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Ty envar profetia och psalm skall förgå
som en fläkt, som en rök på förgängelsens bud,
men allt som av kärlek är fyllt skall bestå
och leva och vara som Gud.
sista strofen ur Till kärleken ur Efterlämnade dikter, 1920
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Kära Dan Anderssonvän!
När jag skriver detta är det 22 grader kallt i
Bollnäs och jag längtar till en skön Dan
Anderssonsommar med trevliga Danvänner,
sommarvärme och blå himmel, jag kan till och
med längta efter myggorna men inte knotten.

När ni har detta nummer av På Färdvägarna i er hand hoppas jag att våren har kommit en
bit på väg och att solen värmer er alla. För att återvända till kylan så är jag helt kall
inombords efter att fått ett kostnadsförslag från Brunnsvik gällande vårträffen. De har höjt
priset från föregående år med över 40 procent och det kändes som ett slag i solarplexus.
Brunnsvik var Dans skola och därmed även vår skola men den nya prissättningen tvingar
oss till att tänka om när det gäller platsen för vårträffen och vår årsstämma.
Styrelsen har genom gemensamma krafter finkammat hela det möjliga utbudet av
alternativa mötesplatser i regionen. Resultatet syns i kallelsen till årsstämman och Vårträff
senare i detta nummer av På Färdvägarna.
I morgon den 27 februari reser jag till Ludvika för en sista förberedelseträff inför årets Dan
Anderssonvecka och den kommer att bli spännande som vanligt med ett brett utbud av
framträdanden. Gammal som ung kommer att få något som passar. Livet går vidare i en
allt snabbare takt. Det är nu tolv år sedan Gunde Johansson avled och jag blev
ordförande, det är även sista året för mig som anställd i Bollnäs kommun. Jag kommer att
bli statsanställd under detta år eftersom jag blir pensionär. Det är dags att släppa fram
ungdomarna även i vårt kära Sällskap. Det är roligt att vi har kunnat rekrytera så många
unga krafter till vår styrelse och till vårt Sällskap. Dan Andersson lever i så mångas hjärtan
så återväxten är säkrad inför framtiden.
Alla som har hört av sig till vårt museum har noterat att vi har fått en ny föreståndare som
heter Monica Hjalmar. Hon har på ett mycket smidigt och bra sätt kommit in i vår
verksamhet och det befarade ”glappet” efter Lena har helt uteblivit. Hoppas att många av
er kommer att träffa Monica till sommaren då ni alla är välkomna till en härlig Dan
Anderssonsommar i Grangärde finnmark.
Hälsningar från er ordförande

Torsten Pettersson
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Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2007
Härmed kallas Dan Andersson Sällskapets medlemmar till ordinarie årsstämma
– den fyrtiofjärde i ordningen - lördagen den 19 maj 2007
kl. 10.00 på Räfsnäsgården 5 km sydost om Ludvika.
Lokal: Matsalen
Enligt våra stadgar skall skriftlig kallelse sändas till alla medlemmar senast en månad före ordinarie
årsstämma.
Vidare skall skriftliga motioner vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsstämman. Då kallelse
kan nå medlemmarna senare än åtta veckor före stämman har styrelsen beslutat att utsträcka
motionstiden till den 15 april.
Enkla frågor skall skriftligen eller muntligen anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman
eller senast den 5 maj.
Vid årets stämma skall ordförande för en mandatperiod av två år väljas samt fyra övriga ordinarie
ledamöter för två år.
Vidare skall två revisorer och en suppleant väljas för ett år.
Tre medlemmar skall väljas att ingå i priskommittén för tre år.
Vid stämman utses den valberedning som skall förbereda valen vid 2008 års stämma.
Sittande valberedning, som består av Ingemar Ingevik (sammankallande), Lars G. Lindström och
Christina Johansson, är självfallet tacksamma för förslag från Sällskapets medlemmar till nomineringar
till de olika uppdragen. Kontakta gärna valberedningen via Museet.
STYRELSEN

Kära medlemmar!
Ganska många medlemmar är slarviga att skriva (texta) namn och adress på betalningstalongen när man skickar in sin
medlemsavgift. Medlemsavgiften är vi tacksamma för men det är jätteintressant att veta vem som betalade. Vi har inte
en chans att spåra avsändaren.
Vet du att du glömde det i höstas – ring museet!
Hälsningar Inga-Lill / Skattmästare

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att lämna förslag till
namn på årets Dan Anderssonpristagare senast den 15 april
2007.
Skriv eller ring eller mejla ditt förslag och en kort
prismotivering till Museet som vidarebefordrar till
priskommittén.
Vid styrelsens möte i anslutning till Vårträffen kommer vi att
fatta beslut om vem eller vilka som erhåller 2007 års främsta
litterära utmärkelse – näst efter Nobelpriset.
Det högtidliga tillkännagivandet kommer liksom förra året
att ske i samband med Vårträffen och därefter informerar vi
massmedia via en press-release.
Priset kommer traditionsenligt att överlämnas vid
Luossafesten i Skattlösberg söndagen den 5 augusti 2007.
Dan Andersson Sällskapet / Styrelsen

Foto: Torsten Pettersson

2007 års Dan Anderssonpristagare

Pompeyo Lugo Méndez ”Kiko del Paraguay”.
2006-års Dan Anderssonpristagare
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Över skogen med ett paket till vännen Ludvig…
I början av den ljusaste av årets månader, i juni 1914, finner vi Dan
Andersson i sitt föräldrahem vid Luossa i Skattlösberg. Han har
nyligen debuterat som författare.
Den sista veckan i april ligger Kolarhistorier på
bokhandelsdiskarna – nu kanske det finns en
öppning och en framtid för honom som fri
skriftställare, som han så länge drömt om.
I mitten av januari samma år harTidens förlag
äntligen antagit hans manuskript; i uppgörelsen ingår
att det skall bli en ”en-kronasbok” och författaren
erhåller 10 öre för varje försålt exemplar. De 300
kronor som förstlingsverket inbringar är emellertid
snart förbrukade.
Man kan föreställa sig att diktaren tillfälligtvis är vid
gott lynne vid denna tid med tanke på ovanstående
- en smula kontanta medel och finnmarkens
sommar i antågande – det är inte så illa - även om
det är trångt och eländigt i stugan där han och
familjen bor. Brodern Anders ligger i sin säng om
dagarna plågad av sjukdom.
Den 8 juni vandrar Dan Andersson de kända
barrskogsstigarna från Luossastugan söderut förbi
den lilla tjärnen Kvittlam och under Sörberget bort
till Tattarfallet där vännen Ludvig Eriksson bor. Under
armen har Dan ett paket till Ludvig. Det är debutboken Kolarhistorier, som han har tänkt att ge till
sin gode vän, spelmannen, fritänkaren och filosofen
Ludvig som betytt så mycket för hans andliga och
musikaliska utveckling.
På bokens tredje sida har han redan skrivit en
hälsning:
Till Ludv. Eriksson med tack
för långvarigt kamratskap från
författaren.
8. juni 1914

