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Jag har drömt jag skulle sjunga vad jag känner,
hur jag hatar, hur jag älskar,
hur jag bannar, hur jag ber,
hur i vanvett jag flyr från mina vänner,
och i mörkret till den okände ber.

Jag har drömt att jag en visa skulle sjunga,
om alla själarnas fasor,
alla himlarnas ljus,
om när all världen jag ser dansa och gunga
och darra i dåraktigt rus.

Jag har drömt, att när alla stjärnor skina,
över vildmark som viskar,
vad i ensamheten hänt,
att alla vindar som kring tjärnlanden vina,
skulle lära mig att kväda vad jag känt ….
Dikt: Dan Andersson (Jag har drömt)
Tonsatt av bland andra av Sofia Karlsson
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Ordföranden har ordet
Kära Dan Andersson vän!
När jag startar att skriva till er igen kära medlemmar är det brittsommar och jag har
just kommit från Skattlösberg där vi hade 15 grader varmt varje dag under tiden 1823 september. Löven har gulnat och vi har fått nya ovälkomna grannar som dessutom
är farliga såväl för oss som för vår hund Cesar. Ni undrar naturligtvis vad det rör sig
om? Jo, det är vildsvin som så sent som i går kväll, läs den 22/9, var i stort slagsmål,
dock som tur nog enbart med varandra. De använde granntomten som en åker
som de plöjde fåror i och det känns inte kul att ha dem inpå knuten.
Men nu till något trevligare, den gångna Dan Andersson veckan. Årets vecka var
den mest innehållsrika veckan under de 20 år som har gått sedan starten 1988.
Veckan startade som förra året på Ludvika Gammelgård med invigningstal, familjedag och Pär Sörman på scenen.
Senare på kvällen var det ett ungdomligare program med Dan Viktor, en ung trubadur som framförde Dan Andersson
på sitt ungdomliga sätt. Tre bussresor ingick i veckan och de var ett mycket uppskattat inslag av alla som inte
själva kunde ta sig ut till alla de platser och aktiviteter som är utspridda i allt från kolmilor till byar och kyrkor i
Grangärdebygden. Vi i Dan Andersson Sällskapet hade flera egna program under veckan. Vi startade årets vecka
före den officiella invigningen med vernissage på Dan Anderssonmuseet med tavlor av Birgitta Pettersson och
underhållning av Linda Styf och Göran Israelsson. Måndag till och med torsdag hade vi lunchunderhållning vid
vårt museum med våra egna trubadurer, såsom Heidi Baier, Jimmy Ginsby, Puch Magnus Olsson och Roine
Lindström. Vi ordnade allsångskväll i Abborrbergs Folkets Hus och vi hade öppen scen på onsdagen vid Tattarfallet
där många kända och okända stod för underhållningen. Vidare till fredagen då det var dags för utdelning av
Gunde Johansson-priset. Dan Anderssons 120-årsjubileum firades med konsert med tio olika deltagande trubadurer
och skådespelare som underhållare. Valet av årets Gundepristagare blev en fullträff. Sven-Erik Magnusson från
Sven-Ingvars orkester intog scenen med bravur och tog alla trehundra åhörare med storm och avslutade med
Gunde Johanssons Torparvisa på sitt oefterhärmliga sätt som ”Torparrock”. Konserten som följde var även den
en fullträff. Alla deltagare gjorde mycket bra framträdanden och en oförglömlig fredagseftermiddag var till ända.
På lördagskvällen var det som vanligt öppen scen vid Tattarfallet med grillning för alla våra medlemmar som hade
kommit för att lyssna, umgås och trivas.
Av veckan återstod nu mitt viktigaste uppdrag att dela ut Dan Andersson-priset och i år var pristagaren Sofia
Karlsson. Sofia presenteras på ett särskilt ställe i detta nummer av ”På Färdvägarna”. Motiveringen finns även
den angiven där. Det jag kan säga är att valet var uppskattat av såväl press som publik vid Luossafesten.
Vid årsmötet på Brunnsvik avgick från styrelsen en stor Dan Andersson-vän och kamrat som på ett strålande sätt
har varit den drivande kraften vid framtagandet av vår medlemstidning ”På Färdvägarna”. Lars Järnemo var
dessutom en av initiativtagarna till denna skrift och vi saknar honom mycket. Jag vill på detta sätt även rikta ett
stort och hjärtligt tack till Lars för alla hans värdefulla insatser i Dan Andersson Sällskapet. Lars har inte alls släppt
sitt litterära intresse utan deltog i bokmässan i Göteborg både som representant för DELS (De Litterära Sällskapens
Samarbetsnämnd) och för Dan Andersson Sällskapet. Lars har även varit Göran Greider behjälplig med fakta och
material vid framtagningen av Görans nya bok om Dan Andersson som nyligen kommit ut och som har titeln ”Det
gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke”. Greider ger en ny och intressant vinkling av den
eviga frågan kring vår käre skald och hans korta liv. Min personliga uppfattning om boken är att den är mycket
läsvärd och att den ger lite nya vinklingar och tankar kring alla de frågor som aldrig kommer att bli helt förklarade.
Lars Järnemo har även skrivit en personlig recension av boken som finns i anslutning till bokens presentation
längre fram i detta nummer av ”På Färdvägarna”. Den som vill fördjupa sig i Dans relation till Märta Larsson kan
man skaffa nummer 9, september 2008 av tidningen Vi där har Tjia Torpe skrivit om sin farmor och Dan på ett
personligt och gripande sätt.
Dan Andersson lever fortfarande och är unikt aktuell även i denna skrivande stund när höstvindarna blåser år
2008.
Med sällskapliga hälsningar från er ordförande

Torsten Pettersson
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Dan Andersson-priset 2008 gick till
visartisten Sofia Karlsson
Text av Torsten Pettersson

