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Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula starr,
och sakta stiga sagorna kring ön i Berga fors.
Förlåt ett stänk av bitter fröjd, en visa till gitarr,
det starka oss till läkedom likt strandens unga pors.
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Kära Dan Anderssonvän!
Nu är det dags igen att författa några rader och som vanligt börja
tala om vädret. Det gör man ju alltid när man träffar sina goda
vänner. För ett år sedan klagade jag på en varm vinter och det har
jag fått igen med råge denna vinter. Mycket snö och kallt har vi
åtminstone haft här i Hälsingland. Men vi går mot ljusare tider och
det känns skönt att solen värmer lite, när den ibland tittar fram i den
alltför ofta grå himlen.
Det är som vanligt vid den här tiden full fart på planering för
sommarens aktiviteter. Vårträff och Dan Andersson-vecka blir det
även i år. Det finns en särskild kallelse och inbjudan till Vårträff med
årsstämma på Brunnsvik på sidan 3 i detta nummer av vår medlemstidning. Brunnsvik har haft
en svår tid med en hel del ovisshet om sin fortsatta existens, men nu ser det ut att finnas en
lösning för framtiden. Vårträffen hålls som sagt på Brunnsvik och det kommer även att finnas
möjlighet för boende där även under Dan Andersson veckan 2009.
Vid förra årets Vårträff hade vi ett nytt upplägg som kändes bra och vi kommer att använda ett
liknande i år. Förra året var unikt på det viset att det sammanföll med första maj vilket inte
kommer att ske fler gånger under min livstid. Det var därför ett lågt deltagande, men i år hoppas
vi på ett större antal deltagare och härligt försommarväder. Om intresse finns kommer vi att
anordna bussresa till Skattlösberg och Luossastugan. Där kommer Linda Rattfelt ta emot med
sång och mysig stämning i den lilla stugan. Notera önskemål på den medföljande talongen.
Dan Andersson veckan 2009 infaller från lördagen den 25 juli till söndagen den 2 augusti.
Invigning sker på Ludvika Gammelgård med bland annat 2007 års Dan Andersson pristagare
Marcus Birro. Aktiviteter kommer att ske på kända platser i Grangärde finnmark. Vad sägs om
följande: Abborrberg, Gasenberget, Kullen, Skattlösberg, Norrbo, Sunnansjö, Björnhyttan,
Saxdalen (Räfvåla), Strömsdal, Gravendal, Säfsnäs, Gänsen, Grängesberg, Nyhammar,
Saxenborg och Tattarfallet.
På måndag kväll i Abborrberg kommer våra vänner från Värmland, Donald Brokvist och Leif
Högkvist att underhålla men där kommer även att ske ett specialsläpp av den nya sångboken
”Dan Andersson - dikter och tonsättningar (redaktion Inge Mattsson, Nisse Munck och Roine
Lindström) som presenteras på sidan 5. Även vid flera evenemang och i museet kommer
sångboken att säljas. Sällskapet delar som vanligt ut Dan Andersson-priset på Luossafesten på
söndagen den 2 augusti och Gunde Johansson priset på fredagen den 31 juli på Nyhammars
Folkets Hus och där kommer på mångas begäran Pär Sörman att underhålla med sitt
fantastiska Dan Andersson program.
Tattarfallet är ju Sällskapets egen samlingsplats med öppen scen och på lördag 1 augusti
klockan 13.00 finns chansen för alla som vill framföra något i ord eller ton. På lördagskvällen
samlas vi medlemmar som vanligt till trevlig samvaro och mys vid finnmarksscenen och
Tattargrillen.
Välkomna till en härlig finnmarkssommar med många aktiviteter och upplevelser,
hälsar er ordförande

Torsten Pettersson
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Omslagsbild: Sista fotot på Dan Andersson, augusti 1920

Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2009
Härmed kallas Dan Andersson Sällskapets medlemmar till ordinarie
årsstämma – den 46:e i ordningen – lördagen den 23 maj 2009
kl.10.00 på Brunnsviks folkhögskola. Lokal: Brunnsvikshallen, foajén
Enligt våra stadgar skall skriftlig kallelse sändas till alla medlemmar senast 1 månad före
ordinarie årsstämma. Vidare skall skriftliga motioner från medlemmarna vara styrelsen tillhanda
senast åtta veckor före årsstämman. Då kallelsen kan nå medlemmarna senare än åtta veckor
har styrelsen beslutat att utsträcka motionstiden så att motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast den 30 april.
Enkla frågor skall skriftligen eller muntligen anmälas till styrelsen senast två veckor före
årsstämman, dvs senast den 8 maj.
Vid årets stämma skall ordförande och 3 övriga ordinarie ledamöter, samtliga för en mandattid
på två år. Vidare skall två revisorer och en suppleant väljas för ett år.
Vid stämman skall dessutom utses valberedning inför årsstämman 2010.
Sittande valberedning är Lars G Lindström (sammankallande), Ingemar Ingevik och Ulla
Elisabeth Samuelsson. Valberedningen är självfallet tacksam för förslag till nomineringar till de
olika uppdragen. Kontakta gärna valberedningen så snart som möjligt via Dan Andersson
Museum.
Styrelsen
Dan Andersson Sällskapet
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PRESENTATION AV VISGRUPPEN MYLLA
En musikalisk mylla från de djupa skogarna i Västerdalarna,
… och om sin längtan sjöng han hela natten lång ...
Leif Olsson, journalist på Dala Demokraten, har för ”På
färdvägarnas” räkning gjort den intervju, som följer här.

Andersson är mycket uppskattade. Byns Mats är även
en god och uppskattad berättare.

– Vi har väl aldrig behövt gå ut och be om några
spelningar, utan det har gett sig självt när vi är ute och
spelat, säger Mats.
I många år har man spelat under Dan Andersson veckan
i både vått och torrt. Det räknar man fortfarande till årets
stora höjdpunkt.
Gruppen, som består av Byns Mats Larsson på sång
– Det är helt fantastiskt att det plötsligt sitter massor med
och gitarr, Jonas Hansson, sång, gitarr och dragspel,
publik mitt ute i skogen.
Helena Tenstam, sång och flöjt samt Martin Lissjanis,
Mylla har gett ut en skiva. Man har även som målsättning
kontrabas, bildades 1995 och hette då Mejram.
att komma till skott och spela in en till.
– Utan att skryta gick vi in i Radio Dalarnas inspelningsInnan hade Jonas Hansson och Byns Mats Larsson
studio och spelade in 17 låtar utan en enda omtagning,
spelat tillsammans sedan 1989.
säger Byns Mats Larsson.
– Vi träffade Helena första gången under en körresa till
En verkligt fin utmärkelse för lång och
Sysslebäck där hon var med och
trogen tjänst som främjare av den
spelade flöjt, berättar Mats. De blev
”Vi ramar alltid in
svenska visskatten fick visgruppen
imponerade och hon nappade även
våra konserter med
Mylla för några år sedan. Då fick man
på deras fråga om hon ville vara med
Dan Anderssons sånger”
ta emot Parlingpriset. Det var också
i gruppen. Då hade redan Martin
omgärdat av en lite hissnande
Lissjanis börjat att spela med Jonas
Byns Mats Larsson
historia.
och Mats.
– Jag satt uppe i en elstolpe nere i
Småland när de ringde och berättade att vi skulle få
Den musikaliska gruppen har spelat och stått för
priset, säger Byns Mats.
underhållningen på många möjliga och omöjliga ställen
Så klart blev han väldigt överraskad när han satt där
runt om i länet och hela landet. 1998 gick de till final i
uppe i stolpen.
Sveriges Radios riksomfattande tävling för tolkare av
Det roliga var också att han blivit bekant med två bröder
Evert Taubes musik. I samma veva uppdagades att det
i de småländska skogarna som dagen innan visat upp
fanns en grupp med samma namn i Sundsvall.
en imponerande samling av motorsågar.
– Jag var med Peter
– Då berättade jag om Nils Parlings bok och sa att de
Carlsson när han skulle
måste läsa den.
medverka i ett TVprogram med Kjell
De senaste åren har det blivit lite sparsammare med
Lönnå och man frågade
spelningar av förklarliga skäl. Både Byns Mats Larsson
mig om jag också var
och Martin Lissjanis arbetar borta. Men visgruppen Mylla
musiker, säger Byns
lever och vårdar den svenska visskatten på bästa
Mats Larsson.
tänkbara sätt till glädje för många.
Då han berättade att han