Vi kan föreställa oss hur väl tillfreds Dan Andersson
känner sig när han kan underteckna sin dedikation
med ”författaren”.
Boken blir en värdefull klenod i Ludvigs alltmer
omfattande boksamling. (se artikel om Ludvig
Eriksson i På Färdvägarna No 11)
Ludvig går ur tiden 1949.
Många av böckerna tillfaller en av hans döttrar Lilly.
Lilly är mor till Robert Svensson som fortfarande
bor kvar i släktgården Tattarfallet.
Robert berättar att han minns hur Lilly och Seved,
hans mor och far, med stolthet visade upp den
dedicerade förstautgåvan av Kolarhistorier för
intresserade besökare i gården.
I samband med att Dan Andersson Museum
invigdes på Engelbrektsgatan i Ludvika den 6 april
1991 lämnade Robert över boken som en
deposition. Den visades under en kort tid och ingick
i utställningen men plockades bort då ett lämpligt
låsbart vitrin-skåp ännu inte hade införskaffats. Det
fanns stöldrisk för en så märklig och väl bevarad
skrift.
Sen blev boken lagd högt uppe i ett skåp i butiken
och mer eller mindre bortglömd under 15 år. (sic!)
Här visar vi På Färdvägarnas läsare boksidan med
dedikation, förstasidans omslagsbild och ett vackert
foto av Ludvig Eriksson spelande på sin fiol.
Tanken är att vi nu åter ska kunna visa boken på
museet – men nu under säkra former.
Lars J
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Foto: Okänd

Dedikation från författaren till Ludvig Eriksson

Ludvig Eriksson

Kolarhistorier, utgiven på Tidens förlag 1914.
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På nya Visskolan i Västervik finns Jimmy Ginsby . . .
. . . där han idag arbetar som en av huvudlärarna i ämnet vistolkning och
undervisar även i skrivandets hantverk. Han är född i Stockholm 1962, har bott
och arbetat på många platser, är sen många år en flitig men för de flesta en
okänd arbetare i kulturens vingård och behärskar många tekniker –
studiomusiker, spelar gitarr, dragspel, mandolin och det mesta som det går att
få musik ur, tonsättare, skrivit sånger sen 1981, gett ut en samling dikter 1999,
översättare (Leonard Cohen), skådespelare (Bohusläns teater 1995-96),
kursledare i kreativitet, har i många år beundrat Dan Andersson.
Den dikt av Jimmy som vi här återger är ingenting mer eller mindre än en
kärleksförklaring till Daniel Andersson.
Men först en kort presentation av Jimmy…

Om min relation till Dan Andersson Mitt första möte med Dan Anderssons författarskap var genom romanerna
De tre hemlösa och David Ramms arv.
Detta i en utgåva från Tidens förlag från 1921, där båda romanerna var
samlade i ett band. Hur denna bok från nedlagda Islingby studiecirkelbibliotek
i Borlänge hamnade i familjen är en gåta, men fann den och läste och
drabbades, det gjorde jag.
Så här efteråt förstår jag att jag, då knappt 17 år gammal, hade haft min
första litterära upplevelse.
Nu, med många år av eget skrivande bakom mig och, hoppas jag framför
mig, kan jag försöka formulera vad jag kände. Boken handlade ju om mig!
Om mig och alla andra som längtade efter något, som ville veta hur det
egentligen stod till med saker och ting. Om mig och alla andra som inte
ville nöja sig med slocknade förkrympta svar på brinnande stora frågor.
Boken handlade om mig och andra som bär känslor av hemlöshet, vilsenhet
och oro, om oss som anar och förstår, att vi inte kan leva på bröd allena.
Själen, anden, behöver så mycket mer än den oerhört magra kost som vår
tids stressade flimmer och fladder, reklam- och mediabrusvärld kan erbjuda
oss.
Det FINNS något bortom bergen, och innert inne så vet vi det. Däri ligger Dans
ständiga dragningskraft och aktualitet – så länge vi längtar, hoppas, drömmer, slåss,
älskar, skrattar och gråter och vill mer än att bara jobba och tjäna pengar, så lever
Dans dikter, sånger och andra texter vidare.
Jag älskar Dan Andersson, inte för att han var världens bäste författare, det var han
inte, allt håller inte samma klass och koncentration. Jag älskar honom som en vän,
en medvandrare, en som lyssnar och förstår och ibland själv behöver tröstas, mitt i
vilsenheten, hemlösheten och oron.
Jag älskar honom för det han ville till, för det han drömde om och längtade efter.
Måtte jag också dömas med det måttet en gång, efter vad jag drömde om och inte
vad jag ”lyckades” med i livet.
Låt oss inte göra Dan till en myt, en upphöjd ikon. Det har vi nog av. Låt oss hålla
hans dikter och sånger levande på samma sätt som hans verk inspirerar oss och
håller oss vid liv.
Mitt bidrag till ”På Färdvägarna” är i grunden en sång, en visa. Detta är texten till
den. Den heter brev till Daniel beroende på att det var det han döptes till, och Daniel
kallade pappa Adolf honom för in i det sista.
Jimmy Ginsby
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BREV TILL DANIEL
”Ett brev från mig och 2000-talet till poeten och medvandraren
Dan (Daniel) Andersson1888-1920”

Jag sitter ensam Daniel, och skriver brev till dig,
jag sitter i en sommarkväll och allt är nära mig.
Allt vittnar om den kärlek, som sökte dig en gång,
här råder samma närhet, här sjunger samma sång.
Snart flyttar gässen Daniel, det luktar svagt av höst,
men ännu dröjer sommarkväll, och allt får bot och tröst.
Allting blir helt i denna stund, och såren sluts igen,
allt skvallrar om att livets grund trots allt är Kärleken.
Den väg du valde Daniel, den vandrar få idag,
vår kärlek är kommersiell, och byts efter behag.
Vår tunna tro är nästan död, och mänskan dör med Gud,
här lever vi på bara bröd, och sövs av bild och ljud.
Jag skriver till dig Daniel, från en förpestad tid,
vår svulst är intellektuell, och äter upp vår frid.
Vi har valt bort den verklighet, som tanken inte når,
men ingenting vi har och vet kan läka våra sår.
Nu sjunker solen Daniel, och mörkret faller på,
hur mörkt det än ska bli i kväll så finns ett ljus ändå.
Det ljuset heter Kärleken, det brinner aldrig ut,
det leder oss, det är vår vän, och blir vårt hem till slut.
Snart vilar pennan kära bror, jag vet att du förstått,
och att du hört mig där du bor, i andens höga slott.
Jag hoppas att jag träffar dig, när jag vid porten står,
nu värmer dina dikter mig på vägarna jag går.
JIMMY GINSBY

Foto: Linnea Källgren
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Nyutkomna böcker och CD skivor m.m.
”Visor i vinden”
Den fine diktaren, den lågmälde poeten Holger Lewin, Dan
Anderssonpristagare 1991, har sänt oss sin nya bok ”Visor i vinden –
melodiska minnen” (Bokförlaget Axplock, 2006) och bifogar ett kortfattat
meddelande:
Sänder här min 37:e och även min sista bok för kännedom. Avsnittet
om Finnmarkens spelmän bör väl vara av intresse för Dan Andersson
Sällskapet.
Med bästa hälsningar
Holger Lewin

Holger Lewin

Prismotiveringen från 1991, som Gunde Johansson skrev, lyder
sålunda:
…för hans engagemang kring de små i samhället i Dan Anderssons
anda samt hans berättelser och dikter kring arbetets mödor, egna och
andras, på ett föredömligt klart språk där även katten, skogsfolkets
dyrkade vän, fått en given plats som symbol för mystik.
Självklart är vi intresserade av Holger Lewins skriftställarskap och
särskilt av berättelsen om Finnmarkens spelmän och Dan
Anderssonveckan 2001 när vingåkerssonen Göran Greider tog emot
priset. Avsnittet handlar mycket om vänskapen med Gunde Johansson
men också om andra spelmän, Nisse Munck, Roine Lindström, Björn
Jadling och diktare såsom Nils Parling.
Som det förhåller sig med så många andra av oss beskriver Holger
Lewin hur Dan Andersson vandrar bredvid oss genom livet – hur hans
ord kan vara oss till tröst i de svåraste av livets stunder.
Tack för boken – vi är många som lyssnar till dig och sänder du en
38:e utgåva så tar vi den till oss liksom de tidigare.