Foto: Inge Mattsson

Visartisten Sofia Karlsson föddes 1975 i Enskede i Stockholm, Hon gick folkmusiklinjen vid Kungliga
musikhögskolan och var under åren 1998-2002 medlem i folkmusikgruppen ”Groupa”.
Hennes första soloalbum kom 2002 och hette ”Folk Songs”. Sofia har arbetat som sångerska, musiker och
skådespelare bland annat vid Folkteatern i Gävle och i Järvsö. Hon spelar förutom gitarr bouzouki, piano,
orgel och traversflöjt. Hennes andra soloalbum ”Svarta Ballader” med texter av Dan Andersson och med flera
nya tonsättningar kom ut i början av 2005 och fick stor uppmärksamhet. CD-skivan erhöll en Grammis i slutet
av 2005 för årets bästa visproduktion och har sålts i över
60 000 ex vilket är mycket bra för ett visalbum.
Uppföljaren från 2007 heter ”Visor från vinden” och fick
även den en Grammis samma år.
Prismotiveringen för Dan Andersson-priset lyder: ”Dan
Andersson priset 2008 tilldelas Sofia Karlsson för att hon
med stort artisteri, med innerlighet och värme slagit broar
mellan folklig vistradition och genuin folkmusik, mellan
modernt och traditionellt, mellan kvinnlig och manlig vis
konst ur olika generationer.
Sofia Karlsson har på ett sensationellt sätt förnyat
tolkningen av Dan Anderssons melodiska poesi, med
tydlighet har hon visat oss bredden och djupet i hans
diktning. Rakt och enkelt knyter hon samman poetiska
och musikaliska vistraditioner från hela världen och visar
att Dan Anderssons diktning är en självklar del av dessa.”
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Skaldekolonin i Grythyttan
och den nya tidskriften ”Det nya folket”
Text av Lennart Jörälv
Redigering Inge Mattsson, initiativ Ann Holmqvist

I ett vindsrum i Grythyttan smiddes högtflygande planer hösten
1916. En tidskrift av litterärt och socialistiskt slag skulle startas.
Det diskuterades intensivt i den grupp av unga skalder som
tagit sig an den stora uppgiften.
Rummet hyrdes av Abdon Furuhage, med rötter i
trakten av Hällefors och hos honom kamperade en
yngling från Jämjö i Blekinge vid namn Ragnar
Jändel. Bägge hade varit elever på Brunnsviks
folkhögskola. Till kretsen hade dessutom anslutit
sig en värmländsk diktare, Gustav Lundberg, som
även han hade hysts in i Abdons lya.

recensioner. Dessvärre strömmade inte
prenumeranterna till i den takt som utgivarna hade
räknat med och ingen hade något kapital att skjuta
till. Resignerat tvingades man konstatera att
svenska folket inte ville ha någon ny förnämlig
kulturtidskrift. Första numret av ”Det nya folket” blev
också det sista.

Ragnar Jändel var på rymmen från exercisen och
hade genom Abdon Furuhages förmedling fått
tillfälligt jobb hos en målarmästare i Grythyttan.
Uppgiften visade sig bestå i att måla tingshuset på
orten! Den planerade tidskriften skulle bli av högsta
klass och från Grythyttan avgick brev runt om i
Norden med inbjudan att medverka. Gensvaret var
gott, den danske författaren Jeppe Aakjær skickade
exempelvis sin vackra dikt ”Havren”, som i tonsatt
skick längre fram skulle komma att bli något av en
nordisk folkvisa. Möjligen kunde farhågorna i svaret
från Ellen Key stämma till viss efterfrågan: ”Kära
gossebarn! Vad skall er tidning leva?”

Därmed upplöstes skaldekolonin i Grythyttan och
medlemmarna skingrades. Fast skrivandet övergav
de inte. Ragnar Jändel debuterade 1917 med
diktsamlingen ”Till kärleken och hatet” och skulle
med tiden komma att bli en av våra mer betydande
arbetardiktare. Gustav Lundberg blev folkskollärare,
men gav också ut ett par diktsamlingar, ”Svarta
penséer” (1922) och ”Under solbågen” (1932),
Abdon Furuhage gjorde med ”Livsdyrkan” diktdebut
1917. Han kom så småningom också att ägna sig
åt bildkonsten, men fortsatte att skriva. 1930 gav
han ut romanen, ”Den stora daldansen.” Han
bosatte sig senare i Göteborg.

Till dem som också kontaktats hörde Dan
Andersson, även han med ett förflutet på Brunnsvik
och redan i viss mån etablerad författare. Han var
inte svår att övertyga och en dag anlände telegram;
”Kommer i kväll.” Han möttes vid tåget och var enligt
Furuhage då ganska nedstämd. ”Men när vi kom
upp på lyan och tände en brasa i kakelugnen och
dukade fram mat och drycker blev han som
förvandlad, sprudlande och vital. Det blev också
en natt som jag aldrig skall glömma. Dan hade
portföljen full med nyskrivna dikter, däribland ”En
spelmans jordafärd” och troligen var vi de första
som blev delaktiga av denna nu så berömda dikt”.
Till tidskriften överlämnade Dan Andersson sin dikt
”En visa till fiol”, vilken omgående honorerades med
15 kronor.

Historien om skaldekolonin i Grythyttan har Abdon
Furuhage själv berättat i en artikel i skriften
”Grythyttan i ord och bild”. Episoden tas dessutom
upp i Åke Åkessons fina Jändel-biografi ”Hjärtat och
facklan” (1978).

Efter livlig diskussion beslöts att tidskriften skulle
heta ”Det nya folket”. Det första, 12-sidiga numret,
trycktes i Örebro och fick ganska välvilliga
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Dan Andersson 120 år
Viskavalkad i Nyhammar
Text av Torsten Pettersson

Firandet av Dan Anderssons födelse för 120 år sedan
började på årsdagen den 6 april med att Saxdalens
Manskör hade en konsert på Folkets Hus i Ludvika, där
man framförde sitt sångspel ”Helgdagskväll vid
Timmerkojan”.

Björn Jadling

Göran Israelsson och Linda Styf

Dan Andersson Sällskapet uppvaktade Manskören eftersom det var
deras smått fantastiska 120:e gång man framförde detta populära
sångspel. Dan Andersson sällskapet valde att i samband med utdelandet
av Gunde Johansson-priset i Nyhammars Folkets Hus framföra en
jubileumskonsert med tio olika medverkanden. Det var de båda
Luossaguiderna Nisse Munck och Linda Rattfelt, det var våra gamla
kända vänner Björn Jadling och Roine Lindström som alla med bravur
framförde två Dan Andersson visor var. Vidare kom Maria Norgren och
framförde en monolog av Dan som även den
med en underton som fick oss alla att
reflektera över Dans bredd och förmåga att
skriva. Vi har på senare år fått ytterligare en
till lutsångare i vår vissångargrupp och så var

det hans tur att spela och sjunga. Puch Magnus Olsson heter han och
är en mycket trevlig bekantskap. Sedan var det dags för våra unga
styrelsemedlemmar Heidi Baier och Jimmy Ginsby att framföra två
visor vardera. Konserten avslutades av Linda Styf och Göran
Israelsson. Totalt så tog hela programmet två timmar och av alla
applåder och glada tillrop från publiken så kan vi konstatera att det var
ett uppskattat och lyckat jubileumsprogram.
Samtliga foton Inge Mattsson

Linda Rattfelt

Gunde Johansson-priset 2008
till Sven-Erik Magnusson
Text av Torsten Pettersson
Gunde Johansson priset gick i år som jag nämnde
tidigare till Sven-Erik Magnusson. En mycket känd
person i dansbandskretsar men även en mycket
god vissångare. Han var en god
vän till Gunde och de hade känt
varandra i många år när Sven-Erik
en dag testade Gundes ”Torparvisa” i ett nytt arrangemang och i
ett nytt tempo. Efter kontakt och
godkännande av Gunde så föddes
”Torparrock”. Sven-Erik och SvenIngvars orkester gjorde en
bejublad dunderframgång med
Torparrock på Hultsfredsfestivalen.

