district and to the professors at the high schools
He learned to speak and read English, French and a
part German – he translated Kipling´s On the Seven
Seas and Baudelaires Les fleur du Mal.
Dan Andersson or Daniel (which is his correct name)
was born on April 6th 1888 at Skattlösberg in the
province of Dalarna in middle-Sweden.
In the area of Finnish emigrants´ homesteads where
Dan grow up there were hardly any roads and the
arm of the law could not control the people who had
to cope with hardship to survive.
On 1902 when Dan was 14 years old he was sent to
relatives in Minnesota USA. Dan´s father Adolf
wanted Dan to find out if it was a good idea to
emigrate there as so many Scandinavians had done
earlier. However Dans description of the life on the
other side of the Atlantic didn´t please Adolf so Dan
had to come back home and the plans of emigration
were abandoned.
He published his first book Kolarhistorier 1914
followed by Kolvaktarens visor 1915 and Svarta
ballader, Black ballads, in 1917.
He never looked upon himself as a working class
writer.
He was not interested in politics but in human beings.
In religion he was a seeker after truth. He never
achieved his fathers unswerving faith, but was more
of an agnostic. He found consolation in Indian religion
and studied Bhagavad-Gita, the famous hindu
religious document.
In September 1920 Dan had gone to Stockholm to
ask for a job on a newspaper. He put up at the hotel
Hellman where the staff had smoked out bugs. There
was still cyanide acid in the bedclothes and he never
woke up after he had gone to bed that night.
He was just 32 years old.
His daughter Monika was born exactly 6 month after
his death and she still lives and she is fit – we sent
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her a congratulations card last week on her 85 th
birthday.
One may ask oneself why Dan Andersson is still so
popular- Perhaps you can never really explain the
attraction of a great writer but it is probably very
important that his subjects are the great existential
questions which never cease to thrill us – Why do we
live? Is there a life after death? Is there a God in a
Heaven? Why must human beings suffer?
His poetry is sublime and melodious and when music
is added it carries an extra dimension which often
makes it easier to grasp.
His poems are now spread over the world into different
translations and tunes.
I like to finish this short presentation telling you about
”Kiko” –
who is Kiko?
In 1973 during the dictatorship in Paraguay a young
man, Pompeyo Lugo Méndez, fled from his homeland
and found a place of refuge in Prime Minister Olof
Palmes Sweden.
Quickly he learned Swedish and found the poets exactly like Ambassador Otsuka. He found Dan
Andersson – he sang and played his songs in Sweden
for 17 years and called himself ”Kiko del Paraguay”.
Many of Dan Anderssons poems he translated into
Spanish. He introduced Dan Andersson to Spanish
speaking people.
He always said to us : Dan Andersson is not a local
writer – he is international. He is not exotic for us
from South America – he is a realist and we
understand his vibrations very well.
Kiko returned to Paraguay 1989 and later rumours
told us he was dead.
However - to our surprise we received a letter in
January this year from him telling he was all right
and would return to Sweden and Dalarna this summer
to meet old friends and sing and play again.
As we have many guests from Spanish speaking
countries around the table I will bring you Kikos
translation of ”Jag väntar” into Spanish which is a
language I regretably do not speek …
To his surprise this song was placed on the toplists
for folksongs in Mexico many weeks during 1980 –
1982. The first verse is like this :
Yo espero junto al fuego mientras las horas pasan,
las estrellas se mudan y la noche se va.
Yo espero una mujer del floreal senderola amada, la amada de ojos azules.
…or in Dan Andersson’s original version
Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrida,
medan stjärnorna vandra och nätterna gå.
Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida –
Den käraste, den käraste med ögon blå.
Thank you very much…
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Thåström och Black Jim
Som framgår av protokollet från årsstämman lämnades en motion till Sällskapets styrelse om en
aktiv ungdomssatsning inom vårt sällskap. Hur ska vi kunna bredda och popularisera Dan
Andersson i yngre kretsar och motverka att sällskapet blir äldre och äldre eller ”förgubbas och
förgummas” som motionären uttrycker det.
Tidigare Dan Anderssonpristagaren Göran Greider (år 2001) var ute i ungefär samma ärende i
en kolumn i Dagens Nyheter den 17 mars 2006. Göran Greider har lämnat sitt samtycke och
gillande till att vi återger hans text i På Färdvägarna.
Dan Andersson
ett mörkt stråk i popvärlden
För någon vecka sedan dök Joakim Thåströms singel ”Om
Black Jim” upp på P3:s trackslista – ett plötsligt mörkt stråk
i popvärlden. Sången handlar om Dan Andersson, som i
pressen använde signaturen Black Jim, och hans olycksaliga
död på ett hotellrum på Bryggargatan i Klarakvarteren (han
skulle söka jobb på tidningen Social-Demokraten). Hotellet
hade använt cyanväte för att bekämpa ohyra, med det blev
aldrig ordentligt utvädrat och en septembereftermiddag
hittades han död, bara 32 år gammal.
I ett enda slag förvandlade döden honom till en legend med
häpnadsväckande lång halveringstid. I sina gamla
hemtrakter är han dyrkad på ett sätt som jag knappast tror
att någon annan svensk poet är.
När Mikael Wiehe för en tid sedan under en spelning i
Dalarna råkade slänga ur sig att Dan Andersson skrev
sentimentalt skit överöstes lokaltidningarna med upprörda
insändare: En kränkning! Att det hela utspelade sig samtidigt
som Muhammedbildsaffären kulminerade gjorde inte saken
sämre: Muhammed och Dan Andersson har ibland lika starka
anhängare.
”Det måste vara det radikalt hemlösa hos Dan Andersson
som träffat Thåström”
Thåströms fantastiska sång är gåtfull, mörk och
egendomligt skrämmande, när han sjunger om hur de
kommer från fabriken för att hämta hem den döde från
hotellet. Men hur är det möjligt att en skrovlig, lätt åldrad
punkröst från Rågsved så naturligt går i dialog med en sedan
åttiosex år död diktare från ett av de mest ödsliga områdena
i Sverige? Förorter och finnmarksbyar? Jag tror inte att det
bara är för att Dan Andersson-gestalten är släkt med varje
upptänklig modern trasig rockmyt, nej, det måste vara det
radikalt hemlösa hos Andersson som träffat Thåström. Han
skrev ju om ett döende folk, ett hemland av invandrande
skogsfinnar som under hans levnad var på väg att spårlöst
försvinna in i svenskheten.
På sajten Thåström Forum pågick länge en vindlande
diskussion om hur sången ska tolkas. Vad betyder det att
Thåström sjunger om rum nummer 23 och inte nummer 11,
som var det rum poeten dog i? Där finns en av de bättre
litteraturdebatter jag sett på länge.
Finnmarksskalden är helt enkelt inne. Något smart skivbolag
borde göra en Frälsis och låta tjugo nutida artister spela in
klassikerna och tonsätta på nytt. Ulf Lundell och ”Jag väntar
vid min stockeld”? Dogge rappande ”Vaggsången vid
Kestina”? Laleh? Och givetvis Sofia Karlsson, som
häromåret röjde upp i sentimentaliteten. Det finns profit att
göra på profeten..
Göran Greider