”Svarta ballader”
Efter Sofia Karlssons mega-succé med CD:n med
rubricerade titel har museet sålt slut på sina vackra vita
”Zindermansböcker” med en av 1900-talets märkligaste och
starkaste diktsamlingar. Det är inte självklart att det ena är
en konsekvens av det andra – men man kan fundera däröver.
Svarta ballader kom första gången ut på Bonniers förlag i
november 1917. Diktsamlingen hade vandrat mellan olika
förlag - Tidens, Åhlen och Åkerlunds, Framtidens och
Bonniers. Bonniers hade slutligen meddelat författaren att
den kunde tryckas dock utan honorar. Men 25 fri-exemplar
skulle lämnas över till författaren. (!)
Dan Andersson accepterade uppgörelsen då han var
angelägen om att få sin diktsamling utgiven.
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Stefan Jacobson i Stockholm har lagt ner mycket engagemang
och stort intresse för att nytrycka Svarta ballader. I slutet av 2006
var den klar för utgivning.
Det har blivit en enkel och vacker skrift från Odyssé Bokförlag.
Boken innehåller även en femton sidor lång biografi illustrerad med
många foton.
Detta innebär att Svarta ballader åter finns att köpa och nu kan
beställas från museet.
Kontakta Monica.

”Ballad Noires”
Poémes traduits du suédois par Bruno Woisson
Över hela världen har Dan Andersson Sällskapet medlemmar. I Frankrike bor Bruno Woisson och han har just
översatt Svarta ballader till franska. Hjälp med att tolka en del krångliga dialektala uttryck har han haft av Monika
Sedell.
Bruno skriver att det är särskilt anspråksfullt att vilja översätta poesi - hur omöjligt det egentligen är att översätta
den mest subtila av litterära former – musiken, associationerna, rytmen, stämningen av varje ord – men han har
försökt och han har fått mycket hjälp av Monika
”en mycket vänlig kvinna” som han skriver.
Vidare skriver Bruno att han har en brorson i Paris med kontakter
bland bokförläggare, men det är inte säkert att Ballad Noires kan
publiceras. Som vanligt handlar det om ekonomiska ting. Bruno
vill att den franska Svarta ballader ska ges ut med den svenska
originaltexten på ena sidan och den franska tolkningen på
motstående.
Vi i redaktionen kan inte göra annat än önska Bruno lycka till –
att vi lovar att försöka bistå honom på bästa sätt – att vi alla
gläds åt att den svenske översättaren av Baudelaires Les fleur
du Mal äntligen kan presenteras för franska läsare.
Här är andra strofen av Omkring tiggarn - jämför med originalet…
Il y a quelque chose derrière les montagnes,
derrière la poésie et derrière les fleurs,
au delà des étoiles, derrière mon coeur ardent.
Quelque chose qui murmure, qui m´attire et m’invite:
”Viens vers nous, car se monde, ce n´est pas ton royaume.”
Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören –något går och viskar, går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!.
Ett exemplar av Ballad Noires finns att studera på museet.
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Karl Lärkas ”Dan Andersson-minnen”
På höstkanten 2006 anlände nummer 2 av Morabygdearkivs skriftserie till Dan Andersson Sällskapet. En tunn
och anspråkslös liten skrift – men med ett starkt och
levande innehåll.
Det handlar om Karl Lärkas Dan Anderssonminnen.
Att Karl Lärka (1892 -1981), Sollerösonen,
fotografen, hembygdsforskaren och Dan
Andersson var mycket goda vänner är känt sen
tidigare. De hade planerat en bok om
Finnmarken med Karls fotografier och Dans
texter men projektet blev aldrig realiserat.

Karl Lärka porträtterad 1927 av
konstnären David Tägtström.
Porträttet som ej är fullbordat finns
på Dalarnas Museum, Falun.

F

Året på Brunnsvik

Dan i Morabygden

Lärka gick på Brunnsviks folkhögskola vinterkursen 191516 - året efter Dan Andersson. Det var på Brunnsvik de
möttes första gången.
Här har Ove Karlsson sammanställt olika texter av Karl
Lärka som handlar om vänskapen med Dan Andersson.
Den första är daterad söndagen den 19 september 1920
och är ett brev till vännen som lämnat världen tre dagar
tidigare.
Den andra texten skildrar deras sista resa tillsammans
till Mora och Zorns begravning den 26 augusti 1920 - de
står utanför kyrkogårdsmuren - och vidare till Älvdalen
per tåg och cykel och diverse strapatser däruppe.
I två veckor kamperade de två ihop innan Dans längtan
efter Olga och hemmet i Gonäs blev för stark och Karl
genom goda kontakter lyckats att låna upp pengar till en
tågbiljett till Dan.
Avslutningsvis finns en mängd intressanta anteckningar
hämtade ur Lärkas ”kladdböcker” skrivna 1949 – 1970.
Här några smakprov ur boken:

Han kommer som nerdimpandes från något håll –
gudarna må väl veta varifrån. Han färdas på cykel
och pockar på husrum och vila, och ett rum så att
han kan skriva. Och eftersom han vet att det är gott
om rum i stugan och vet också hur välkommen han
alltid är, så får han ta mitt rum däruppe med utsikten
över Siljan och rakt på Gesundaberget! – det rummet
som också han tyckte allra bäst om. - - - Zorn dör i veckan - dr Helling skär ihjäl honom på
Mora lasarett. Nu ville Dan till Mora den sista dagen
och se på Zorns begravning och vad det allt kunde
bli att se på.
Vi cyklade in till Mora men Dan var ej i sitt bästa humör.
Han står där som bara ”en man på gatan” och
betraktar begravningsståten. Han känner nog en hel
del i processionen: Engström, Karlfeldt, Eugen osv.

Brev till Dan
Just då jag kommer ner talar man om att
det skrives om i tidningarna att Dan
Andersson är död!
Ja – bestört - måste jag ändå erkänna
att det kunde aldrig ha kommit oväntat –
oväntat bara att det skett på ett sådant
sätt.
Du var en alltför ovanlig människa och figur
för att få leva bland oss dödliga länge ”De goda dö unga”. Det har nu så stått
skrivet i stjärnorna så länge till dess att
folk också upptäckt att så är. Du var den
godaste och vekaste och finaste av alla –
trots att också allt annat fanns i en så
överväldigande grad.
(Gruddbo, söndagen den 19 september 1920)

Dan, fotograferad av Karl Lärka 1917

Själv känner Dan nog en viss
smärta, ”utomstående” till så
mycket här i folkvimlet i Mora. Inte
en enda som känner honom mer
än kamraten vid hans sida.
Han ville bara se det på avstånd –
och det tycktes mig som om han
bara
uppfattade
allt
det
märkvärdiga som bara en trist
tristess - något som han för sin del
kände sig stå så oändligt långt
utanför - fast nog kunde det duga
att se på för några ögonblick.
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Foto: Karl Lärka

Foto: K G Svensson, Falun
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Storbrottet, Älvmötet, ”Rotälvssuget” mellan Dalälven och
Rotälven. Bilden togs vid den sista resa Karl Lärka och Dan
Andersson gjorde till Älvdalen. Resenärerna övernattade
på klippan i förgrunden

Karl Lärka med sin amerikanska kamera för 13x18 plåtar.