Sedan dess har Torparrock avslutat alla konserter
som Sven-Ingvars orkester haft sedan dess.
Rocken föddes inte i USA eller England, nej inte
ens i Karlstad utan i Filipstad
som Sven-Erik brukar säga när
han presenterar Torparrock.
Prismotiveringen lyder: ”Gunde
Johansson-priset 2008 tilldelas
Sven-Erik Magnusson för att
han på ett positivt, lyhört och
utåtriktat sätt arbetat med att
föra ut Gunde Johanssons verk
i ord och ton till en bred
allmänhet”.
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Dan Andersson Sällskapets styrelse

Övre raden från vänster: Jimmy Ginsby (ledamot), Olavi Timonen (ledamot), Leif Andersson (ledamot),
Robert Svensson (kassör), Inge Mattsson (v ordförande), Torsten Pettersson (ordförande).
Nedre raden från vänster: Emelie Blomgren (sekreterare), Monica Hjalmar (museiföreståndare /kassör),
Heidi Baier (ledamot), Susanne Rattfelt (ledamot)

Revisorer i Dan Andersson Sällskapet är Sigvard Karlsson och Monika Grytte. I valberedningen ingår
Lars G Lindström (sammankallande), Ingemar Ingevik, och Ulla Elisabeth Samuelsson.

Efterlysning av material och foton
till På Färdvägarna nr 17-2009
Vi i redaktionen för ”På Färdvägarna” har en ambition att göra medlemstidningen till en tidning inte bara till
utan även för medlemmarna. Det finns med all säkerhet en hel del intressant material och foton, ute i
”stugorna” lite varstans i landet, med anknytning till Dan Andersson och finnmarken. Vi skulle vara mycket
tacksamma om ni skickade in material till nästa nummer (17) av vår medlemstidning. Deadline ligger
ungefär omkring 15/2 2009.
Hör av dig till eller skicka material till sammankallande för redaktionskommittén
Inge Mattsson
Hjalmar Bergmans väg 20
703 59 Örebro

070-65 130 75
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Presentation av nya styrelseledamöter
Emelie Blomgren
Sekreterare i styrelsen.
Bosatt i Västerås.
Som liten flicka mötte jag
Dan första gången. Det var
i köket hemma i vårt hus i
Uddevalla som jag genom
min far presenterades oss.
Min lillebror skulle sova och
för att få honom att somna vyssjade far och sjöng
för honom. ”Det finns något bortom bergen…”
Något inom mig sa att det här kände jag igen väl.
Texterna tilltalar mig och trots att jag lever i nutidens
samhälle så känner jag igen mig i det Dan skriver
om livet. Det känns som ”hemma”. Mötet med Dan
präglade mig sedan genom livet och visade mig till
Visskolans utbildning i Kungälv och idag studerar
jag sång på Musikkonservatoriet i Falun.

Olavi Timonen
Ledamot i styrelsen. Bosatt i Ludvika.
Olavi Timonen, 73 år (född 1935) och pensionär
sedan 1998.
Kom till Sverige, Strömsdal,
Säfsnäs Socken, i mars 1950.
Anställdes på ASEA (idag ABB)
i Ludvika samma år på hösten,
15 år gammal.
Har haft arbetsplatser i olika
delar av jordgloben. Är medlem
av DA-sällskapet sedan
åtskilliga år och har tillhört DAsällskapets styrelse på 1990talet och återvaldes till styrelsen
året 2008 igen.

Det känns stort att att vara med och engagera sig i
DA-sällskapets styrelsearbete igen och detta
tillsammans med ”gamla bekanta”.

Susanne Rattfelt
Ledamot i styrelsen.
Bosatt i Kälarne.
Per Ols Per Erik tog ett
hopp i kvällen … orden
fastnar och blir kvar. Det är
lika med kistan som bärs
över ängarnas gråtande
blommor och den stackars haren vars blod färgar
snön röd. Dan Anderssons texter har så länge jag
kan minnas lästs och sjungits runt omkring mig.
Det här var berättelser som grep tag i barnets
fantasi mer än böcker av typen ”Lasse är en tjuv” ,
som hör till min generations barnböcker. Intresset
för Dan Andersson har jag fortfarande kvar, och
hans ord följer mig vägen fram vare sig jag sakta
går längs en solig strand i Västindien, eller sitter
på sommarstugans trappa mitt i Sverige och tyst
sjunger ”det är mil efter mil till lador och hus…” detta för att hålla björnarna på tryggt avstånd. Jag
växte upp i Kälarne, Jämtland och jobbar sedan
några år tillbaka som bibliotekarie, vilket känns som
ett viktigt yrke i dag då barnens läsförståelseförmåga verkar försämras i snabb takt. Samtidigt
finns förstås den positiva sidan där jag har sett att
folk i varierande åldrar fortfarande lånar böcker av
och om Dan Andersson. Det gläder mig förstås,
som sedan mitten av 90-talet varit medlem i
sällskapet och vid ett fyllnadsval år 2006 gick in i
styrelsen.
Vi ses väl på vårträffen eller Dan Anderssonveckan?

Påminnelse om inbetalning av medlemsavgift 2009
Som du säkert har lagt märke till så finns inbetalningskortet för medlemsavgiften 2009, inflikat på
mittuppslaget. Vi är tacksamma för inbetalning senast 31/12 2008 till pg konto 593242-1 och att ni anger
namn (texta gärna).