Det känns som om Göran Greider träffat alldeles rätt när han
beskriver Joakim Thåströms dikt som ”gåtfull, mörk och
egendomligt skrämmande” – en slags tjuguhundratalets
parafras över En spelmans jordafärd – en sentida poets
samtal med och hyllning till en dåtida.
Här är den …
Om Black Jim
Dom kommer från fabriken för att ta med Black Jim hem
Dom har ett jobb dom fått att göra ikväll på ett Klara natthotell.
Dom kommer ner för bergen för att ta med Black Jim hem.
Kan nån ringa receptionen
Be dom väcka mannen som sover i rum tjugutre
För ibland har dom ingen koll alls på vem dom ska ta med
Det är som om dom vore druckna
som om dom spelat spel
Det är som om dom inte bryr sig
om vad dom tar och vad dom ger
Det är som om dom dragit lott
Och från himlen trillar spik ner när vi ser dom gå förbi
Kanske tar dom han alltför tidigt
Kanske borde han fått några fler år till
Eller är det just den frid han söker
som han kommer få i natt
i vilket fall som helst ska han med dom
hem till Himmelmora kam
I vilket fall som helst tar dom med han när dom går
Det är som om dom måste visa att allting här är ett lån
Det är som om dom bara fyller upp en kvot som dom har fått
Det är som om dom dragit lott
när dom kommer från fabriken
Som om det vore nån tröst alls
för en fattig finnmarksbror
Så vet jag att dom är demokrater
Det är ett sympatiskt drag dom har
Ingen kommer undan
Ingen vet här hur man slipper från
Som om det vore någon tröst alls
tar dom aldrig nåt betalt
Inga pengar i världen hjälper
inga mutor, ingen bön
Det är som om dom vore blinda
det är som om dom inte hör
Det är som om dom inte vet
om vad dom tar och vad dom ger
Det är som om dom har spelat spel
Dom kommer från fabriken
Dom kommer från fabriken
Och från himlen trillar spik ner
Thåström