Dan och Karl Lärka i Älvdalen
Resan fortsattes med eftermiddagståget till Älvdalen
– fast nog hade vi säkert varit framme lika tidigt eller
sent om vi cyklat också! Det är då säkert med den
vedeldning och hastigheten som Gävle-Dala bestod
sig med på den tiden.
Det utlovade nattlogiet i Älvdalen finns inte tillhands
och de två trötta och hungriga vännerna inser snart
att det är övernattning i skogen som gäller.
Det var en kall septembernatt och jag fick bädda
ner Dan i ljungen och lägga granris över för att hålla
den värsta kylan borta, utsvulten och medtagen som
han var. Dan kom i extas däruppe vid Bråjdsker, han
berättade och predikade över djupa frågor om liv
och död innan han slutligen somnade, utmattad.
I grå gryningen vaknade han och visste bara inte
vad det här var fråga om, var han var osv. Han hade
drömt sig vara hemma hos Olga och
aldrig hade de haft så ljuvligt
tillsammans som nu. Och nu vaknar
han inne i en rishög någonstans någonstans utan att alls veta var.

Jag är väl Dalarnas
största skald ändå?
”Men förbannat fint i kvälst i alla fall,
jag ser forsen och hör musiken fast
jag ligger inne i en rishög. Hur har du
kunnat vara så full i fan och räkna ut
det åt mig och sen skall du gå till att
frysa själv”
Drömmen ville inte vända tillbaka till
Olga i första taget och under allt

muttrandet råkade också jag mera skämtsamt än
förebrående säga något om ” men hur fan kan en
karl ställa till så här åt sig då!” Då muttrade han
någonting och jag väntade att han skulle ta till
storsläggan. Då kom det, självironiskt och typiskt
Dan Anderssonskt: ”Jag är väl Dalarnas största skald
ändå?”
Och i det ögonblicket kände också jag att det
verkligen var så – verkligen och en mycket stor skald
ändå! Undrade om det överhuvudtaget fanns någon
friare och större. Det var så skaldiskt alltsammans
som han ställt till det åt oss.
Om det nu också var bara ”surret” så var det ”kaffe”
ändå så här dags i morgonkulan och musiken från
älv och skog och allt – det började ju rent ut på att
kännas högtidligt att vakna så där på själva
Bråjdsker – där bara namnet på platsen - den vackra
högtidliga platsen – skvallrade om att
här hade minsann hänt högtidliga
saker någon gång förr.
Ja, vart inte själva Dan Andersson
så högtidlig till det där han låg säkert
inbäddad i sitt stora väldiga skatbo,
att han till och med anförtrodde mig,
att nu var han riktigt säker på att han
också skulle få en arvinge!
Och då kan ni ju förstå att högtidligare än så behövde det aldrig bli
däruppe vid Bråjdsker – det var
högtid mer än nog.

Karl Lärka i kolarskogen.
Självporträtt 1920.

Karl Lärkas ”Dan Anderssonminnen” finns nu att beställa från
museet.
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”I själ och hjärta”
Sven Reenbom sjunger egna tonsättningar till
texter av Dan Andersson, Nils Ferlin, Karin Boye
m.fl
I många år har vi i Dan Andersson Sällskapet haft glädjen
att få lyssna till Sven Reenboms viskonst.
Sven kom i början av 1980-talet i kontakt med Dan
Anderssons författarskap via Visans vänner i Örebro och
den tidigare Luossaguiden Nisse Munck.
- Jag hittade då dikter av Dan Andersson som jag inte
visste var tonsatta förut och inte hade jag tid att forska
heller utan det blev att göra egna alster, berättar Sven.
Många toner har Sven satt under åren.
Bland de mest kända och uppskattade är den ljuvliga
tonslingan ”Till min far” och där finns ”Visa” med
inledningsraderna ”Min kärlek föddes i lustfylld vår, på
stränder av lekfullt dansande vatten” och ”Vaknatt” som
börjar ”I kvävande vaknätter ändlösa långa, när minnen
sticka som retade bin…”
Ferlins ”Jag kunde ju vara…” ur debutsamlingen En
döddansares visor från 1930 och Karin Boyes ”I rörelse”
ur samlingen Härdarna från 1927 med den första strofen
”Den mätta dagen, den är aldrig störst.

Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd Men det är vägen som är mödan värd.”
är några exempel på pärlor ur detta CD-album.
Donald Brokvist, som varit starkt bidragande till CD:ns
tillblivelse lägger ett vackert gitarrackompanjemang bakom
Svens sång.
Skivan finns på Dan Anderssonmuseum.
PS / Sven och Donald har i skrivande stund lovat att inleda
Vårträffen i Ludvika kyrka den 17 maj 2007

”Män utan vänner, folk utan namn”
Christer Lindén tolkar Dan Andersson
Ett nytt och spännande namn i den ständigt växande
skaran av Dan Anderssontolkare är Christer Lindén från
Kil i Värmland. I början av februari släppte han sin CD
med egna tonsättningar och en högst personlig tolkning
av tolv av Dan Anderssons dikter. Med akustisk gitarr,
mandolin, bas, munspel, keyboard och trummor lägger
han en lagom tung och folkrockig touch över de klassiska
dikterna. Innan han drar igång första låten ”Hemlös” ylar
vargarna så vi stannar till och lyssnar spänt.
Vad ska hända nu?
Långt ifrån de klassiska vistolkningarna bjuder oss Christer
Lindén en blues/rockinfluerad finnmarksdiktare - en Dan
Andersson för 2000-talets lyssnare?
Dikterna talar till mig, säger Christer. Där finns magi och
ord från en svunnen tid och de slitar tag i mitt inre. Jag
drog upp riktlinjer för hur det skulle låta och hamnade
någonstans mellan Cash, Dylan och Thåström. Jag ville
det skulle bli mäktigt, vackert, sorgligt och vemodigt med
stänk av glädje till livet trots dess vedermödor.