Byns Mats Larsson

spelade i visgruppen Mejram så lyfte de lite extra på
ögonbrynet.
Då fick han klart för sig att Helen Sjöholms band hade
samma namn. Efter långa och många diskussioner
beslutade man sig för att byta namn till Mylla.
Deras visor och tolkningar hämtade ur den svenska
visskatten med allt från Evert Taube, Nils Ferlin till Dan

Från vänster:
Helene Tenstam,
Byns Mats
Larsson,
Jonas Hansson

Foto: Leif Olsson

Foto: Leif Olsson

För visgruppen Mylla med medlemmar från Nås och
Järna har Dan Andersson både en början och ett slut.
– Vi ramar alltid in våra konserter med hans sånger, säger
Byns Mats Larsson.
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DEN NYA SÅNGBOKEN
DAN ANDERSSON – DIKTER OCH TONSÄTTNINGAR
Äntligen har den kommit, den nya sångboken
på temat ”Dan Andersson – dikter och
tonsättningar”.
Det är nästan 40 år sedan (1971) som den
senaste sångboken med tonsatta dikter av Dan
Andersson, kom ut.
Inge Mattsson, Nisse Munck och Roine Lindström har
under ett par års tid gjort urval, redigerat och
sammanställt mängder av material kring Dan Anderssons
dikter, såväl egna som andras tonsättningar.
I boken har vi samlat drygt 100 tonsättningar, både kända
och helt nya. Som exempel kan nämnas Tiggarn från
Luossa, Jag väntar, Jungman Jansson, Per Ols Per Erik,
Spelmannen, En spelmans jordafärd, Sizzi och Till min
syster.
Som lite kuriosa finner du tonsättare som Evert Taube
(En spelmans jordafärd), Lille Bror Söderlundh (Min sång
ska vara ljus) och Pär Sörman (Till min Märta). Varje
dikt inleds med en bakgrund och presentation. Till
samtliga tonsättningar finns också gitarrackordanalyser
angivna. Dessutom ingår en biografi över Dan Andersson
och presentationer av samtliga tonsättare.
En guldgruva för den som är visintresserad eller
intresserad av Dan Anderssons diktning.
Vår kände vissångare och visveteran Sid Jansson,
skriver i sitt förord till sångboken följande;
”Dan Andersson är inte endast en av vårt lands mest
lästa poeter, utan även en av de flitigast tonsatta och
sjungna, genuint folkkär i ordets bästa bemärkelse.
Fortfarande, nästan hundra år efter sin förtidiga död, är
hans dikt i högsta grad levande och kommer i ständigt
nya utgåvor. När Nils Ferlin i ett företal till ett urval 1954
uttryckte en viss oro för att Dan Anderssons visor,
”oöverträffade i svensk lyrik”, eventuellt höll på att
glömmas bort, ängslades han i onödan. Även om
popularitetsvågorna nått olika nivåer genom tiderna så
har de dock alltid svallat, inte minst nu. Från tid till annan
har man fokuserat på olika sidor i hans liv och diktning:
kärlekslyriken, naturromantiken, hans sociala radikalism
och samhällskritik, drömmaren och sökaren. Var
generation söker sina ideal. —

Dan Anderssons dikter blev tidigt tonsatta – av honom
själv, Sven Scholander (som var den som lyfte visan till
estradkonst), Dans svåger Gunnar Turesson och andra.
Thorstein Bergmans och Gunde Johanssons
tonsättningar bidrog till en kraftfull renässans under 60talet och bäddade för en rad tonsättare i deras efterföljd
med melodier som nu för första gången publiceras i en
antologi. Denna nya diktsamling med tonsättningar ger
också goda möjligheter till jämförelser mellan olika
tonsättares uppfattning av samma dikt. Varje tid har sitt
sätt att klä orden i toner. De klassiska tonsättningarna
har en given plats men några kompositörer kanske
överraskar, som Evert Taube och Lille-Bror Söderlundh.
Dan Andersson sjungs allmänt i våra nordiska
grannländer och det känns naturligt att flera finländare
tonsatt finnmarkens namnkunnigaste berättare. Jag är
övertygad om att många kommer att hitta nya favoriter i
samlingen – igenkännande glädje parad med
överraskningar”.

SÅNGBOKEN KAN BESTÄLLAS GENOM DAN ANDERSSON MUSEUM PER TEL
0240-100 16 ELLER VIA MAIL. TILLSAMMANS MED FÖRLAGET KAN VI ERBJUDA
SÅNGBOKEN FÖR MEDLEMMAR TILL ETT MEDLEMSPRIS OM 150:(eventuell frakt tillkommer).
E-postadressen är: museet@passagen.se
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DAN MÖTER FABIAN MÅNSSON
Text av Dan Andersson
Lördagsbetraktelse i ”Ny Tid”, den 15 september 1917
Ehuru jag långt ifrån kan kallas den rike ynglingen, och fast
mina promenader vanligtvis ske vid Fattighusån och icke på
stranden av Jordan, så har jag dock tack vare de hårda tiderna
gynnats så pass, att jag kan hyra en dublett på Östra
Hamngatan, hålla piano och städerska, och ha en brevlåda
av holländskt bokträ i porten. Och som jag inte behöver arbeta
för mitt uppehälle, har jag börjat tänka, på lediga stunder.
Jag tänker för det mästa på allting nästan samtidigt, och därför
bli mina omdömen mindre korrekta än min stil, och mina
berättelser mindre sanningsenliga än jag själv. Och liksom
mina intryck ramla på mig pell mell, så ramla även orden
huvudstupa och utan ansvarighet ur min hals.
Av de uppseendeväckande saker som jag iakttagit under
veckans lopp, noterar jag främst det alltmer stegrade
valbråket. Min gamla faster, som var rösträttskvinna, hade
kanske inte så orätt när hon kallade mig politisk idiot, ty jag
lärde mig aldrig riktigt skilja på partierna, och min faster höll
styvt på dem. Medan jag nu en dag satt och tänkte på det här
viset, slogs dörren upp och en jätte klev in. Hans händer voro
- för att använda en gammal bild - som släggor, hans panna
var hög och syntes rymma visdom, hans lurviga hår var i färd
med att gråna och hans ögon, för att härma Hamsun, ”voro
tredubbelt blå” och skådade flera kilometer bortom tingen.
En profet, tänkte jag, en väldig man, med en vikings kraft och
brahmans visdom. Han slog sig ner i min nyfernissade korgstol
och sade:
-Fy för den ledaste fadren, ett sånt sjå! Det var Fabian
Månsson.
-Det har jag alltid tyckt, sade jag, du ska bara inte ta det så
tvärhäftigt. Hur mycket förtjänade du på din storbok?
- Sju öre i timman, men då skrev jag också som en djävul
både natt och dag, så ibland steg det till två kronor dygnet.
-Det var bra att du kom, sade jag, i det jag grep min guldpenna
med elfenbensskaft, som jag i ett högtidligt ögonblick fått av
turkiske storvisiren under en av mina vistelser i Jönköping,
nu ska du förklara för mig skillnaden på Luthers och
Melangtons lära om nattvarden.