Foto: Anders Källgren

Black Jim is Back
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Kiko fick årets Dan Anderssonpris
Vid sitt möte i Ludvika den 25 maj 2006 beslöt styrelsen
för Dan Andersson Sällskapet att dela ut årets pris till
Pompeyo Lugo Méndez eller som han kallade sig när
han bodde och arbetade i Sverige under 17 år,
Kiko del Paraguay.
Styrelsens motivering lyder sålunda:
…för att han med stor tydlighet berättar för oss
att Dan Andersson är en internationell diktare,
att hans författarskap inte känner några gränser,
att människor i andra delar av världen
och i andra språkområden
känner sig lika hemma i hans diktning som vi
och förstår att allt hänger samman,
att allt är en del av helheten
Kiko är född i San Pedro del Parana i Paraguay den
2 mars 1949.
Hans indianska mor lärde honom tidigt att spela och
sjunga och att dikta – han har skrivit mycket på det
indianska språket guarani men mest på spanska –
han har berättat om den paraguyanske poeten
Teodoro Mongelós som skrev på guarani om fattiga
bönder, om tungt arbetande kvinnor, om kolmilor och
skogsarbete, om enighet och solidaritet bland
arbetarna och om kärlek. På många sätt var därför
Kiko väl förberedd när han skulle möta Dan
Andersson i Sverige på en SSU-kongress i
Värmland.

Flydde till Sverige 1973
Som mycket ung flydde Kiko från sitt hemland där
den tysk/paraguyanske diktatorn Alfredo Stroessner
höll landet i ett järngrepp. Kiko flydde från fängelse
och från tortyr. År 1973 kom han till Sverige där han
sökte politisk asyl och fick den omgående beviljad.
Kiko fick därmed en fristat i Sverige.
Snabbt lärde sig den språkbegåvade ynglingen
svenska och hittade de svenska poeterna och
särskilt Dan Andersson.
I flera år reste Kiko runt i Sverige och sjöng och
berättade om Dan Andersson och om sitt hemland
Paraguay.
Han började tidigt översätta Dan Anderssons texter
till spanska och kände direkt hur ord, stämningar,

själva känsloläget förenade poeten från Grangärde
finnmarker med den folkliga och populära
vistraditionen i sydamerika – svårmodet, slitet,
svetten, skogen, längtan efter något annat och
bortanför - allt hörde samman.

El ultimo tren
Kiko skrev en bok under Sverigeåren som heter ”El
ultimo tren” (”Det sista tåget”) där flera av de spanska
översättningarna av Dan Anderssons dikter första
gången publicerades. Han skriver om indianpoeten
Mongelós och kallar honom en reinkarnation av Dan
Andersson. Boken är huvudsakligen en spansk
biografi över Dan Andersson där några av
kapitelrubrikerna heter sånt som Baladas Negras (
Svarta ballader), Canciones del carbonero
(Kolvaktarens visor), Prosa y amor ( Prosa och
kärlek).
Gunnar Turesson har sagt att ”El ultimo tren”
beskriver hans svågers oväntade resa till evigheten
och in i odödligheten.
Precis när detta skrivs framgår av nyhetsmedia att
Alfredo Stroessner är död.
När hans politiska karriär tog slut 1989 återvände
Kiko till sitt folk för att fortsätta kampen för rättvisa,
frihet och för att skriva poesi – något som han fortsatt
med under alla dessa år.
Kiko berättar för oss att Dan Anderssons namn är
känt i den litteraturintresserade spanskspråkiga
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världen – mycket tack vare Kikos översättningar.
Spanskan är efter kinesiskan (mandarin) och
engelskan världens tredje största språk.
Nu kan ungdomar i mitt hemland sjunga och fritt läsa
Dan Anderssons texter. Så kunde man inte göra för
20 år sen när mina översättningar av hans dikter
kallades för kommunistpropaganda, säger Kiko.