Christer har tillägnat sin mormor, Gunborg Andersson
(1915 -2006), CD-inspelningen.
Den finns att beställa och köpa på vårt museum.
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2007-01-27
Efter styrelsemöte i Ludvika med buss 46 till Skattlösbergs vägskäl – går på snöiga men inte hala vägar upp till
byn. Minus 9 grader. Det skymmer på.
Fullmånen redan högt på eftermiddagshimlen.
Som vanligt bjuder mig Elsie-Marie husrum. Jag mår så
bra häruppe. I Dan Anderssonland och Skattlösberg har
jag haft många av mina bästa stunder i livet. Saknar
fortfarande Jan som lämnade Elsie-Marie, pojkarna,
många vänner och den här världen alltför tidigt för snart två
år sen.
Brukar alltid gå ner till Luossa när jag kommer upp till
byn. Så ock i kväll. Den korta midvinterdagens ljus dröjer
ännu kvar bakom Finn-Pers backe där Finn-Gammelgården hukar i skymningen.
Det finns fasta snö-scooterspår att gå på – tack till byns
ungdomar ikväll istället för sedvanligt gnissel över vådlig
och hörbar framfart i obanad terräng.
Där ligger Nässelbo nersnöad och mörk. Stannar – minns
Luossaguiden Rolf som bodde här i tio år; de sista fem
åren bodde han i denna otäta stuga året runt. Frös han
inte?
Här bodde jag den ljuvliga sommaren 1963. Mössen kilade
mellan tapeterna men frös gjorde jag inte.
Alldeles stilla ikväll. Ingen vind. Lätt att gå nerför backarna,
går över Holåkern, Polkabäcken brusar och sjunger visor
under snön. Här är marken som Jan och Åke i veckor
högg ren från sly och varsamt återställde landskapet. Det
är bara några år sen.

Ovanför backen skymtar Sveriges vackraste diktarboning,
Luossastugan, vilande i det sista dagsljuset och i återljuset
från nysnön. Här bodde familjen Andersson i drygt tre års
tid. Säkert var vintrarna lika skarpa och snöiga då som
nu.
Lossar försiktigt grinden.
Det är sig inte likt! Någonting har hänt?
Den största rönnen på tunet har störtat – ligger bruten
med den stora kronan i snödrivorna. Bara den mindre
rönnen står ännu kvar – den lutar betänkligt!
Rönnen är finnmarkens eget
heliga träd och bär den
vresiga druvan som skyddar
mot allehanda fanstyg.
Jag pulsar fram genom
drivorna och klappar den
höga splittrade roten och
trädets stam och tackar för
många års sommarskugga,
för alla stilla sånger genom flikiga blad, för klasar av röda
bär till skogens fåglar. Detta stora, tunga träd kanske har
vuxit här redan när Daniel och hans familj bodde i stugan.
Sopar bort snön från en bänk och slår mig ner en kort
stund.
Milt lyser månen över finnmarken.
Stillhet och meditation.
Sjunger sakta ”Gässen flytta” för den brutna rönnen och
för alla som inte längre är ibland oss härnere.
Återvänder uppför backarna mot byn där de få ljusen längs
byvägen nu har tänts.
Lars J

Dan Andersson på japanska

Foto: Torsten Pettersson

och hans diktning, som hittills varit okänd i Japan, kommer
För en tid sedan inkom ett brev från Japans ambassadör i
plötsligt att finnas tillgänglig på landets eget språk!
Sverige, Mr Seiichiro Otsuka, till Dan Andersson
Vi säger det igen – denne märklige och avspände
Sällskapet. Vi har tidigare i På Färdvägarna berättat om
ambassadör har betytt oerhört mycket för förståelsen och
ambassadörens stora intresse för svensk kultur, svensk
kontakterna mellan två, åtminstone ytligt sett, differenta
visdiktning och särskilt om hans fascination inför Dan
kulturer som Japans och Sveriges.
Anderssons poesi.
Nu berättar han att han länge funderat över
Den 17 december 2006 fanns följande
och känt sig motiverad att berätta om Dan
notis i Dagens Nyheters ekonomibilaga:
Andersson på japanska för en japansk
VECKANS
sångare är Japans Stockpublik och att han nu slutgiltigt bestämt sig!
holmsambassadör
Seiichiro Otsuka. Med
Han ska skriva boken ”Life and songs of
halmhatt
på
huvudet
och gitarren i hand
Dan Andersson” på japanska, säger han.
anförde
han
häromkvällen
sitt popband
Han ber oss om assistans med bak”The
Singing
Ambassadors”
(övriga
grundsmaterial (”research”) innan han börjar
ambassadörer,
likaså
i
halmhatt,
kom
från
arbetet.
Australien,
Filippinerna
och
Malaysia)
på
Monica på Museet har sänt en kartong med
en
glöggafton
på
UD.
Sången
var
böcker, broschyrer, vykort och några CD Bellmans ”Så lunka vi så småningom”, där
skivor och fått ett vackert tackbrev tillbaks.
Otsuka nu sjunger ett klockrent ”E”.
Nog är detta märkligt!
Mr Seiichiro Otsuka
Annars
är
hans nya upptäckt Dan Andersson, som
Japan är med 128 miljoner innevånare inte
Veckan-redaktionen
gärna vill höra mera av. Det är
världens största land, men världens näst största ekonomi.
minsann
inte
alla
som
förstår denne vemodige poet.
Vi vet att kulturintresset är stort. Dan Anderssons namn

Foto: Lars Järnemo

Ur en sekreterares dagbok…
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Gustav Möller refuserade Dan Anderssons
debutmanus
Klipp ur Dagens Nyheter daterat den 17 september
1960:
Är Dan Andersson otidsenlig? Han hämtade viss
inspiration från Kipling, han skrev dikt som lånade
rytmer från svenskt 90-tal. En ung generation kan
hysa vilken åsikt den vill om Dan Andersson, men
äldre är denne säregne spelman inte än att det
fortfarande går att samla piggt folk som kände
honom som en jämnårig och kan berätta personliga
minnen om honom. På fredagskvällen var det precis
40 år sedan han dog på ett Stockholmshotell därför
att en slarvig städerska försummat att vädra
madrassen sedan man rökt med cyankalium mot
ohyra.
Författarföreningen hyllade hans minne på
författargården Lilla Hornsberg i Stockholm. Där satt
hans dotter fru Monika Sedell, där satt Ture Nerman
som en gång betalade 50 kr för att få publicera ”En
spelmans jordafärd” i Stormklockan – ett storslaget
arvode mätt med de mått som Dan Andersson var
van vid.
Och i talarstolen stod förre stadsrådet Gustav Möller,
en gång chef för Tidens förlag, och i den egenskapen
Dan Anderssons förste förläggare. På senhösten
1913 fick han det första manuskriptet från Dan
Andersson.
Jag tyckte uppriktigt sagt att han skrev en ganska
svag prosa och refuserade, berättade Gustav Möller.
Han refuserade två gånger. Men tredje gången kom
en bunt papper som kallades ”Kolarhistorier”. Inte
heller den prosan tyckte Gustav Möller var vidare
märklig, men det fanns en viss naturlyrik i
miljöskildringen som stämde honom på mildare
humör.
Så debuterade Dan Andersson 1914 med en 1kronasbok som gav honom tio procent på
bruttointäkterna eller summa 300 kronor, eftersom
boken gick ut i 3000 exemplar.
Sedan gick Gustav Möller en kväll på Hasselbacken
tillsammans med Martin Koch och Dan Andersson
och bjöd på middag. Han ville lära känna förlagets
nyförvärv. Den romantiske unge proletären, som
hade en litterärt oanvänd vildmark överhöljd med
törnrosor och näckrosor att bjuda sin publik, gjorde
ett måttligt intryck på förläggaren. Rent ut sagt:
författaren blev en besvikelse.
Jag blev inte imponerad av den visdom som flödade
från hans läppar, berättade Gustav Möller. Tvärtom,
jag tyckte hans filosofiska idéer var konstiga. Det
gick inte att få någon klarhet i hans sätt att resonera.