-Nej, jag ska skriva en bok. Men
först ska jag ha ihop aderton
kilogram anteckningar. Men nu ska
du berätta något från Göteborg, så
ska jag anteckna det.
-Tja - först och främst har du väl
hört att Göteborgs Aftonblad blivit inblandad i en process
alldeles som färg. Schöldström. Det lär visst ska avgöras nu
om tidningen är vid sina sinnens fulla bruk. Orsaken till
alltsammans är att dom härmat Hasselroth och skrivit i en
ledare att högermännen är krokiga.
-Ah! Nu erinrar jag mäj en sak! En dag såg jag en karl på
Kronhusgatan som var så krokig att han ständigt såg sig själv
mellan benen, betraktande sålunda den värld han redan lagt
bakom sig genom ett slags port, men jag trodde han var en
sorts krympling, så jag gav honom 25 öre. Att det var en
högerman som försökte att se sig själv på ryggen, begrep jag
inte.
-Jag intresserar mig inte så mycket för politiken, sade jag.
Däremot tänker jag deltaga i råttkriget. Jag mötte en råtta på
Linnégatan i går. Hon gick och funderade på sitt släktes
finansiella angelägenheter och släpade svansen så sorgset
att det riktigt rördes i mitt hjärta. ”Har du reda på att det ska
bli krig?” frågade hon. Hon talade om att det planerades ett
förbund mellan kattorna i Haga och råttorna i Masthugget.
Under de senaste åren har nämligen ett slags sympati uppstått
mellan dessa båda folkslag, i det att kattor och råttor bägge
förföljas och misshandlas på gatorna. Till och med
bostadsfrågan har på det sättet blivit tillkrånglad, sade hon,
och de båda släktenas vanor hade så sammanblandats, att
man numera inte, när man behöver ett gömställe, kan riktigt
avgöra om ett katthål är ett råtthål eller ett råtthål eller katthål
och tvärtom.
- Det var jäveln, sa Fabian. Men, fortsatte han, blir du med så
bryter vi opp härifrån och placerar oss i en koja långt oppe i
skogarna. Vi köper ett par famnar björkved och en tunna
potatis och så struntar vi i hela politiken och bara skriver
böcker. Du skriver spökhistorier och jag skäller på
riksdagsmännen. Jag har också börjat studera Josefus och
Talmud, så nog har jag att skriva om.

- Jag kan inte, förklarade han sorgset. En gång kunde jag det
och var djupt inne även i vår inhemska kyrkostrid, men jag
måtte ha svettats ut det. Jag har just hållit föredrag åt
nysocialisterna i konserthuset och tänkte hela tiden bara på
Dackefejden, som jag ska skriva en roman om, bara det här
valet är över. Det är ett väldigt tjatande det här. Fy han fanen.
Usch då - tvi för fäflugorna. Kan du spela tjuguett, gosse?

-Och kan du tänka dig, sade jag, snart är det lovligt på älg,
och då gå vi ut och jagar; när så den första snön börjar falla
och alla skogarna äro fulla av tramp efter alla vildmarkens
djur, och de ödsliga myrarna ligga döda -

-Ja, något.

Och jätten Fabian gick sin väg så att hela våningen darrade
och all luften skalv som av åska, under det de mäktiga
intrycken av vad jag upplevat ramlade över mig som hårdkokta
ägg.

-Då ska ja säja däj något: Oppe i Orsa och Lima och
Transtrand förtjäna skogsarbetarna 20 kronor om dagen. Res
dit och spela av dom ungefär halva årsförtjänsten, det är en
samhällsnyttig gärning. Sen ska du köpa statens räntebärande
obligationer för tio tusen kronor, sen ska du sälja dem på
börsen - -Stopp! Kan du inte göra det själv?

- Nej, stopp! ropade Fabian, nu är det nog, nu går jag ut och
äter.

Fabian Månsson föddes på Hasslö i Blekinge skärgård, som
son till en hemmansägare och fiskare. Den magra jorden på
Hasslö ledde den unge Fabian Månsson till arbete som rallare
och grovarbetare innan han så småningom blev politiskt
aktiv och tidningsskribent. Från 1912 ledamot av riksdagens
andra kammare.
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MEDITATION I DAN ANDERSSONS TANKEVÄRLD, DEL 2
Text av Lars-Olof Larsson, präst i Ludvika församling
Här följer en fortsättning på första delen av Lars-Olof Larssons meditationsartikel i förra
numret av ”På färdvägarna”. Meditationen lästes vid temagudstjänsten i Dan Anderssons
fotspår söndagen den 3 augusti 2008. Vi har valt att kort citera en del av den förra artikeln.
”Det ligger förväntan i luften, när jag ännu en gång
får lämna staden och sjöbygden och bege mig till
Finnmarkens sommargröna skogar. 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.”
”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
var det en visa som sjöng sig själv, en vildes rus
och en spelmans saga.” …..
Jag sitter kvar på stenen vid dammen, i gränslandet
mellan det lugnare vattnet och forsens brus. Så
växlar livet, tänker jag, och ser ner mot de flata
hällarna. Perioder av arbete, utgivande aktiviteter.

Det skjuter på, och ny energi strömmar till. Det är
en glädje att finnas till. Jag är fylld av livskraft, lever
ett kreativt liv. Det är så mycket jag vill göra och
hinna med.
Men så händer det, när jag minst anar det. Det
kommer hinder i vägen. Tider kommer, då livsflödet
stoppas upp. Dagar då glädjens vita liljor inte längre
blommar, och livets vatten börjar kännas unket. Jag
drabbas av lidande, och oftast förstår jag inte varför.
Tunga träd har fallit i min väg, och livsenergin är
lika låg som vattnets kraft i en sinande, uttorkad
flodfåra.
Men det förunderliga händer, att livet går vidare,
trots allt. Allt har sin tid. Vattnet letar sig fram och
det som hindrade livets flöde, är passerat. Vad var
det nu han sa, timmermannen från Nasaret? ”Det
vatten jag ger, det blir en källa i dig, med ett flöde
som ger evigt liv.” Den samariska kvinnan sa:
”Herre, ge mig att dricka av detta vatten!” Det är
också vår bön, att vi ska få del av det livgivande
vatten som Kristus ger oss. Det vatten som släcker
vår djupaste törst efter himmelrikets frid.
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TOLKNING OCH ANALYS AV DIKTEN ”SPELMANNEN”
Text av Carl Johan Erixon
Dan Anderssons dikt Spelmannen fungerar som en spegel av författarens sinne och läggning. Den känslomässiga
ambivalens och det utanförskap som karaktäriserade Andersson kanaliseras genom en storslagen allegori som i
samspel med hans sublima känsla för rytmik skapar en heltäckande bild av den sedan 1920 bortgångne
författaren.
Precis som Andersson var spelmän utkantsmänniskor som likt honom själv försörjde sig på konst. Man kan i
diktens rytm känna ett implicit samband med musiken och då i synnerhet den lantliga stråkmusik som spelades
runt om i Sverige kring sekelskiftet.
”Jag är spelman, jag skall spela på gravöl och på dans,
i sol och när skyar skymma månens skära glans.”

Redan i diktens första rad märker man dess, eller snarare
författarens, känslomässiga dikotomi; precis som
spelmannen är det diktarens konstnärliga uppgift att
nyttja en mångfasetterad tematik. Tudelningen sträcker
sig dock ännu längre då den ger utlopp för de uppenbara
begreppen livet och döden, samt bejakar en försvagad
distinktion mellan dem.

”Jag vill aldrig höra råd och jag vill spela som jag vill,
jag spelar för att glömma att jag själv finnes till.”

De två efterföljande raderna präglas av den frihet som
utanförskapet för med sig, men också här är det aktuella
begreppet delat i två till synes oförenliga poler, nämligen
det sangviniska och det vemodiga. I strofens slut
anländer emellertid konsten och fungerar som en
känslomässig katarsis.

”Jag vill inte tröska råg och jag vill inte repa lin,
ty den hand som stråken skälver i skall hållas vek och
fin. Ni får inte ge mig bannor eller kalla mig för lat,
fast jag stundom hellre hungrar än jag spelar för mat.”

Anderssons användande av symboler, liknelser,
metaforer och allegorier präglar dikten i sin helhet och
ger utlopp för de företeelser som ständigt återkom i hans
eget liv. Oviljan gentemot fysiskt arbete är en del av
dynamiken medan konstens renande egenskaper är en
annan.
I synnerhet oviljan gentemot ett konventionellt leverne
skildras i den andra strofen som i en självbeskyddande
ton som hänvisar till medlidande och förståelse för den
konstnärliga idealism som ofta förknippas med poeter.

”Jag vill inte gräva jorden, jag vill inte hugga ved,
jag vill drömma under häggarna till solen hon gått ned.
Och i kvällens röda brand ska jag stå upp med min fiol
och spela tills ert öga lyser hett som kvällens sol.”

Idealismen som tema återkommer i den tredje strofen
som genom en latent definition av begreppet i form av
en drömlik försoning med verkligheten i samspel med
en brinnande hängivelse som illustreras av Anderssons
liknelse med solen. Solens betydelse för människor
genom tidens gång såsom en symbol för det
transcendenta och livsgivande förefaller mig utgöra en
fundamental del i Anderssons ordval.