Dan Andersson-tolkare i Norge
Fredagen den 31 oktober genomförde några av våra vissångare ett Dan Andersson-program i Oslo. Temat var
”En resa i Dan Anderssons fotspår”. Medverkande var Linda Styf, Donald Brokvist och Leif Högkvist. Även
andra vissångare såsom Johan Rydholm medverkade. Ett lyckat program för en publik på ca 100 personer.
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Recension av Göran Greiders
nya bok om Dan Andersson
Text av Lars Järnemo

Dan Andersson Sällskapet lämnade 2001 års Dan
Anderssonpris till diktaren, samhällsdebattören och
chefredaktören för Dala Demokraten
Göran Greider med följande prismotivering:
- för att han med skärpa, glöd och kraft
skriver om vår samtid och de djupnande
klassklyftorna
- för att han med poesin som verktyg får oss att
tänka efter och dra egna slutsatser – hans röst är
viktig i dagens samhällsdebatt
- för att han, liksom Dan Andersson, är både
uppkäftig
och samhällskritisk och tror på en rättvisare värld
med en mer rättvis fördelning av de resurser som
faktiskt finns.
Göran Greider har berättat att när han tog emot
priset utanför Luossastugan tändes åter en
gnista i hans inre - Dan Andersson hade han
ju fastnat för redan i unga år men glöden hade
kanske falnat under årens lopp – men nu visste
han att han skulle skriva en bok om finnmarksskalden.
Drygt sju år senare blev den klar.
I På Färdvägarna No 15 skrev jag om Göran
Greiders kommande bok
”Det gångna är som en dröm och det
närvarande förstår jag icke - - En bok om Dan
Andersson”. Titeln är hämtad ur den avslutande
novellen i ”Det kallas vidskepelse” som handlar
om Olle, trollkarlen Karigo och älgjägaren Strid
och en natt av vild supning i stugan vid Mattna
Draina.
Jag hade förmånen att få faktagranska
Greiders stora manus och vi satt en hel kväll i
mitt kök och korrigerade en del detaljer. Boken
skulle ju sättas i händerna på många Dan
Anderssonspecialister och ”det måste vara rätt”
- namn, platser, avstånd, tekniska beskrivningar etc.
Det stora förlaget skötte korrekturläsningen.
Det är något helt annat att få den färdiga boken
– 334 sidor, inbunden med styva pärmar,
Bonniers förlag – framför sig på bordet och
sjunka in i texten.

Den är bra!
Som den yrkesman han är skriver Greider
medryckande och spänstigt.
Boken delas in i tre stora avsnitt, Staden,
Fadern, Myten.
Inledningen är magnifik.
En man stiger av tåget på Stockholms
centralstation på eftermiddagen den 15
september 1920. Det skulle bli hans sista dag
i livet. Stockholm var Dan Anderssons stad. Här
träffar han konstnärsvänner. Greider berättar
om den uppslitande kärleksaffären med
kurskamraten från Brunnsvik, Märta Larsson,
som till stor del utspelar sig i Stockholm. Han
hittar okända brev och dikter till Märta. Tidigare
har av olika anledningar inte mycket skrivits
om henne och deras starka relation. Utförligt
tecknar Greider flera porträtt av dem som rörde
sig runt Dan Andersson i Stockholm – t.ex nära
vännen Waldemar Bernhard, konstnären
Martin Åberg, biktfadern och tandläkaren Måtte
Schmidt.
Dan Andersson var kluven mellan stad och land,
han står med ett ben i den vidskepliga
finnmarken och det andra i Civilisationen,
skriver Greider och fortsätter – Dan Andersson
var en gränsmänniska, det finska arvet
pulserade ständigt i honom, hans oro, hans
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ständiga febriga kringflackande mellan staden
och finnskogen. Hans författarskap rör sig
oavbrutet mellan det nittiotalstraditionella, den
Kiplingska balladmetern och det landar
någonstans före modernismen och arbetardiktningens genombrott - men fortfarande hela
tiden i gränslandet.
I Waldemar Bernhards bok om Dan Andersson
från 1941 framstår fadern Adolf närmast som
en helgonlik figur, en gammaltestamentlig
vitskäggig profet däruppe i finnmarkens
fattigdom, brännvinsdrickande och laglöshet.
Skolmästaren i Skattlösberg är en nästan ännu
märkligare person än sin berömde son. I
Greiders bok framträder emellertid en annan
sida av Adolf Andersson. Han skriver att fadern
är navet kring vilket hela Dan Anderssons
författarskap kretsar medan modern Augusta
är nästan helt frånvarande. Fadern styrde och
bestämde. Att leva i samma hem som ett
helgon var säkert ganska prövande för den
övriga familjen. Greider påpekar att Dan
Andersson aldrig öppet i brev eller i litterära
verk skrev hur han upplevde denna faderlika
allmakt och oerhörda moraliska auktoritet men
det var en fadersmakt Dan Andersson hela livet
kände av och som tidvis plågade honom.

Avsnittet om Myten inleds med en historia
med stark dramatisk nerv.
Greider har närstuderat polisrapporten om vad
som hände på hotell Hellman på Bryggargatan
i Stockholm den 16 september 1920 när två
personer omkom av förgiftning. Under loppet
av några veckor parkerade sig den döde
skalden för resten av seklet (och in i nästa) i
det allmänna medvetandet, skriver Greider,
han blev en folkligt älskad diktare. Från och
med nu fångade han de breda folklagrens
fantasi som få andra författare; diktaren från
vildmarken som dog som en poet ska dö,
ensam på ett hotell.
En helt avgörande faktor för hans
berömmelse var de tonsatta dikterna som först
sjöngs på fackföreningsmöten och på
uppläsningsaftnar. Greider radar upp några av
dem som tonsatte honom och sjöng honom,
Gunnar Turesson, Sven Scholander, Gunde
Johansson, Torstein Bergman, Sofia Karlsson.
Hur står sig då Dan Andersson i den svenska
litteraturhistorien, frågar sig Greider och svarar
- hans ställning är svag. Han ingår inte i kanon,
i vart fall inte i den högsta kasten. Att börja
prata om Dan Andersson i mer intellektuella
miljöer utlöser ofta överseende miner och litet
överlägsna leenden: Dan Andersson?
Hans folkliga popularitet har gjort litteratureliten
misstrogen.
När det gäller produktivitet (sex böcker under
sju år) har Dan Andersson inte många
motsvarigheter i svensk litteratur men Stig
Dagerman är en och de påminner om varandra,
samma rastlöshet, samma våldsamma
produktivitet, samma korta liv, samma
kultstatus.
Göran Greider har skrivit en av de allra bästa
böcker som publicerats om Dan Andersson.

Foto: Ulla Montan

Läs den! Ta den till er!
Den finns på Museet!