Gustav Möller undrade i sitt stilla sinne om det var
någon idé att satsa vidare på den unge mannen.
Men Dan Andersson fortsatte att skicka manuskript;
nästa hette ”Kolvaktarens visor” och där fanns
inlagda dikter på Kiplings vis. De hade en ny ton som
förläggaren senterade och inte ville undertrycka.
Så började det alltså. Småningom kom Sven
Scholander och började sjunga Dan Anderssons
visor och därmed kom äntligen genombrottet- men
först sedan författaren redan var död.
Waldemar Bernhard gav en ingående bild av Dan
Andersson som han lärde känna på Brunnsvik 1914
och sedan umgicks med ända till slutet. Dan
Andersson kom till Brunnsvik med ryggsäck och
fiollåda, direkt från skogsarbetet, men redan en
smula känd: Gustav Möller hade nyss givit ut de
kolarhistorier som Dan Andersson under hungerns
kval skrivit på ett hyresrum i Ludvika.
I Stockholm var den unge vildmarkspoeten en
avvikande figur som alltid gick omkring klädd i grå
sportkostym och med lindade ben. Han bar ständigt
sin ryggsäck också på Stockholms gator. Fattig
förblev han livet ut; sista levnadsåret var han inte
bara fattig utan också splittrad, orolig, desperat, sade
hr Bernhard.
Stellan
Arvidsson
besvarade frågan om
Dan Anderssons otidsenlighet genom att visa
att bakom det otidsenliga i hans form finns
en ursprunglig, äkta
diktare som överlever.
Andra talare denna
minnesafton var harald
fors och Alfons Gidlund.
Gunde Johansson
sjöng Dan Anderssonvisor.
Valdemar Bernhard
Minnet av Dan Andersson högtidlighölls på fredagen
också vid skaldens grav på Ludvika nya kyrkogård.
Kransar lades ner av representanter för Ludvika stad
och socken samt Grangärde kommun. Bland talarna
märktes författaren Nils Parling som läste avsnitt om
Dan Andersson ur Ivar Lo-Johanssons bok
”Stockholmaren”.
En kör från Brunnsviks folkhögskola sjöng.
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”Minnen från Luossa”
En efterlängtad skrift med ovanstående titel
håller på att färdigställas inför sommaren.

Foto: Inge Mattsson

Nisse Munck har tagit sig tid att tillsammans med Inge
Mattsson, som gjort inspelningar och bokens layout, sätta
sig ner och berätta minnen från sina 21 somrar som guide
vid Luossastugan. Ett och annat minne har vi tidigare skrivit
om i På Färdvägarna men vi försäkrar att Nisse har en
djup brunn med minnen att ösa ur – det har man efter så
många sommarsäsonger nere vid den lilla röda diktarstugan
i skogskanten med tusen och åter tusen besökare. Nisse
berättar om möten med bland andra Ivar Lo-Johansson,
Gunnar Turesson, Rolf A Nilsson, Nils Parling, Anton
Hedlund och Gunde Johansson.
En illustrerad bok på 80 – 90 sidor blir det och den kommer
att finnas till försäljning på vårt museum (går även bra att
beställa) och i Luossastugan.
Boken är en samproduktion mellan Skattlösbergs
bygdegille och Dan Andersson Sällskapet.
Nisse Munck redo att ta ton.

Ny föreståndare på Dan Andersson museum
Vi citerar här Nya Ludvika Tidnings reportage den 15 november 2006 där
Bertil Danielsson intervjuade vår nytillträdda museiföreståndare Monica
Hjalmar, som med kort indroduktionstid snabbt satte sig in i sina
arbetsuppgifter.
Styrelsen för Dan Andersson Sällskapet har redan protokollfört uppskattande
ord om hennes insatser.
LUDVIKA NLT 2006-11-15
Dan Anderssons museum på Engelbrektsgatan har varit stängt en tid i höst. Bland annat
för att få fram en ersättare till Lena Mossbring, som tidigare förestod museet men som nu
har lämnat bygden.

Monica Hjalmar.
Vår nya museiföreståndare.

Monica Hjalmar, 38-årig rutinerad museiarbetare med yrkesmeriter från Grufva på
hemorten, är Lenas efterträdare. Det är ingen nybörjare i ”ämnet” Dan Andersson man
träffar bakom disken i det lilla museet på Engelbrektsgatan. Nej, Dan Andersson och
hans liv och verk har nog alltid funnits med i min verklighet, säger hon, men det är klart
att inför den här uppgiften har man väl fått läsa på litet extra för att kunna ge besökarna
den service de vill ha.
Just nu håller jag på att arbeta med den engelskspråkiga biten. Man får ju räkna med att
det kommer besökare som inte är svensktalande, men lagom till sommarens rusning
bör väl även den delen av jobbet fungera. Precis som för de flesta andra i våra bygder
fanns Dan Andersson med redan i skolan. Hans visor och berättelser sjöngs och
berättades och är man sedan, som Monica, född och uppväxt på gränsen till skaldens
finnmark är det inte svårt att bli intresserad på allvar.
Trots det har det varit en hel del som hon fått plugga in inför kommande turisttillströmning.
Att hon är väl förtrogen med skiv- och boklagret är lätt att konstatera när telefonen ringer
och vi får tillfälle att tjyvlyssna när hon öser fakta om Pär Sörman, Sofia Karlsson, Gunde
Johansson och andra skivartister som hon har att sälja över disk. Guidningen i
museilägenheten en trappa upp lär heller inte bli några problem när hon blir riktigt varm
i kläderna.
Nej, jag klarar nog det mesta redan i dag, men det kommer ju hela tiden till nya uppgifter
och fakta kring Dan Andersson och hans liv, säger hon.
En positiv attityd för en nytillträdd efterträdare till Siv Andersson och Lena Mossbring vilka
hann bli institutioner på platsen efter det att museet invigdes 6 april 1991.
Bertil Danielsson
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Välkomna till sedvanlig samling runt lägerelden vid
Tattarfallet lördagen 4 augusti 2007 kl.18.00
Det har blivit tradition att medlemmarna i Dan Andersson
Sällskapet samlas kvällen före Luossafesten hemma hos
vår styrelseledamot, Robert Svensson i Tattarfallet,
sydligaste gården i Skattlösberg.
Om vädret är vackert och intresse finns så kanske det
blir en guidad tur på gamla finnstigar till mossen och kärret
där Stjärna gick genom isen och sparkade ner sig.

Vi föreslår att du tar med dig lämplig mat att grilla över de
heta kolen, lämplig dryck och gärna instrument om du
trakterar dylikt.
Bakom lägerelden väntar Finnmarks-scenen och där kan
du sjunga och berätta och spela hela natten lång.
Glöm inte myggmedel. Mygg och knott kan vara riktigt
elaka när dom är ”på bettet”.
Styrelsens festfixare.

Marcus Birro – begåvad, okonventionell och
angelägen diktare född 1972 i Göteborg men bor
numera i exil i Norrköping, italienskt påbrå,
inledningsvis i skuggan av sin bror dramatikern Peter
men numera minst lika lysande som språkkonstnär.
Har givit ut åtta böcker varav fyra romaner och två
diktsamlingar. Krönikör i Radions P3 och sedan i
höstas i P4 på fredagskvällar.