”Jag ska spela när ni gräva era kära ner i jord,
jag ska spela hela sorgen i en visa utan ord.
Och det svarta som var döden och som hälsat vid er
säng, det skall forsa som en strömmande sorg från min
sträng.”

Som ett plötsligt regnoväder delas dikten i den fjärde
strofen då temat attraheras av sorgen och döden. Ännu
en gång skildras konstnärens, eller snarare
konstnärssjälens, känslomässiga tudelning som
symboliseras av själens spegelbild i den fenomenella
världen. De eteriska idealen och den livsgivande glädjen
ger efter för desillusioner, men återuppstår likväl likt den
mytologiska Fenixfågeln.
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”Jag ska följa genom dalarna i höstens höga natt,
och i rök från hundra milor ska jag sjunga som besatt.
Och när natten böljar becksvart över skogstjärnens
skum, mina basar skola ropa djupt ur mänskosjälens
rum.”

Naturens stora betydelse för konsten såsom en ständig
källa till inspiration uttrycker den femte och näst sista
strofen samtidigt som en immanent längtan till naturen.
I andra halvan konkretiseras tankegången om konstens
härledning ur själens innersta väsen.

”Tre sorgens strängar har jag - den fjärde har gått av,
den brast i en skälvning på den bästa vännens grav.
Men ända in i döden vill jag följa er med sång och jag vill dö och jag vill spela till uppståndelse en gång.”

Det nietzscheanska tema som karakteriseras av
musikens känslomässiga rening av själen uttrycker
Andersson genom ett ontologiskt slut i den sista strofen
där livets dikotomi återkommer för att i slutänden ge
utlopp för ett elegiskt accepterande av livets
förgänglighet. Vi kan utöver det redan nämnda ana ännu
ett samband mellan musiken och dikten, nämligen att
de båda utgör ett känslomässigt reningsbad, något som
Andersson lyckades uttrycka med virtuositet.

Illustration: Karl Petermann

Carl Johan Erixon, är en förhållandevis ung person från Stockholmstrakten, som intresserar sig mycket för kultur av olika slag. Han fascineras av allt från klassisk musik, japanska svärd och kulturella storheter,
som bland andra Dan Andersson.

NILS FERLINS MINNESDIKT
TILL DAN ANDERSSON
EFTER HANS DÖD 1920
Till Colbjörn om han har någon användning för det!
Ferlin döddansare (skriven 1926)
Han var spelman, han kom vandrande med fela i sin hand
och han ställde sig på gator och på torg;
och han sade: jag är kommen från ett högt och okänt land,
jag skall spela er till glädje och till sorg!
Och vi hörde honom spela - och vi sade: det är han
som de snöbetäckta vidderna har sänt,
det är ruelsens och ångstens, det är ödemarkens man
som förnummit vad de andra icke känt.
Ja vi hörde honom spela och det var oss så en tröst
att vi kände där vi stodo i en ring
hur vi lyfte våra hjärtan liksom ämbar ur vårt bröst
och han fyllde dem med ”underbara ting”.
Det var tiggarn från Luossa, och nu spelar han ej mer
nej, nu slumrar han i jordens svala ro –
Men den rikedom han skänkte var den rikedom som ser
att vår längtan är för mera än vår tro.
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DAN ANDERSSON OCH
MATILDA JOHANSSON, ”MA” I RONNEBY
Mas dotter Gun-Britt berättar för Gunde Johansson (ur ”Hjärtats oro”)
FÖRSTA DELEN (fortsättning i nr 18 av På färdvägarna)
Efter konferensen i Sundsvall 1-4 juli
1912 reste Daniel hem till Luossa. Sedan
är det fram till höstturnén en lucka i hans
verksamhet. Tydligt är dock, att han for
ner till Ronneby för att gästa Rebecka.
Nu hände dock något annat. Jag låter
min vän Gun-Britt berätta. Hon är, liksom
sin far och farmor från Blekinge. Den
senares namn var Matilda Johansson
och hon kallades ”Ma”. Jag träffade GunBritt i slutet av 60-talet. Det var i
Göteborg, där jag läste litteraturhistoria.
Hon kom med till en Dan Anderssonafton jag hade i Kungälv. Hon var
stenograf och lovade sända mig
uppteckningar av samtal hon haft med
sin farmor, som sedan 1912 en tid i det
tysta var Dan Anderssons nära vän:
Första gången Ma berättade öppet om
Dan var i oktober -67. Det var höststorm
över Sydsverige och hela bygden norr
om Ronneby var helt mörklagd under fyra
dygn. Ma flyttade då hem till mej på
gården för att hjälpa till med småbarnen
m.m. Det var under dessa fyra dygn som
jag fick höra berättelsen om Dan. Mycket
av vad jag kommer att skriva ned av våra
samtal tillhör senare perioder.
Det var första kvällen Ma var på gården.
Barnen var lagda och vi hade satt oss
med en kopp kaffe i fotogenlampans
sken. Eftersom jag hade en grammofon
som även fungerade på batteri beslöt vi
oss för att spela skivor för att få tiden att
gå lite fortare. Samtliga skivor jag ägde
var visor samt religiösa sånger. Och det
var en av mina visskivor som blev
upphovet till att jag fick höra berättelsen
om Dan.
Den första skivan vi spelade var religiösa
sånger. Efter varje skiva gjorde vi våra
små kommentarer både vad det gällde
texten och sångaren. Så lade jag på en
Dan Andersson-skiva (Dan Andersson
dikter och visor). Tittade efter ett
ögonblick på Ma. Hon satt stilla med
händerna hårt knäppta i knät – och grät.
Jag hade sedan länge anat att Ma hade
mer att berätta om Dan än hon redan
sagt, men hur jag än frågat hade hon
bara gett kortfattade svar som inget gav.
Men det lilla hon sagt, hade sagts med

en sådan ömhet bakom orden att man
förstod hon känt mycket för den hon
talade om. När jag nu såg hennes
reaktion inför Dans dikter förstod jag att
Dan varit mer än en gäst på
Silverforsen. Och jag ska nu återge
samtalet som följde efter.
Tillägg som jag funnit nödvändiga för att
få fram en helhetsbild är satta inom
parentes, och för att kunna återge
samtalen utan någon som helst
korrigering har jag helt använt Matildas
egna ord och dialektala uttryck.
G: Varför grät du så Ma? Vill du inte
berätta för mej!
Ma: Det var bara några minnen som
väcktes till liv lilla Gun, några minnen
från min ungdomstid. Du ska inte bry
dej om att jag gråter.
G: Ma, jag har förstått det för länge
sedan. Jag har förstått att Dan har varit
mer än en främling för dej. Ma, vill du
inte berätta för mej om dina
ungdomsminnen, berätta för mej om
honom som vi båda håller av!
Ma: Jo, lilla Gun, jag ska berätta för dej.
Men du ska minnas en gammal
gummas önskan: Det jag berättar för dej
ska du gömma längst in i ditt hjärta. Och
du ska bevara det där.
G: Jag ska gömma det Ma. Berätta från
början, när du första gången träffade
Dan!
Ma: Den första gången jag träffade
Daniel, ja nog minns jag det. Det var en
varm och ljuvlig kväll, och jag minns att
jag ville inget hellre än att få gå från
serveringen och ner till apparellen till
kamraterna. Vi hade inte så många
gäster den kvällen, det var mest tomt
och tyst. Framåt 8-tiden kom det i alla
fall en gäst. Det var en ensam pojke
som kom gående. Han slog sej ner vid
ett bord och bad att få något att dricka.
Det var en granner pojke ska du tro. Ja,
du har väl sett så många bilder på han
så jag behöver väl inte tala om hur han
såg ut.
”Ni kan väl sitta ner och prata en stund
med en stackars vandrare”, sa han när