Göran Greider
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Ludvig Erikssons självbiografi
Redigerat av Inge Mattsson

I en porträttserie i Falukuriren publicerade tidningen en
liten berättande självbiografi över Ludvig Eriksson från
Skattlösberg. Ludvig var något av en filosof och spelman
och vissamlare. Han var bosatt på Tattarfallet och levde
under åren 1866-1949. För den oinvigde kan redan initialt
nämnas Ludvig var god vän med Dan Andersson och
betydde mycket för Dan. Ludvig är också morfar till Robert
Svensson på Tattarfallet. Här kommer Ludvigs egen
berättelse om sitt liv, fram till sin 50-årsdag 1916.
Jag är född i slutet av 1886 i byn Frösaåsen,
Säfnäs socken. Mina 5-6 första år tillbringades i
en rökstuga eller pörte. Mina föräldrar var torpare
under den med diktatorisk myndighet regerande
patron August Sundin i Fredriksberg. Som liten
pys tog min far mig med på ryggen till kolkojan
och om somrarna fick jag följa med en äldre bror
i vall med ”kritta”. En gammal grannbonde har
talat om att han mindes så väl hur han såg det
bara huvudet med de vita hårtestarna skymta
över den högväxta ljungen, när jag traskade efter
skogsstigarna.
Redan som barn fick jag göra bekantskap med
brännvinets förbannelse. Det idkades då
gårdfarihandel med brännvin. Ofta fick min mor
söka reda på mig under bord och sängar, dit jag
krupit och insomnat, för att ej bli trampad eller
klämd vid de supgillen. Så kunde det gå till när
”askersundarens” dvs brännvinshandlarens
besök gick av stapeln i mitt hem. Kanske är det
dessa hemska barndomsminnen som gjort att
jag tidigt fick en motvilja för rusdryckerna, en
motvilja som ökats under åren.
Till följd av en tvist med patron blev mina
föräldrar uppsagda från torpet. Genom flit och
sparande hade de fått lite pengar över och
inköpte ett litet ställe i Skattlösberg, Grangärde
finnmark, dit vi flyttade. Likt övriga barn fick jag
också gå i skolan, småskola och mindre
folkskola.”Gick och läste” gjorde jag för en
gammal försupen präst och knegade så, när
tiden var inne, i fyrtio dagar i den militära
folkhögskolan.
Stugan blev för trång och mina bröder drog bort
men jag som var ”lillgosse” stannade hemma

hos far. Jag hjälpte honom med att sköta torvan
och kolningsarbete samt köra kol och malm om
vintrarna. När föräldrarna dog, fick jag överta
torpet samt lösa ut syskonen. Så jag har likt
Runebergs soldatgosse prövat på i mina fäders
spår.
Läslust fick jag tidigt och den har även suttit i.
Med samma intresse har jag läst Schartau,
Waldenström, Viktor Lennstrand, Moody och
Ingersoll. De sista till och med på originalspråket.
För tidningsläsning har jag också haft stor lust.
”Vårt land”, ”Folkbladet”, Trons segrar” och ”Fria
ordet”.
Många gånger har jag nog tänkt att det skulle
vara bättre att bo i stad eller större samhälle med
dess högre kultur- och bildningsmöjligheter. Men
så har jag sagt till mig själv, det går ingen nöd
på dig, gamle gosse, du har arbete, hus, hem
och allt som många saknar i städerna. Och är
man arbetsträl och proletär vid den egna torvan,
då känner man sig nöjd.
Kan man genom flit och omtanke ”lura” av jorden
sitt levebröd, så tror jag att det ger mera
tillfredsställelse både för detta livet och det
tillkommande, än om man ”lurar” av sina medmänniskor det man behöver. Med träget
jordbruks- och skogsarbete om dagen och så
lite läsning, skrivning och musik om kvällen och
vilostunder, går tiden fort nog och kanske ”dä ä
bra som dä ä”.
Se där konturerna av en finnmarksbondes liv.
Det är väl inte mycket av intresse, men det sörjer
jag inte heller över.
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MIN KYRKA
Dikt av Ludvig Eriksson
Min kyrka är den mörka skogen
där furor bilda pelarrad
där ingen mänskostämma höjes
blott trasten sjunger nöjd och glad
Där känner jag min Gud så nära
där ser jag honom överallt
Hans röst i furors krona susa
i fåglars stämmor tusenfalt
Då beder jag om hjärtats tvagning
från allt vad synd och orätt är
om rena tankar, ödmjukt sinne
att lära det som livet är
Om kraft att frestelserna motstå
och lyssna blott till kristens bud
och på den väg allenast vandra
som för mig närmare till Gud
Då beder jag för den jag älskar
för den jag har av hjärtat kär
men och för dem som hat och avund
och bittert sinne mot mig bär
Och mellan furans grenar solen
en ljusets stråle sänder mig
Guds allmakt med oändlig kärlek
förenad uppenbarar sig.
Text Ludvig Eriksson
Musik Gottmar Trogen

Detta är en dikt av filosofen, spelmannen, vissamlaren Ludvig Eriksson. Han var bosatt i
Tattarfallet i Skattlösberg och levde under tiden 1866-1949. Dan Andersson besökte ofta
Ludvig och det berättas att det var han som lärde Dan Andersson att spela fiol. Den här
dikten lär han ha läst upp för en präst som hade synpunkter på att han sällan besökte
kyrkan. I kommande nummer av På färdvägarna kommer vi att berätta mer om Ludvig
Eriksson.

11

På Färdvägarna nr 16 – 2008

12

Till minne av Åke Olsson
Då jag fick budet att Åke Olsson hade gått bort, kom det inte helt oväntat. Han
hade vistats på sjukhus under en längre tid och genomgått ett antal
behandlingar.

Foto: Torsten Pettersson

Åke hade tillhört Dan Andersson Sällskapet under många år, förmodligen redan
på 60-talet. Han besökte Skattlösberg redan under Rolf Nilsson tid som guide
vid Luossa. Han deltog i fester Rolf anordnade och där det bjöds på god mat,
sång och musik. Åke deltog gärna eftersom sång och musik var ett av hans
stora intressen. Åke var också intresserad av fotografering och det var dessa
båda saker som sammanförde Åke och mig. Åke spelade dragspel och sjöng
och vid ett av sina besök vid Luossa blev han intresserad av min luta. Detta
resulterade i att han införskaffade en egen luta och frågade om jag vill lära
honom hantera densamma.
Så blev han min elev och på så sätt växte vår vänskap. Han kom ofta på besök
i Skattlösberg och vi spelade och sjöng tillsammans. Åkes intresse för lutan växte sig så starkt att han gav
sig på att bygga egna lutor, men blev inte helt nöjd med resultaten. Åke var även en duktig slöjdare i trä och
tillverkade bland annat stolar och pallar. Åke spelade på 90-talet in en kassett med visor där jag fick nöjet att
ackompanjera honom på luta.
Jag har i mitt minne många glada stunder med Åke Olsson från min tid i Skattlösberg. Åke Olsson blev 75 år.
Må han nu vila i frid.
Nisse Munck

Kort om Dan Andersson-sångboken
Sedan några veckor är redaktionsgruppen, bestående av Inge Mattsson, Nisse Munck och Roine Lindström,
klara med urval och textmaterial till den nya Dan Andersson-sångboken. Nu tar förlaget Notfabriken hand
om layout etc och så småningom tryckning.
Sluturvalet har hamnat på 102 tonsättningar av Dan Anderssons dikter, varav ca 40 är nya och relativt
okända. Syftet med sångboken är ju delvis att bredda intresset för ”Dan Anderssons visor”. Sångboken
beräknas att släppas under mars/april 2009.