Den på många sätt självbiografiska romanen ”Flyktsoda”
från 2005 handlar om skådespelaren Lukas och om
alkoholen. Boken skildrar insiktsfullt och med kärlek en
människa som är lika rädd för att leva som för att dö.
Efter tio år skrev Marcus en ny diktsamling ”43 dikter” där en
av dikterna heter ”Dan Andersson och tystnaden” och den
finns, med Marcus godkännande, här på motstående sida.
I vår kommer en ny bok ut ”Svarta vykort – en bok om tröst”en personlig skrivning om tröst, poesi, sorg och debatt.
Marcus och hans kvinna förlorade en son våren 2006 i förtidig
födsel. Bemötandet inom vården var en katastrof, skriver
Marcus. En av dikterna heter ” Istället för ilska ” och inleds
med:
- När sköterskan kommer in
sval, blek, tunn, ljus, finsk
går jag ut
jag orkar inte sitta där
och höra henne leta efter Dantes hjärtljud.
Marcus Birro avslutar dikten med - Jag är en far utan barn
Dan Andersson har han skrivit om tidigare. Den 22 februari
2006 fanns en artikel i Aftonbladet som vi återger delar av
här:

Medelmåttiga kulturskribenter med rätt utbildning
tiger ihjäl de självlärda författarna.
Och Birro fortsätter:
Den kulturella världen är tätbefolkad av ständigt pågående
Salieri-typer. Medelmåttans fanbärare. Redaktörer och
recensenter som gått rätt utbildningar, som låtit sina
medelmåttiga texter valsa runt som disktrasor på någon

nykteristsponsrad folkhögskola i någon bortglömd obygd
men likafullt blivit genomskådade som oväsentliga, som
obetydliga och i stället ägnar sitt liv åt att hålla den syrefattiga
luften kvar ännu ett varv i de kulturella rummen. De andas
och lever nämligen på den där luften.
Det värsta är att de ofta hamnar på de större tidningarnas
kultursidor.
Dan Andersson är en poet som idag är en del av Sveriges
kulturella arv, ett närmast obestridligt geni.
Så var dock inte fallet medan han levde.
Också efter åtta böcker sågs han över axeln av
etablissemanget ställd åt sidan för idag totalt bortglömda
skriftställare. Den kulturella eliten har nästan alltid fel. Den
samtida uppburna konsten är nästan aldrig den som lever
vidare, som behåller sitt grepp genom tidens gång.
Dan Andersson blev betraktad som en självlärd kuf, en
finnmarksbonde att inte bry sig om. Han blev refuserad och
gick ständigt hungrig.
Av lärda män blev han anklagad för att ha plagierat författare
han inte läst en rad av!
Man han råkade ut för det värsta också, nedtystarna, de
självutnämnda kulturpåvarna som ansåg sig ha rätt att
bestämma vad som är ett författarskap och vad som inte är
det och som helt enkelt slängde bort hans böcker när de
dök upp på redaktionerna. Anderssons mästerverk ”Svarta
ballader” blev inte väl mött när den överhuvudtaget
recenserades. ”Formen är allt för lös” skrev en recensent.
Så där höll det på. Den autodiadakta konsten utgjorde redan
i början av 1900-talet ett sånt hot att de lärde männen kände
sig tvingade att såga eller tysta ner ett av vårt lands poetiska
genier. Och exemplen kan göras längre och många fler.
Vem blir nästa offer för den ständigt pågående samtidens
tystnad, vilka blir medelmåttornas skrovmål under vår livstid?
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Dan Andersson och tystnaden
Skriftställaren Dan Andersson anländer till hotell Hellman på
Bryggaregatan i Stockholm runt klockan sex på eftermiddagen den 15
september 1920.
Han skriver sitt namn i liggaren, ställer ifrån sig sin väska
Han hänger upp sin regnrock
Lämnar sedan hotellet
Han återvänder klockan två på natten
Han bor i rum 11
Klockan ett dan efter öppnar städerskan rummet med sin nyckel
och finner Dan Andersson död i sängen
Han förs till bårhuset vid Norr Mälarstrand
När man öppnar huvudskålen tränger cyanvätelukt ut från hjärnan
Någon hade glömt vädra ut hans hotellrum
Han dog skadedjurets död
Dan Andersson har med sig en klocka,
två anteckningsböcker, 15 böcker
samt i pengar 34 kronor och 10 öre
De ansvariga: Alla djävlar som har fräckheten att hylla honom
i efterhand
Alla förbannade Salierirecensenter och redaktörer
som förteg och förlöjligade, som vägrade tillerkänna honom hans
rättmätiga erkännande
och värde
medan han levde
Deras skräck för det självlärda geniet kände inga gränser
Jo, en gräns
Dödens
Deras efterföljare finns mitt bland oss
Fördriv dem ur tid och minne
Fördriv dem ut ur de kulturella rummen
Marcus Birro
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Inbjudan till traditionell Vårträff
Styrelsen för Dan Andersson Sällskapet har härmed nöjet att inbjuda
alla medlemmar till traditionsenlig vårträff den 17 – 19 maj 2007.
Vi skriver ”traditionsenlig” därför att vi vet att årets vårträff kommer att bli lika rolig, inspirerande, poetisk och energigivande
som tidigare år. Som framgår av ordförandens artikel på sid 2 har vi i år inte lyckats komma överens med den nya
regimen på Brunnsvik om de ekonomiska ramarna för årets träff och vi blev därför tvungna att dra oss ur det mångåriga
goda samarbetet med Brunnsviks folkhögskola som är så djupt förknippad med Dan
Andersson bildningsväg. På många sätt känns det sorgligt när marknadskrafterna
styr.
Emellertid - Räfsnäsgården har på ett storartat sätt ställt upp för oss, för vilket vi varmt
tackar, och har lämnat oss en lägre offert för kost och logi än vi haft de senaste åren.
Vi vill påpeka att rummens standard är lägre jämfört med Brunnsviks – vi disponerar 65
bäddar fördelade i 27 rum som är 2-bädds alt. 3-bäddsrum. Därför måste du nog, kära
medlem, tänka dig att dela rum med någon eller några andra trevliga medlemmar.
Monica på museet kommer att hjälpa till med rumsfördelningen så meddela henne
eventuella önskemål.
Kommer du från Smedjebacken är det skyltat Hagge (Golfbana) och 3 km rakt västerut
ligger Räfsnäs. Kommer du från Ludvika åk söderut mot Grängesberg, stanna vid
fyrvägskorsningen vid ”OK-macken” - ta vänster skyltat Räfsnäs.

PROGRAM
Torsdag 17 maj
från kl 13.00 incheckning på Räfsnäsgården.
kl 18.00
Vi möts i Ludvika Ulrika kyrka. ”I själ och hjärta”
ett visprogram med Sven Reenbom och Donald Brokvist.
kl 20.30
Samling i matsalen på Räfsnäs.
Välkomsthälsning. Vi underhåller varandra med sång, musik och deklamationer.
Baguette, te eller kaffe ingår i ”vårträffspriset”.