han druckit ur sin lemonad. Ja, jag sjönk
ner på stolen på stolen mitt emot, det
gjorde jag allt det, men se prata se,
möjligen fick han väl ur mej ett ömkligt
”ja” eller ”nej”.
Han berättade att han var från någon
trakt i Dalarna och att han åkte runt för
något som han kallade tempelorder eller
nåt’ sånt. Det var en slags
nykterhetsförening i alla fall. Nåväl, innan
han gick bad han att få träffa mej när jag
slutade, och jag sa ja naturligtvis. Men
inte trodde jag att han skulle komma inte.
Men nog stod han där alltid när jag
slutade. Vi gick ner till dungen och där
blev vi sittande hela natten. Och vad vi
pratade!
Han berättade om sina föräldrar, hans
far var visst lärare, och om sina syskon.
Han pratade särskilt om en liten syster
som hette Augusta, och som dog när hon
var 5-6 månader. Han sa att han mindes
när hon dog och att han aldrig kunnat
glömma det. Han pratade också om en
liten syster som hette Anna. Han var så
rädd att det skulle hända henne
någonting sa han. Anna var väldigt duktig
berättade han. De läste visst skola för
sin far. Ja, redan då kunde Daniel skriva
dikter och det var något av det vackraste
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jag läst det han skrev ner den kvällen.
Jag har dem kvar ännu och nästa gång
du kommer hem till mej ska du få dem
att skriva av om du vill. Det var alldeles
ljust när vi bröt upp minns jag. Daniel ville
följa mej hem men jag vågade inte låta
honom göra det för fars skull. Men en bit
följde han i alla fall och innan vi skildes
bestämde vi att träffas kvällen därpå.
Ja, du Gun, nästa kväll möttes vi igen.
Den kvällen som jag blev Dans. Att jag
berättar för dej om detta det är för att jag
hopps att det ska hjälpa den en bit på
väg själv. Jag vill tala om för dej att det
finns kärlek fast du inte tror det, kärlek
som är riktig Gun. Ja vi möttes igen i
dungen den kvällen. Det var inte riktigt
samma Daniel som jag mötte kvällen
före. Han verkade ledsen i kväll. Han
berättade om sitt liv men mest ville han
tala om döden. Han berättade i kväll igen
om sin lilla syster som hade dött. Han
var så rädd att dö sa han.
”Tänk Ma”, sa han, ”tänk att bara
försvinna, grävas och vara borta för
alltid.”
Han talade om någon som också dött
därhemma, någon som var gammal.
”Men de grät inte över att hon var borta,
det var det som var så hemskt”, sa han.
”De verkade snarast lättade”.
Han var som ett litet barn, Gun. Ha la
sej med huvudet i mitt knä och grät. ”Ma,
jag vill aldrig dö, jag vill inte, vill inte”, sa
han, gång på gång sa han det. Och till
sist grät jag med.
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CHRISTMAS SONG IN
THE FINNMARK
TO BE SUNG AT THE TABLE
WITH DARK ALE
Text av Dan Andersson – översättning av Fred Lane
For the whining north wind and the winter, brother,
for the dawning-grey morning’s star so clear,
for our home and our land and our prayer-pleading mother,
for teeming cities and ice-heavy waters,
our tankards we raise - and for days yet to come
and for love, joy and friendship once dear.
When the lakes lie here frozen and dead and it’s snowing,
the whirl-weather dancing on forest and moor,
we drink and we dream about spring streams a-flowing,
and bring to mind Terrvalak’s red sundown glowing
and farms shining bright amongst lad’s love and lilies
and shadows that play in the woods.
For the hardest ice-crust, the wind’s bitterest embrace,
for the poor folk who fight for their bread and their breath,
for poverty’s gift of a pale, haggard face,
for well-laden tables and sleighs by the gate,
for sore-ravaged bodies and all-healing death.
In the hour of the star we are glad and united,
we forget that the Earth became brimful of hate.
We rise under Yule skies with gleaming stars lighted aware of a sense of the night of the mighty for them and the Earth and for Heaven and us
come, comrade, our tankards we’ll raise.

Foto: Inge Mattsson

Fortsättning följer i nästa nr av
På färdvägarna.

Fred Lane berättar om sig själv
”Hemma i England sjöng jag ”folksånger” från de brittiska öarna. Nils Ferlins
visor hade jag hört innan jag flyttade till Sverige. Väl på plats lärde jag känna
”trubadurmaffian” på visklubben Kurbits i Gamla Stan. Min bildning
breddades snabbt, och en stor favorit blev Thorstein Bergmans tolkningar av
Dan Andersson. 1974 gjorde jag en LP med mina översättningar av
Andersson och Ferlin. Jag har tonsatt Ferlin, Diktonius och Moa Martinson.
Jag sjunger än i dag. Rösten har blivit mera lättfotad med åren: evergreens
och Elvis finns numera på min breda repertoar”.
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VERDUN

Vid en grå liten stad, vid Verdun
med kullar där lärkor sjöng
där gick solen i moln en gång
och där tystnade varje sång.
Där fick plötsligt helvetet boning
och grönskan den trampades ner
mellan människor någon förskoning
sen den tiden man finner ej mer
som säckar staplades liken
och jorden skändades där
mänskligheten blev sviken
det levande slutade här.
Vid en grå liten stad…
Här blandades blodet och jorden
av träden blev inga kvar
femhundratusen var morden
och sedan blott ondska var
ett benhus det blev en boning
för benen som hittades där
och aldrig mera försoning
de tankarna slutade här
Vid en grå liten stad…
Uniformer blev leriga trasor
gas brände lungor och hud
soldaterna möttes av fasor
och slets av granaters ljud
men generalernas stövlar var blanka
som generalsstövlar alltid är
smutsades ej i de sanka
de leriga gravarna där
Vid en grå liten stad, vid Verdun
med kullar där lärkor sjöng
där gick solen i moln en gång
och där tystnade varje sång

Arne Upling, född i Örebro. Har skrivit diktsamlingar såsom ”Hjältarna rökte Lucky Strike”, ”Marilyn Monroe är
död”, ”Vi byggde Allers pappborg”, ”Bergslagsdikter”, ”Eyravallen ligger i Örebro” med flera. Har dessutom gjort
översättningar av bland andra ”Självmordsklubben”. Har belönats med flera pris såsom Jeremiaspriset (1984)
och Dan Andersson-priset (1989).
Nisse Munck, Luossaguide under 21 år. Tonsättare och tillsammans med Inge Mattsson författare till boken
”Minnen från Luossa”. Redaktionsmedarbetare för sångboken ”Dan Andersson-dikter och tonsättningar”.
Nisse Munck fick Dan Andersson-priset 2004.

Illustration: Karl Petermann

Dikt av Arne Upling
Tonsättning av Nisse Munck

DAN ANDERSSON-VÄNNER
MÖTTES I STOCKHOLM
Text av Lars G Lindström

Göran Greider, var huvudtalare när ABF Stockholm bjöd
in till en afton om Dan Andersson och musiken i början på februari.

Foto: Lars G Lindström
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- Det är roligare att prata om Dan Andersson än om finanskrisen, sa Greider inledningsvis.
Programmet lockade flera hundra Dan Andersson-vänner
till ABF-huset – trots att programmet gick i repris från i
höstas. En som då inte kom in för att det var fullsatt, var
ABBA-musikern Björn Ulvaeus. Nu var han inbjuden att
delta i panelen tillsammans med kompositören och Dan
Andersson-tolkaren Sofie Livebrant, som också uppträdde
med sång, liksom Dan Viktor Andersson.

Myten

Göran Greider inledde kvällen med utgångspunkt från sin bok
med den ovanligt långa titeln Det gångna är som en dröm och
det närvarande förstår jag inte och undertiteln En bok om Dan
Andersson. I den för Greider fram en rad olika tankar om Dans
liv och författarskap:
Bland annat tar han upp den folkliga myten om Dan Andersson,
som uppstod efter hans död på Hotell Hellman natten till den
sextonde september 1920.
- Nästan över en natt blev han känd för hundratusentals
människor som tidigare aldrig hört talas om honom, skriver
Göran Greider. Under loppet av några veckor parkerade sig
den döde skalden för resten av seklet i det allmänna
medvetandet – och det fortsätter än i dag.
Göran Greider skriver också, att Dan Andersson var en
gränsvarelse, en marginal man, aldrig riktigt lugn, alltid stadd
i uppbrott.
- Om man ska kalla Dan Anderson för arbetarförfattare, vilket
man kan tveka om, och jämför honom med andra
arbetarförfattare, så lämnade de alla sin hembygd och
återvände aldrig, medan Dan Andersson var kluven mellan
storstaden och finnmarken, sa Greider. Dan återvände
oavbrutet till denna vildmark som fungerade som en magnet
på honom.