Blekingestugan i Ronneby räddad

Som vi berättade om i förra numret av ”På
färdvägarna” har Blekingestugans framtid varit satt
i fråga. Dan Anderssons Sällskapets styrelse fattade
ett beslut om att yttra sig för Blekingestugans
bevarande. Blekingestugan är som de flesta i Dan
Andersson Sällskapet känner till mötesplatsen för
Dan Andersson och Rebecka Svensson.
Under våren och sommaren 2008 har Samverkansförening för Blekingestugan och Kultursällskapet
Rebeckas vänner genomfört 12 Dan Anderssonprogram etc. Ca 600 personer har bevistat

Foto: Inge Mattsson

Rapport från Inge Mattsson, ordförande i Kultursällskapet Rebeckas vänner

evenemangen och genom stödkonsert och bidrag
har man lyckats genomföra en mycket kvalitativt bra
verksamhet. Såvitt vi kan bedöma nu så torde
Blekingestugan vara räddad för framtiden.
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Över svarta vreda vatten och stilla svala floder
Meditation vid temagudstjänst i Dan Anderssons fotspår söndagen den 3 augusti 2008
Text av Lars-Olof Larsson, präst i Ludvika församling

Det är som om jag träder in i ett heligt rum, när jag
ser de majestätiska berg och känner dofter av pors
i hjortronfyllda myrar. Det låter måhända överdrivet,
men jag upplever att en porlande, helig ande är mitt
sällskap, när jag nu lämnar skogsvägen och går ner
till den brusande ån, den som kallas Pajso.
Jag sätter mig på en sten, vid resterna av det som
en gång var en damm. Uppströms är vattnet stilla.
Gula näckrosor lyser vackert mot den klarblå
sommarhimlen. I strandlinjen växer älggräs och
mjölkört, och i en stilla susning böjer vinden gräs
och unga björkar – omslutet av finnskogens tysta
barrträd som bildar ring kring vilande, lugna vatten.
Jag ser att porten är smal, där vattnet har sitt utlopp.
Det vatten, som nu med våldsam kraft kastar sig
över stupet. Vatten dånande av rörelse, sprudlande
av kraft och energi. Vatten som ger liv.
Vattnet letar sig fram, i sin längtan ut till havet. Vattnet
har övervunnit motståndet, sådant som låg

hindrande i vägen, före forsens fall. En urgammal
gran – grå av ålder, tung som bly – några bräder,
kvistar och ris och allsköns bråte. Hinder som
begränsar, som stoppar upp det fria flödet. Hinder
som ändå får ge sig för det levande vattnet som
med obetvingligt ursinne tränger sig fram och vågar
språnget ut, i forsens fria fall.
Jag blickar nedströms där ”böljorna runor i hällarna
rista”, ett säreget parti av ån med plana, renslipade
granithällar, där vattnet är strömt och grunt. Här är
det som vattnet fått nytt livsmod, efter fallet. Det
synes vara en glädjens färdväg bland rundade stenar
och slipat urberg. Som om energin följer vattnet ett
gott stycke, på den fortsatta resan.
”Du åldriga Pajso som leker så ystert”. Vilka vackra
ord poeten gav oss, ord som tycks stämma så väl
just här. Säkert satt han här, också han, finnmarkens
spelman, lyssnade till naturens egen musik,
lyssnade ut åt oss, budskap som vi andra inte hört.
I vindens sus, i fåglarnas sång, i forsens brus.
Levande ord och toner från skapelsens hjärta, som
hittade en klangbotten i skaldens inre rum. ”Där vart
det en visa som sjöng sig själv, en vildes rus och en
spelmans saga.”

Foto: Inge Mattsson

Det ligger förväntan i luften, när jag ännu
en gång får lämna staden och sjöbygden
och bege mig till Finnmarkens sommargröna skogar.
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Dans fästmö Märta Larsson
Citat och text av Inge Mattsson

I septembernumret av tidningen Vi, skriver
Tjia Torpe en mycket intressant artikel om sin
farmor Märta Larsson och hennes
förhållande med Dan Andersson. Här följer
del del citat ur artikeln och en dikt som Dan
Andersson sände till Märta.

FARMOR OCH DAN
Hon, en brinnande men hårt hållen flicka från
Stockholm. Han, en fattig dalabohem med
författardrömmar. På Brunnsviks folkhögskola
korsades deras vägar. Tjia Torpe berättar här
den gripande kärlekshistorien mellan farmor
Märta och poeten Dan Andersson.
Dan Andersson 1915.

Under åren 1914-17 skriver Dan Andersson
drygt 70 kärleksbrev till Märta. De har en
intellektuell och fysisk passionshistoria som
fortfarande i dag – mer än nittio år senare –
sprakar och glöder, förtjusar och upprör. Breven
är fyllda av andfådd kärlek, av framtidsförhoppningar men och också besvikelse. Det
känns nästan fnittrigt overkligt att det är vår
farmor som Dan Anderssons glödande brev och
dikter handlar om, vår farmor som kunde vara
så korrekt och lite stel, okelig och intellektuell.
Dan har berättat att han först uppfattar Märta
som högdragen. Han retar sig på henne för att
hon är annorlunda och det lockar honom också.
Hon vill diskutera existentiella frågor, Guds
närvaro, människans värde, kvinnans ställning,
döden … och ändå är hon söt och skär och len.
Det tar inte lång tid förrän Märta och Dan blir
passionerat förälskade.
I ett brev från 22 december 1914, medsänder
Dan en dikt (utdrag från en längre dikt som ej
finns publicerad).