Fredag 18 maj
kl 08.00
kl 10.00
kl 11.00
kl 12.00
kl 13.00
kl 15.30
kl 18.00
kl 19.30
kl 21.00

Frukost serveras i matsalen
Vi samlas på Lyvikens kyrkogård för att lägga ner blommor och uppvakta Dan Andersson, hans
familj, Olle Svensson och Rolf Arthur Nilsson
Öppet hus på vårt museum på Engelbrektsgatan
Lunch serveras i Räfsnäsgårdens matsal
Bussfärd, för dem som så önskar, med Lars J till Skattlösberg och besök i Luossastugan där
Linda Rattfelt väntar på oss. Eftermiddagskaffe i korg
Eftermiddagskaffe på Räfsnäs för dem som ”stannade hemma”
Middag - ”Grillbuffé” - serveras i Räfsnäsgårdens matsal. Vin finns att köpa.
Visprogram med Ingmari Dalin och Mattias Bäckman. ”Jag väntar vid min mila, Dan Andersson
på vårt sätt”
Efter en kort paus samlas vi åter i Matsalen och det blir ”Fritt fram på scenen” där alla våra
duktiga sångare, musikanter och berättare får tillfälle att framträda.

Lördag 19 maj
kl 08.00
kl 10.00
kl 12.00

Frukost i Räfsnäsgårdens matsal.
Dan Andersson Sällskapets 44:e årsstämma hålls i Räfsnäsgårdens matsal.
Gemensam avskedslunch i matsalen

Du är varmt välkommen till årets höjdpunkt, Dan Andersson Sällskapets VÅRTRÄFF.
Du får ett särtryck av programmet när du kommer till Vårträffen.
Styrelsen
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Dan Andersson-veckan
Kulturdagar i Ludvikabygden
28 juli – 5 augusti 2007
När detta skrivs i slutet av februari är programmet inte alls färdiglagt men vi väljer att lämna så mycket information
vi känner till just nu. För ett detaljerat och slutligt program kontakta museet senare i vår.

Lördag 28 juli

Rattfelt
21.00 Ludvika – Bergslagskonditoriet / MusikPUB

13.00 Invigning på Ludvika Gammelgård
Fredag 3 augusti
14.00 Visprogram
16.00 Guidad visning för barn
19.00 Ett ”rock mot rus” program / antingen Ludvika
gammelgård eller Grängesbergs folkets park
19.00 Vägkröksdans i Abborrberg
Söndag 29 juli
11.00 Finnmarkstur – guidad heldagstur med buss
genom finnmarken – guider: Barbro Jadling och
Annacari Jadling Olsson. Turen avslutas med
sångspelet i Skattlösberg
11.00 Gänsen – byavandring och hantverksutställning
12.30 Gunnar Karlsson eller repr från Gänsens
bystugeförening
13.00 Visprogram
17.00 Skattlösberg – ”Helgdagskväll vid timmerkojan”
med Saxdalens manskör
21.00 Brunnsvik – nattcafé

09.00 Norrbo – Tuvatorp – Frukostpoesi
14.00 Nyhammar – Folkets hus – Visprogram / Gunde
Johanssonpriset delas ut
17.00 Bränntjärn – Vandring med Nils Holmdahl
19.00 Bränntjärn – Visor i skymningen / ”Öppen”
visafton
22.00 Gruvskogen – Olsjön – Vaknatt vid Knallis mila
Lördag 4 augusti
11.00 Rikkenstorp – heldagsprogram – Nils Holmdahl
berättar om den 400-årsjubilerande finngården /
föreläsningar / utställningar /servering.
Invigning av Hélène Littmarck Holmdahls
utställning om Dan Anderssons farmor
16.00 Ludvika – guidad finnmarkstur med buss
18.00 Grängesberg – Cassels – konsert
21.00 Gruvskogen – Olsjön – ”Under stjärnorna vid
Knallis mila” /Visprogram

Måndag 30 juli
Söndag 5 augusti
09.00
11.00
14.00
19.00

Norrbo – Tuvatorp - Frukostpoesi
Ludvika - Guidad finnmarkstur med buss
Hembygdsgården i Sunnansjö - Visprogram
Abborrbergs folkets hus - Visprogram med Eva
Hansson och gäster

11.00 Ludvika Ulrika kyrka – temagudstjänst – visartist:
Heidi Baier
13.00 Skattlösberg – Luossafesten / Årets Dan
Anderssonpris delas ut

Tisdag 31 juli
09.00 Norrbo – Tuvatorp – Frukostpoesi
13.00 Brunnsvik – Seminarium
16.00 Saxdalen – Teater och blandat visprogram med
Wernerteatern
19.00 Brunnsvik - Musikprogram

Varje dag från 28 juli till 5 augusti pågår
”Barnens Dan Andersson vecka”
som kommer att ingå i Dan Anderssonveckans totala
programutbud.

Onsdag 1 augusti
09.00 Norrbo – Tuvatorp - Frukostpoesi
11.00 Strömsdal – Parlingdagen / årets Parlingpris
delas ut
15.00 Gravendal – Visprogram vid Bygdegården
19.00 Fredriksberg - Säfsnäs kyrka – Dan Anderssonprogram på ”norsk”
21.00 Brunnsvik – Nattcafé
Torsdag 2 augusti
09.00
11.30
13.00
19.00

Norrbo – Tuvatorp - Frukostpoesi
Kullen - Bystugan - Byavandring
Kullen – Bystugan – Visprogram
Grangärde kyrka – Visprogram med Linda

Luossafesten 2006 hade många besökare

Pionjärarbete om svensk arbetarlitteratur
- en sedan länge saknad översikt och handbok
Arbetarlitteraturen är ett av Sveriges tyngst vägande
bidrag till världslitteraturen.
Lars Furuland, prof. emeritus och landets främste
auktoritet i ämnet, svarar för 430 sidor jämte bokens stora
person- och sakregister - bokens fjortonde kapitel ägnas
helt åt Dan Andersson.
Johan Svedjedal, prof. i litteratursociologi, har skrivit 105
sidor om tidiga arbetarförlag i Sverige.
Det är en mäktig och synnerligen intressant skrift som
gavs ut för ett år sedan.
Läs gärna Olavi Hemmiläs recension i Nya Ludvika
Tidning 11 april 2006.
Sällskapets medlemmar har möjlighet att beställa boken
direkt från Lars Furuland för endast 150:- fraktfritt eller
via museet.
Det går bra att sätta in summan på Lars Furulands
PlusGiro-konto 28 02 22- 7138
Glöm inte din ADRESS på talongen !

PARNASS
De litterära sällskapens egen tidskrift om
litterära klassikerDe litterära sällskapens samarbetsorganisation (DELS) har tagit över ägarskapet
av Parnass och behöver många nya
prenumeranter – klimatet för kulturtidskrifter är som bekant
snålt.
Liksom tidigare kommer tidskriften att ingående belysa
enskilda författargärningar. Ibland kommer olika teman att
vara förhärskande, kanske knutna till ett visst landskap eller
till viktiga litterära strömningar.
Temanumret om Dan Andersson från 1998 är sen länge
slutsålt - har du ett ex har du en raritet.
Som medlem i ett litterärt sällskap kan du prenumerera för
endast 190:- och får då fyra välmatade tidskrifter under 2007
- du kommer att få många fina läsupplevelser.
Kontakta antingen Museet eller sänd din anmälan direkt
till
PARNASS
c/o ISY-information
Bredgatan 2, 302 45 Halmstad
(e-post: annika@publicum.se eller tel 035 – 19 75 87

KALENDARIET
Lördag 14 juli kl 14.00 Visfestival vid Gräfsnäs slottsruin – Medverkande är
Lena Molander, Björn U Dahl, Roine Lindström, Ulla Elisabeth, visgruppen
Kusten m.fl
Dikter av Dan Andersson, Taube, Fröding och många andra vackra visor.
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