Hootenanny Singers

Dans texter sjunger i mig

Jag väntar vid min mila är inte Göran Greiders favoritlåt, utan
kanske i första hand Till min syster, medan Björn Ulvaeus håller
Omkring tiggarn från Luossa som en riktig pärla.
- Den är oerhört suggestiv i Gunde Johanssons fina tolkning,
sa Björn.
- Vad är det som gör Dan Andersson så sångbar än idag,
undrade pålästa och engagerade samtalsledaren Moa Elf
Karlén?
Sofie Livebrant, som inledningsvis framförde några egna
tolkningar av Dan Andersson, hade sitt svar klart:
- Dan Andersson texter sjunger i mig.
Björn Ulvaeus menade att ”ungdomens oro och längtan är
likadan nu som då”.
- En bra sammanfattning i en oerhört turbulent tid, sa Göran
Greider, och tillade att det ändå kanske finns en koppling mellan
Dan Andersson och den rådande finanskrisen. Dan orsakade
sin egen finanskris, genom att lätt förspilla de pengar han så
stor möda införskaffade sig med sin diktning, menade Göran
Greider. Han var ständigt fattig, ett förhållande som plågade
honom genom livet.

Foto: Lars G Lindström

Foto: Lars G Lindström

Göran Greiders intresse för Dan Andersson uppstod när han i
sin ungdom hörde Hootenanny Singers sjunga Jag väntar vid
min mila där bland annat Björn Ulvaeus medverkade.
- Det tackar jag för i efterskott, sa Björn, som förklarade hur
hans intresse för Dan Andersson uppstod.

- Min pappa hade diktaren som sin idol. Det intresset tog jag
över. En sen kväll i Västervik 1963 skulle jag och några musiker
tävla med en svensk låt. Vi valde Jag väntar vid min mila, och
den vann vi tävlingen med. På så sätt uppstod Hootenanny
Singers. Det blev så småningom 12 sånger på en CD som
sålde i över 600 000 exemplar – och säljer fortfarande.
Hootenanny Singers Dan Andersson på vårt sätt låg 52
veckor på Svensktoppen mellan 1973 och 1996. Den kunde
ha legat där längre, om inte en ettårsregel gjorde att den togs
bort. Den bröt mark för Dan Andersson-intresset på ungefär
samma sätt som när Sofia Karlsson slog igenom med sina
Dan Andersson-tolkningar för några år sedan.
- Då liksom nu föll liksom ett nytt ljus över melodierna, sa
Greider.
Hans intresse för Dan Andersson förstärktes när han 1999
kom till Dala-Demokraten som chefredaktör och ytterligare
när han 2001 tog emot Dan Andersson-priset.
- Utan dessa insatser hade boken nog aldrig kommit till, sa
Greider.

Dan Viktor Andersson

Moa Elf Karlén, Sofi Livebrant, Björn Ulvaeus, Göran Greider
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DET REGNAR PÅ DAN ANDERSSON
Text av Jimmy Ginsby

Jimmy Ginsby arbetar som en av två huvudlärare på Visskolan i Västervik
där han undervisar i skrivandets konst och hantverk, gitarr samt
vistolkning/scenframställning. Med i Bastukvintetten sedan 1994, där man
tolkar Vladimir Vysotskij. Ledamot av Dan Andersson Sällskapets styrelse.
Jag vandrar över Järntorget,
förlorad i en kvinna,
jag vet att jag förlorat helt
och skulden den är min.
Men kärleken jag bär på,
den vill inte sluta brinna,
den ska näras av min stolthet
tills den brunnit ända in.

Jag kramar om Dan Andersson,
tar bort ett löv från pannan,
och vi talar sen om Kärleken
som övervinner allt.
Jag säger: ”Nog med kvinnor nu!
Det var hon och ingen annan!”
Då lösgör sig ett leende
från hans bronsgröna gestalt.

Det regnar på Dan Andersson,
han har ett löv i håret,
som jag varsamt plockar bort
sen jag har bugat för min vän.
Jag tänker att jag är som du,
jag är kärleken på spåret,
men när jag tror jag funnit den
försvinner den igen.

Jag tänker på det mötet
som jag alltid kommer minnas.
Så långt in som jag släppte henne
dit når bara Gud.
Ja det var några vackra år
då det var lätt att finnas.
Så tack för allt jag fick av dig,
min sköna mörka brud!

Jag tänker på de kvinnor som jag
levat med och lämnat,
och jag undrar om jag någonsin
kan stanna och bli klar,
över varför det jag hittills byggt
har blivit snett och rämnat.
Jag vet att det finns kärlek
men hur håller man den kvar?

Jag hjälper ner Dan Andersson,
vi vandrar in på Tullen,
och vi talar hela natten lång
om Gud och Kärleken.
Broder Dan har löv i håret än
men dom tar städpatrullen,
när vi motas ut på Järntorget
och möter gryningen.
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ATT LEVA SOM EN HUND
Text av Arne Säll (från boken enligt rubrik)
Skriftväxling mellan Arne Säll och Rigmor Hellsing

Brev från Rigmor den 5 maj 1975
Arne Säll!
Rigmor Hellsing, ungdomsbild.

Med tanke på mina besked i förra brevet att jag hade tappat bort Dina verser så får man förmoda att Du tror att
jag tappat bort alltsammans … brev, dikter, adress och allt. Men så illa är det faktiskt inte. Dikterna har kommit
fram, breven finns här. Att svaret har dröjt ett tag hör samman med att jag läst om Ibsen varenda ledig minut …
har inte kunnat slita mig loss från de här böckerna. Det är lånade saker som ska iväg snart, men jag måste nog
få tag i en eller ett par att äga. Det är så med vissa böcker att man helt enkelt måste äga dem, det är livsnödvändigt
som luft att andas, som vatten för det fysiska jaget. Jag har sett Ibsenpjäser, jag har läst rätt många av dem,
men jag kände för den skull inte alls fader Ibsen som människa, förrän jag fick upp ögongen för hans verkligen
utpräglade individualism, för att inte säga egocentricitet. Med hans absoluta storhet är det kanske inte heller
någon svårighet att upprätthålla sin egen stil, sin jag-position och självkänsla. Han mottogs över hela Europa
som en kung på officiellt besök med parader närapå och fick en sådan massa ordnar att fracken knappt kunde
uppbära dem alla samtidigt.
Alltnog … för att återgå till Ditt brev … jag står vid sidan om och är minst av allt etablerad fast jag levt en stor
del av mitt liv inom etablissemanget dessvärre. Innan man blir medveten om hur det är och det tar sin tid, som
Du vet … finner man sig i mångahanda.
Livet är ju för kort. Man hinner aldrig fram till verklig frigörelse ens om den vore möjlig, ty det tar en oändlig
mängd tid att nå ett gram insikt och varje ny generation måste börja om från början, hela den långa
utvecklingskedjan, om det är en tänkande människa, annars stannar det ju upp och blir som för det mesta
ändå, bara anpassning och status och grannens inställning. Livet är en växling mellan leda och lidande, säger
Schopenhauer, och detta har Torgny Segerstedt tagit till utgångspunkt för sina tankar om framtiden. Ledan,
sensationslystnaden, det blaserade kommer att ställa till katastrofer för mänskligheten, vilket man kanske
skulle kunna säga redan är på gång. Jag sitter dock inte vid härden iklädd djurhud men min bostad är i det
närmaste med nutida anspråk obeboelig. Spinoza har jag visserligen umgåtts med rätt mycket rätt länge, men
nu är det några år sedan sist. Jag har så många andra … och litteraturen är för mig det väsentliga. Och jag är
givetvis en drömmare, som söker nya vägar på det inre planet och det är ju inte precis massans sysselsättning.
Jag tycker att allting för vart år blir alltmera ytligt … Den materiella s.k. utvecklingen har gått för fort, den
andliga har blivit efter totalt och därav också den oerhörda oron, torftigheten i människans livsmönster, som
avsätter bristsjukdomar som är svåra att komma tillrätta med, eftersom ingen kommer på orsaken utan att ”gå
udenom”. Det är alltsammans mycket tragiskt och sorgligt för släktets framtid, men skall jag vara ärlig måste
jag ändå säga att jag tycker det är rätt åt det storhetsvansinniga släktet. Jag har en massa synpunkter på det
här, men de får nog anstå, det är ett alltför stort ämne idag … jag blir också störd av diverse saker … därav mer
än normalt med tankeflykt och hopp i texten …
Jag sätter vänskap mycket högt och vad jag önskar är en vän att verkligen vara förtrolig med, en människa
med tankar, TANKAR.
Jag vill säga att jag på inga villkor är ute efter några romanser eller dylikt, det är den sanna, förtroendefulla
vänskapen jag vill ha, och i lyckliga fall att någon förstår … Så ytterligt sällsynt att någon förstår saker och ting
man tänker. Du … jag måste sluta för här blir alltmer bökigt! Nästa gång skall jag inte vara så sen, jag skall
verkligen försöka ge en bättre bild av min livssyn. Jag är glad för svar.
Leben Sie wohl!
Rigmor
Arne Säll, författare som skrivit bland annat ”Bortom gryningen, ”Djupare än glömskan”,
”Var gömmer sig fåglarna”. Arne Säll fick Dan Andersson-priset 2000.
Rigmor Hellsing (1921-1997), dotter till Karl Hälsing. Rigmor var en udda och
särpräglad kvinna, som hade omfattande litterära och intellektuella intressen.
Boken bygger på flera års bekantskap mellan Arne och Rigmor.
BOKEN ”ATT LEVA SOM EN HUND” KAN BESTÄLLAS GENOM DAN ANDERSSON MUSEUM