”Dina kinder, de varma och skära
de ha smekt mig sagor av ljus,
dina skälvande händer, min kära,
ha sövt mig i skymningens sus”
I ett annat brev skriver Dan Andersson.
”Kära lilla avgud!
Dina många brev, 3 st, kom på en gång. Jag är
icke förvånad över dina föräldrar och jag gillar
fullt ditt förslag att skaffa dig plats. – Försök att
taga saken kallt, bryt isen omkring dig så fort
som möjligt. Ställ till storstädning om det behövs!
Din pappa önskar att jag var knodd och finge
egen affär att göra strutar i. Mycket förbindlig!
Men jag har aldrig kunnat göra ordentliga strutar.
Men om han vill sätta upp en första klass konstoch bokhandel, ska jag åta mig att se upp med
biträdena …..”
Din evigt tillgivne och trofaste
Dan”
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TILL MIN MÄRTA
Dikt av Dan Andersson
Min kära, du är som en eld
som en blomma av ljus är ditt hår
och min kärlek till dig är en bön
som i tysthet till himmelen går.
Min kära, du är som en eld
som en saga av brinnande guld
och min kärlek är kastande storm
som blåser tills lågan är full.
Min kära, din famn är ett hus
där jag vilar en ordlös sekund
din mun är ett svindlande rus
som jag druckit i domningens stund
Jag vill vila mot skälvande bröst
medan tiden i tystnad gå hän
jag vill känna mig brinna i eld
mellan blottade armar och knän
Och i rosor i sagor och sång
vill jag bära dig högt emot skyn
och vi komma ej sedan mer
till den snattrande ovädersby
Gräsberg den 25 december 1915
Älskade lilla Märta!
Tack och tusen kyssar för julklapparna
Och allt-allt-allt! Kärleksbrevet har du på andra
sidan
Gott nytt år!

Dan

Dikten är tonsatt av bland andra av Pär Sörman
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Vårträffen och Årsstämman 2008
Referat av Inge Mattsson

Till revisorer för ett år valdes Sigvard Karlsson
och Monica Grytte.
Till valberedning valdes Lars G Lindström,
Ingemar Ingevik och Ulla Elisabeth Samuelsson.
Fyllnadsval till priskommittén (efter Lars Järnemo)
delegerades till den nyvalda styrelsen som vid
senare tillfälle har utsett Jimmy Ginsby.
Verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret godkändes.
Medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 150
kronor per år.
Inga förslag, motioner eller enklare frågor fanns
att behandla.
Styrelsen hade tidigare fattat beslut om att tilldela
vissångerskan Sofia Karlsson, Dan Anderssonpriset för 2008. Lars Järnemo läste motiveringen
till valet av pristagare.
Övriga frågor som togs upp var Gunde
Johansson-statyn i Filipstad. Styrelsen har redan
reagerat genom att uppdra åt Inge Mattsson och
Roine Lindström att bevaka frågan. Sven
Hedelund meddelade en hälsning från en
”veteranmedlem”, Åke Olsson. Inge Mattsson
informerade om Blekingestugan och arbetet med
att bevara och utveckla den kulturella platsen.
Ordföranden Torsten Pettersson avtackade
avgående styrelseledamöter Inga-Lill Serby och
Lars Järnemo. Ordföranden uttryckte stor
uppskattning för deras arbete och engagemang
samt överlämnade blommor. Fattades dessutom
beslut om att utse Lars Järnemo till ständig
medlem. Lars Järnemo höll därefter ett tal och
tackade för tidigare förtroenden.
Årsmötets ordförande Ingemar Ingevik tackade
styrelsen för det gångna verksamhetsåret och
närvarande medlemmar för deltagande i
årsstämman.

Foto: Anders Källgren

Vårträffen inom Dan Andersson Sällskapet
genomfördes traditionsenligt, dock var tidpunkten
för vårträffen extraordinärt tidigt, nämligen den
1-3 maj 2008.
Vårträffen började som vanligt med konsert i
Ludvika kyrka, där Nisse Munck genomförde ett
program ”Till minnet av Sven Rehnbom”. Ett
värdigt och musikaliskt bra program.
Utöver underhållning och social gemenskap,
besöktes Lyvikens kyrkogård med minnesstunder vid Dan Anderssons, hans familjs, Olle
Svenssons och Rolf A Nilssons gravar. Under
fredagen genomförde också Puch Magnus och
Lars Järnemo ett trevligt Dan Anderssonprogram. Senare under kvällen fick vi lyssna till
ett mycket bra program med Jimmy Ginsby.
Därefter i sedvanlig ordning var det ”Fritt fram på
scenen” med sångare, musikanter och recitatörer.
Under lördagen genomfördes Dan Andersson
Sällskapets 45:e årsstämma och här följer ett
sammanfattande referat från mötet.
Till mötesfunktionärer valdes: Ingemar Ingevik
mötesordförande, Emelie Blomgren, mötessekreterare och att justera protokollet, Britt-Marie
Svensson och Rolf Rondahl.
Styrelsens verksamhets- och ekonomiberättelse
godkändes.
Sällskapets hemsida diskuterades och information lämnades om att hemsidan är på väg att
förändras och förbättras.
Sigvard Karlsson, revisor inom sällskapet läste
upp revisionsberättelsen, vilken godkändes av
årsstämman. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
Robert Svensson valdes att tillsammans med
museiföreståndare Monica Hjalmar vara skattmästare under kommande verksamhetsår.
Till styrelseledamöter för 2 år valdes Inge
Mattsson, Leif Andersson, Emelie Blomgren och
Olavi Timonen.
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Andersson veckan2008
2008

Samtliga foton: Inge Mattsson
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Frågesport ”DAN-TIAN”
För att något stimulera Dan Andersson-.intresset, lägger vi in en liten frågesport om vår
gemensamma vän. Svaren sänder du per mail /brev (gärna textat) senast den 15 december 2008,
till Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika.
Ange frågenummer, svar, namn och tel (ev adress), Första pris är Göran Greiders bok ”Det
gångna är som en dröm …”. Genom ev lottning utdelas ytterligare 9 bokpriser.
Akta er för ”slamkrypare” !
1. Vilket år skickade Adolf Andersson sin son
Dan till Amerika för att utforska förutsättningarna för eventuell emigration?

ett förhållande med en kvinna från Stockholm, Vad hette hon?

7. Vilket år skrev Eric Uhlin sin bok om ”Dan
Andersson före Svarta ballader”?
2. Vilken titel har Dan Anderssons debutbok?
3. I januari 1907 tillträder Dan Andersson en 8. Vilken tidning jobbade Dan Andersson på i
Göteborg 1914-1915?
tillfällig tjänst som lärare. Var någonstans?
4. Vilket år träffades, för första gången, Dan
Andersson och Rebecka Svensson från
Ronneby?
5. Vad hette Dan Anderssons mor?
6. Under Dan Anderssons tid på Brunnsvik
1914-1915, träffade han och utvecklade

9. 1917 tillägnade Dan Andersson sin yngre
syster en dikt. Vad var titeln på den dikten?
10. Vad var namnet på hotellet i Stockholm, som
Dan Andersson dog på, den ödesdigra
natten, 15 september 1920?
Lycka till !