De la senda sangrante
Det blev manus till en ny bok en bit in på 2000-talet.
– essayer om poesi och musik och mycket om Dan
Andersson. Där finns flera av Dan Anderssons sena
noveller. Kiko har kallat sitt manus ”De la senda
sangrante” och har själv översatt till ”Den tunga
vägen”. Man kan möjligen tänka sig att översätta
ordagrant med ”Den blödande stigen” – men det är
alltså inte Kikos översättning. Publicering skall det
bli och förmodligen en översättning till svenska – av
ekonomiska skäl är det oklart när den kan äga rum.

Hóla Kiko – du är årets pristagare!

Foto: Robert Svensson

När vi ringer Kiko och berättar att han skall bli årets
Dan Anderssonpristagare blir han jublande glad.
Dagen efter kommer ett e-mejl från andra sidan
havet.

Pompeyo Lugo Méndez ”Kiko del Paraguay”
firar priset med en kall öl och en cigarr.

Vi läser det som poesi:
Vi är så rika i Paraguay.
Fåglarna vid våra fönster sjunger en evig konsert,
vindarna berättar om hotet mot deras oskuld,
majsblommor utan gift,honung som vi tar endast för att söta brev och mat
är guld och frisk
vatten dricker vi med händerna vid småvägar
vi har inga materiella ting
våra barn är friska och duktiga arbetare
Jag längtar efter Sverige!
Jag längtar efter er alla!
Dan Andersson Sällskapets styrelse sände ut en
press-release dagen efter tillkännagivandet och
avslutade den på följande sätt:
I 33 år har denne märklige indianättling arbetat med
Dan Anderssons texter i Sverige och i Sydamerika.
Dagligen berättar han för sina elever om Sverige,
om våra poeter och om vår viskonst. Under många
år har Kiko känsligt översatt Dan Anderssons prosa
och poesi till en passande spansk språkdräkt.
Oupphörligt passerar han de gränser som egentligen
inte finns och visar hur allt hänger samman, hur
människor i olika delar av världen kan förstå
varandra, hur mycket som förenar oss och hur litet
som skiljer oss åt, hur poesi och musik är det språk
vi förstår var vi än befinner oss.
Dan Andersson Sällskapet finner det därför
angeläget att utse Pompeyo Lugo Méndez ”Kiko del
Paraguay” till 2006 års Dan Anderssonpristagare.
Prissumman är 20 000 kronor.
Priset kommer att delas ut i samband med
Luossafesten i Skattlösberg söndagen den 6 augusti
2006.

Aktuella program med anknytning till Dan Andersson kan vi lägga ut på vår hemsida.
Har du någonting på ”G” – kontakta Museet!
Här är några program som är klara i slutet av september:
18 oktober kl. 19
21 oktober kl. 18
22 oktober kl. 11
9 november kl. 19
17 – 19 november

Puch Magnus och Lars J - Alviks bibliotek
Pär Sörman – En Spelmans Saga – Veritas klubbafton, Borås
Jörgen Dicander och Bengt Fredriksson - Hedemora kyrka
Lena Molander, Björn U Dahl – Kvarnkullen, Kungälv
Bokmässan Örebro Slott 2006

Vi påminner dig
som skall betala in medlemsavgiften för 2007 via vår inhäftade post-avi att TEXTA ditt namn
som avsändare – annars har vi ingen möjlighet att spåra den som gjorde inbetalningen.
Vi tipsar dig
att Dan Anderssonvännen, vår utomordentlige fotograf m.m. Lars G. Lindström har givit ut en
roman ”Tårar från tyska träd” på eget förlag.
Romanen handlar om en ung pojkes uppvaknande från nazism, krig och skräckvälde.
Rekommenderas!
Specialpris för Dan Andersson Sällskapets medlemmar 170:- plus porto (pris i handeln 220:-)
Kan beställas från ord-mening@swipnet.se
eller telefon 08/ 35 22 26
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