På Färdvägarna nr 17 – 2009

16

FRÅGESPORT ”DAN-TIAN”
Vinnaren (efter lottning) av DAN-TIAN i På färdvägarna nr 16, blev Kerstin Ingegerd Sävrot, Borås.
Som pris fick hon Göran Greiders nyutkomna bok ”Det gångna är som en dröm...”
Övriga vinnare blev Berit Bohm, Hallstahammar, Vera Langbrandt, Hällestad, Pia Söderek, Odensbacken, Stig
Eriksson, Karlstad, Ole Kristian Kristiansen, Norge, Hasse Håkansson, Laholm, Bo Bengtsson, Varberg, Anita Aro
Andersson, Skarpnäck och Allan Boström, Kåge.
Svaren på Dan-tian i Pf 16 var; 1902, Kolarhistorier, Bringsjöberg, 1912, Augusta Scherp-Andersson, Märta
Larsson, 1950, Ny tid, Till min syster, Hotell Hellman.

HÄR KOMMER DEN NYA DANTIAN!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I vilken diktsamling ingår dikten ”Spelmannen”?
1918 skrev Dan första delen av sin ”självbiografi”, vad var titeln?
I vilken stad ”lärde sig” Dan sjömanstermer för Kipling-översättningar?
Vad heter Adolf Anderssons födelsehem?
Vilken Dan Andersson-kännare tonsatte 1951, ”Tiggarn från Luossa”?
Vem har skrivit boken ”En bok om Dan Andersson”?
Vad är namnet på Dan och Rebeckas mötesplats i Blekinge?
Vilken vissångare slog igenom på skiva 1967 med Dans tonsatta dikter?
Vilket år flyttade familjen Andersson till Mårtenstorp?
Vem tilldelades Dan Andersson-priset 2003?

Svaren sänder du per brev (gärna textat)/mail senast den 15 maj 2009, till
Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika.
Ange frågenummer, svar, namn och tel (ev adress).
Första pris är den nya visboken ”Dan Andersson – dikter och tonsättningar”.
Genom ev lottning utdelas ytterligare 9 bokpriser. Vinnarna kommer att omnämnas på Vårträffen och ev priser
utdelas /sändas.

SISTA APRIL
Dikt av Valle Nilsson

Den duvblåa skymningen sakta sig sänker
den sista av dagar i vårens april.
Stå, lyss, på ett berg,
medan vårstjärnor blänker,
se våreldar brinna och lysa dig till.

Valle Nilsson föddes i Orsa 1905, men växte upp i den gamla finnbyn
Lövåsen i Silvbergs socken i Säters kommun. Flyttade sedermera till
Bruntbo och Bondhyttan och blev hemmansägare. Hans stora
fritidsintresse var jakt och natur. Har skrivit boken ”Valles berättelser
och dikter”. Valle dog 1994. Bidraget insänt av Bengt Johansson i Falun.

Se, eldarna falna allt mer och mer,
och stjärnorna lysa, allt fler och fler.
Se, mörkret det sveper dig varligt in.
Hör, lommarna skria för sorgset sinn.

Se Valborg den väna, med mässa och kväll,
hon smyger så rådjurslikt fram genom snåren.
Hon kan vara mjuk som en silverrävsfäll,
hon kan som ett lodjur dig rista i såren.

Sitt still medan vårnatten smyger sig vill
genom dalar och moar och ensliga vatten.
Sitt still och begrunda att du blivit till,
var tacksam mot livet
och mörkret och natten.

Jag vet ej en kväll som den sista april,
när allt i naturen står stilla och skälver
av skapandets smärta, av allt som blir till.
O människohjärta, vad är det du vill?

Så går du hemåt den välkända stigen,
över gungande mossar och rävarnas iden.
Tankarna komma och gå som de vill,
men åter du upplevt en sista april.
Skrivet en halvljus månnatt 1954
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MINNESDIKT
VID DAN ANDERSSONS GRAV 1920
Text av Karl-Erik Forsslund

Karl-Erik Forsslund, född 1872 i Ljusnarsberg, död 1941, var
en svensk författare, folkbildare och hembygdsvårdare,
redaktionssekreterare på Strix 1897-98, lärare och föreståndare
på Brunnsviks folkhögskola 1907-1912. Under denna tid
utvecklade han en vänskaplig och intellektuell kontakt med Dan
Andersson.
Snabb en vind med dödsbud,
ilar upp till finnmarksbergen,
mörka liksom moln, som tunga åskmoln:

Men det ljusnar – diset lyfter,
solen skiner över bergen,
och med bud en solvind ilar:

Susen stilla, finnmarksfuror!
Han är borta, han har somnat,
eder skald, er unge spelman.
Han som sjöng om arma vilsna
skoggångsmän och sorgsna spelmän,
främlingar på världens vägar –
som en främling i en gästsäng
i en stad långt bort i världen
har han slumrat in helt stilla
i den sista, djupa sömnen,
trött av många vandringsdagars
hårda strid och dunkla oro. –

Susen stilla, finnmarksfuror!
Se, han kommer på sin sista
hemfärd ifrån vida världen.
Långt och länge har han vandrat,
genomströvat djupa dalar
och bestigit ljusa höjder –
spelmansglad en stund allenast,
när han rastade hos vänner
invid vägen – då kom fiolen
fram, en visa ljöd, han talde
med ett bistert löje sagor,
äventyr från världens vida vägar.
Åter stum med molnig panna
över slutna läppar, över
kinden mörk av bergslagsblodet,
rolös, vandringsman för livet,
drog han åter ut att ströva
högt i höjder, djupt i dalar. –

Höga bergen lyssna stilla,
och de svepa sig i slöjor
av ett tungt och sorgset regndis,
och det droppar tyst från alla
höga mörka finnmarksfuror,
och den gamle kolarn stannar,
ser mot skyn och lyss till suset
kring sin mila, täckt av granris
inom bottnens svarta stybbram. –

Etsning av
Helge Sandén 1920

Höga bergen lyssna stilla,
Och de stråla under solen
med ett trolskt och fjärrblått skimmer
kring den ljusa sjön i dalen,
och en doftrik röksky stiger
lätt mot höstens klara himmel
från den gamle kolarns mila
som en sky av rökelse
från ett ensligt altare
djupt i skogen – från ett hjärta,
av sin dolda glöd förbränt.
Och det susar ljust och stilla
i de höga finnmarksfuror:
Se, han kom dock hem en gång,
han fick vila, vandringsmannen,
under torvan i sin hembygd
under höstens klara himmel,
han fick ro från världens vägar
i en vrå bland blåa bergen.
Se, han sover stilla, stilla
under solomgjutna furor!
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Inbjudan till Vårträff
Styrelsen för Dan Andersson Sällskapet har härmed nöjet att inbjuda
sina medlemmar till traditionsenlig Vårträff
på Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika den 21-23 maj 2009.