Nya böcker
Samtliga böcker och CD-skivor finns att köpa /beställa
på Dan Andersson Museum, tel 0240-10016

HAV AV LJUS
Larseric Nyberg
Ett brev till finnmarksskalden och
mystikern Dan Andersson
Varför skriva en bok om Dan Andersson, finnmarks-skalden som levde och verkade i
början av 1900-talet? Han levde ju i en helt annan tid, då de flesta saknade elektrisk
belysning och ytterst få hade talat i telefon eller åkt i en bil. Vad har då denne rastlöse
drömmare från vildmarken med oss och vår tid att göra?
”Jag ska gå genom tysta skyar, genom hav av stjärnors ljus.” Det är för många en
omöjlig tanke, att livet slutar i mörker i tomhet. Så skriver författaren Larseric Nyberg i
sitt förord till rubricerad bok.

DET GÅNGNA ÄR SOM EN DRÖM
Göran Greider
Presenteras på annat ställe i detta nummer av På Färdvägarna.
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Nya CD-skivor
SJU SÅNGER OCH EN BOK
Linda Styf
Linda Styf har med sin nya CD hyllat livet, kärleken, barnet, tron, sorgen och våra
skogar. Här har också Dan Andersson sin plats. CDn är en kombination av musikCD
och en bok där Linda på ett öppenhjärtligt sätt berättar om sitt liv. Boktexten finns
dessutom intalad av Linda själv på Cdn.
Här finner du dessutom visor som ”En diktare”, ”Guldkornet”, ”Hemlös” med flera.
En fantastisk självbikt och viskulturproduktion som alla borde lyssna på.

DAN ANDERSSON SJUNGER DAN ANDERSSON
Dan Viktor Andersson
Dan Viktors skiva innehåller texter och musik av poeten och namnen Dan Andersson,
inklusive Dan Viktors egna tonsättningar och nya arrangemang av de gamla klassikerna.
”Syftet med denna platta är att missionera en annan sida av Dan Anderssons poesi
och musik, på ett annat sätt än vad allmänheten är van vid. Dan Andersson är ju
faktiskt den nordiska bluesens urfader …”, säger Dan Viktor Andersson. Lyssna och
låt dig engageras.

JAG LÄNGTADE
Malin Foxdal
Svensk folkmusik i otraditionella arrangemang, med influenser från amerikansk
folkmusik och blues. På första plattan under eget namn har Malin Foxdal samlat de
visor och låtar som varit med längst och som ligger närmast hjärtat.
Hon har arbetat som sångerska i många år och etablerat sig som en artist med allt
från blues och folkrock till berättarteater och konstmusik på repertoaren. En ny och
intressant tolkare av Dan Anderssons tonsatta dikter.

PILGRIMSSTIG
Christer Lindén med Stark
Ny CD från Christer Lindén med nya Dan Andersson-tolkningar. Denna gången med
ackompanjemang från musikgruppen Stark. Stark är väl egentligen synonymt för
musiktolkningarna på denna CD.
Här kan du lyssna på ”ungdomsmoderna” tolkningar på tonsatta dikter av Dan
Andersson, som ”Jag väntar”, Till min far”, ”Till kvinnan”, med flera. Nyfiken – ring och
köp.

HEIDI
Heidi Baier
”När jag var fjorton år fick jag ärva farfars gitarr, en gammal Bjärton. Jag letade fram
min brors vispopböcker och fastnade för visorna fyllda av vemod. Den första låten jag
lärde mig var Björn Afzelius ”Ikaros”. Dock ligger Dan Anderssons dikter mig närmast
hjärtat, då han finns ”närvarande” i min hembygd. En visa är något som berör. Länge
leve visan!”, säger Heidi Baier.
Heidi Baiers CD är mycket lyssnansvärd!

MALIN FOXDAL
Jag längtade

Porto Betalt
P10
Ludvika

AKTUELLA VISPROGRAM NOVEMBER 2008 - FEBRUARI 2009
Pär Sörman
20/11 2008 kl 19
21/11 2008 kl 20
23/11 2008 kl 16
3/12 2008
9/12 2008 kl 13
6/1 2009 kl 16
31/1 2009 kl 15
1/2 2009 kl 18
4/2 2009 kl 19
15/2 2009 kl 19
16/2 2009 kl 19
27/2 2009 kl 19
28/2 2009 kl 16

En spelmans saga om Dan Andersson
Församlingshemmet, Rydaholm
Magasinet, Segeltorp, Stockholm
Söndagscafé om Dan Andersson,
ABF Sörmlands café, Eskilstuna
(tid och plats ej angiven), Perstorp
Dan Andersson, Minneberg, Stockholm
Dan Andersson, Kapellet i Söderbärke
Kvarnkullen i Kungälv
Luffare – vägen till Klockrike,
Klockrikegården, Klockrike
Virestads kyrka, Virestad
Sånger längs Vägen, Pålsgården, Stöde
(plats ej angiven), Ullånger
Luffare, Herröds skola, Hörby
En spelmans saga om Dan Andersson,
Kiviks Bio, Simrishamn

Ingmari Dalin
14/11 2008

Soppkonsert, ”Dieselverkstaden”
i Sickla, Nacka
18/11 2008 kl 19
Borgen i Lenhovda, Uppvidinge
26/11 2008 kl 15
Strömkarlsgården, Trollhättan
27/11 2008 kl 11.30 Lunchkonsert på Furåsens kök och
Hotell i Färgelanda
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Christer Lindén
22/11 (tid ej angiven)

Värmlands visfest,
Museet, Karlstad

Alla vissångare/artister med publika
evenemang med anknytning till Dan
Andersson kan sända in information till Dan
Andersson Museum. Nästa nummer av ”På
färdvägarna” avser ca 15 mars – 15 oktober
2009. Sänd informationen till Dan Andersson
Museum.

BOKMÄSSAN I ÖREBRO
14-16 NOVEMBER 2008
Dan Andersson Sällskapet finns naturligtvis
representerat på Bokmässan på Slottet i
Örebro. Vi huserar tillsammans med andra
litterära sällskap i den litterära salongen i östra
tornet. Inge Mattsson kommer att hålla i 2
seminarium på fredag och söndag. I övrigt
se program för Bokmässan.