Program
Torsdag 21 maj
från12.00
18.00
20.30

Incheckning i receptionen på Brunnsvik
Vi möts i Ludvika Ulrika Kyrka
Visprogram med Donald Brokvist och Leif Högkvist
Samling i foajén vid Brunnsvikshallen
Kvällskaffe serveras (ingår i Vårträffspriset).
Välkomsthälsning. Vi underhåller varandra med sång,
musik och diktläsning vid solistmikrofonen

Fredag 22 maj
08.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
18.00
19.30

Brunnsviks berömda frukost serveras i matsalen
Vi samlas på Lyvikens kyrkogård, lägger ned blommor och uppvaktar
Dan Andersson, hans familj, Olle Svensson och Rolf A Nilsson
”Öppet Hus” på museet och den ombyggda butiken vid Engelbrektsgatan.
Lunch serveras i Brunnsviks matsal
Samling vid parkeringen för bussfärd för de som önskar medfölja till
Luossastugan där Linda Rattfelt väntar. Eftermiddagskaffe i korg
Eftermiddagskaffe på Brunnsvik för de som inte följer med till Luossa
Middag serveras i Brunnsviks matsal
Vi förflyttar oss till foajén vid Brunnsvikhallen där en ostbricka står
uppdukad och det finns möjlighet att köpa vin och öl. Underhållning av
Dan Viktor Andersson, Donald och Leif samt fria uppträdanden

Lördag 23 maj
08.00
10.00
12.00

Frukost i Brunnsviks matsal
Dan Andersson Sällskapets 46:e årsstämma (se även sidan 3)
Gemensam avskedslunch i Brunnsviks matsal

Du är mycket välkommen till en av årets höjdpunkter inom
Dan Andersson Sällskapet.
Priser etc framgår av anmälningstalongen som bifogas
På färdvägarna.
Du får dessutom ett särtryck av programmet för Vårträffen,
när du kommer till Brunnsvik.
ÖPPETTIDER PÅ DAN ANDERSSON MUSEUM (APRIL-SEPTEMBER)
tisdag-fredag 10.00-17.00, lördag 10.00-14.00 (måndagar stängt)
Ev bokningar eller kontakt utanför ovan nämnda tider kan ske per tel 073-9670975.
Beträffande hemsidan har vi efter diverse problem, äntligen en lösning i sikte.
Vi ber om ursäkt och hoppas på att ha allt klart innan sommarsäsongen.
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Dan Andersson-veckan 25 juli – 2 augusti 2009
Kulturdagar i Ludvikabygden
Till detta nummer av På Färdvägarna biläggs det slutliga och kompletta programmet för hela Dan Andersson-veckan.
Veckan är ett bra exempel på gott samarbete med Ludvika kommun och Dan Andersson Sällskapet.

BOKSLÄPP PÅ MUSEET
Lördagen den 4 april skrevs historia på Dan Andersson Museum. Då var
det boksläpp av den nya sångboken Dan Andersson – dikter och
tonsättningar. Ordförande Torsten Pettersson ”klippte bandet” tillsammans
med ”författarna” Inge Mattsson, Nisse Munck och Roine Lindström. Här
följer ett litet bildkollage från boksläppet.

PRISTAGARE

Foto: Robert Svensson

Medlemmarna inom Dan
Andersson Sällskapet har möjlighet att föreslå pristagare enligt
nedan senast den 30 april.
Förslag sänds till Dan
Andersson Museum,
Engelbrektsgatan 8,
771 30 Ludvika.

Gunde Johansson-priset

Foto: Robert Svensson

Dags för boksläpp. Torsten Pettersson, Inge
Mattsson, Roine Lindström och Nisse Munck
är beredda.

Foto: Robert Svensson

Bertil Danielsson, Nisse Munck och Roine
Lindström

Gunde Johansson-priset kan
delas ut till den eller de personer
som på ett positivt, lyhört och ett
utåtriktat sätt arbetar med att
föra ut Gunde Johanssons verk
i ord och ton till en bred
allmänhet.

Dan Andersson-priset
Dan Andersson-priset kan utdelas till diktare och författare
vilkas verk har frändskap med
Dan Anderssons verk och andan
i dessa eller till person eller personer som förtjänstfullt bidragit
till att skapa kunskap och förståelse för Dan Anderssons liv
och författargärning.

Foto: Madelene Nyberg, NLT

Maria Norgren tittade in och sken
som vanligt som en sol. Marias
schäfervalp heter Ester.

Inge Mattsson signerar så pennan glöder.

Sofia Karlsson, 2008 års Dan
Andersson-pristagare.

AKTUELLA PROGRAM MED ANKNYTNING TILL DAN ANDERSSON
21 april kl 19.00
22 april kl 18.00
23 april kl 19.00
24 april kl 19.00
28 april kl 13.00
29 april kl 12.00
30 april kl. 21.15
8 maj kl 20.00
14 maj kl 19.00
28 maj kl 13.00
3 juni kl 17.30

Linda Rattfelt , Kinna teater, Kinna
Linda Rattfelt, Hembygdsföreningen,
Fristad
Pär Sörman, Folkets Hus, Grytgöl
Christer Lindén,Café August, Karlstad
Puch Magnus Olsson,Gustav Vasa
församling, Stockholm
Pär Sörman, Nya Stadshuset,
Södertälje
Pär Sörman, Skansen, Stockholm
Pär Sörman, Sandefjord, Norge
Pär Sörman, Folkets Park, Ekestad
Lars Järnemo och Puch Magnus
Olsson, Kungsängens församling,
Kungsängen
Roine Lindström, Finngammelgården
Skattlösberg

14 juni kl 18.00
15 juni kl 18.00
1 juli kl (ej ang.)
11 juli kl (ej ang.)
12 juli kl 17.00
12 juli kl 15.00
17 juli kl 19.00
18 juli kl 17.00
21 juli kl 18.00
22 juli kl 18.30
25 juli kl 19.00
31 juli kl 14.00
16 aug kl 14.00
10 sept kl 14.00
11 sept kl 19.00

Pär Sörman, Kuggaberg, Ljungby
Pär Sörman, Ljungbergsmuséet, Ljungby
Pär Sörman, Härnösand
Pär Sörman, Visfestivalen, Västervik
Linda Rattfelt, Purala finngård, Röjdåfors
Pär Sörman, Vallsjöbaden, Sävsjö
Roine Lindström, Brevens bruks kyrka
Pär Sörman, Storåsen, Arvika
Hede visfestival. Ewert Ljusberg, Stefan Ström,
Puch Magnus Olsson, Landsvägsmän mfl
Nisse Munck, Christer Ruteskog,
Puch Magnus Olsson, Bryggeriet, Nora
Puch Magnus Olsson, Landsvägsmän,
Svartsö hembygdsgård, Svartsö
Pär Sörman, Folkets Hus, Nyhammar
Roine Lindström,Hagen, Silvergruvan, Hällefors
Pär Sörman, Församlingshemmet, Mjällby
Pär Sörman, Hembygdsgården, Nogesund

Vid Blekingestugan i Ronneby – Dan och Rebeckas mötesplats, kommer att genomföras Dan
Andersson-program under sommaren. Programläggningen är i skrivande stund inte helt klar,
varför vi hänvisar till Dan Andersson Museum för ytterligare information, tel 0240-100 16.

KULTUR- OCH VISFESTIVALEN I DALKARLSBERG, NORA
SÖNDAGEN DEN 5 JULI 2009, KL 15.00-CA 18.00
Medverkande artister
Roine Lindström, Nisse Munck, Janne Kilsberger, Puch Magnus Olsson, Rolf Rondahl,
Inge Mattsson (även programledare) och Pär Sörman (En spelmans saga).
Dessutom hantverksutställare, konstnärer med mera. Servering. Logi kan ordnas
Arrangörer: Lokala föreningar, Nora kommun, ABF Nora, Kultur@genten med flera.
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