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GÄSSEN FLYTTA
dikt av Dan Andersson
När de gamla såren heta tära, när din kind är vätt av ensamhetens gråt,
när att leva är att stenar bära och din sång är sorg som vilsna tranors låt,
gå och drick en fläkt av höstens vindar, se med mig mot bleka, blåa skyn!
Kom och stå med mig vid hagens grindar, när de vilda gässen flyga över byn!

På Färdvägarna nr 19 – 2010

Efter en hård vinter har våren äntligen infunnit sig. Vi har nu en härlig
sommar och en mängd Dan Andersson-evenemang framför oss.
Styrelsen i Dan Andersson Sällskapet har arbetat mycket och ihärdigt
med att planera stödkonserter och Dan Andersson-vecka tillsammans
med Ludvika kommun och föreningslivet i Ludvika. Vi har tagit till oss
betydligt flera egna evenemang än tidigare och gjort vissa förändringar,
vilket framgår av medsänt program för Dan Andersson-veckan 2010.
När vi tittar tillbaka på det gångna verksamhetsåret så visar det sig att vi
har ökat medlemsantalet med ett par hundra nya medlemmar. Det innebär
att vi fortfarande är ett av Sveriges största personlitterära sällskap.

Foto: Ola Rådeström

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Trots visst underskott i bokslutet 2009 så har vi för tillfället balans i ekonomin. Intäkter på
stödkonserter och bidrag till verksamheten har varit och är alltid välkomna. Jag deklarerade i förra
numret av På Färdvägarna att grundbulten för vår framtida verksamhet är en förbättrad ekonomi.
Den ambitionen kvarstår.
Som jag också nämnde i tidigare nummer av På Färdvägarna så kommer vi att vid årsstämman
2010 aktualisera frågeställningen om tid och plats för årsstämman från och med 2011. Allt i syfte
att öka medlemmarnas engagemang i verksamheten (se vidare sidan 18).
Dessutom har vi genom dialog med Brunnsvik lyckats sänka priset för deltagande i Vårträffen
13-15 maj. Detta är inledningen till ett mera långsiktigt samarbete med Brunnsvik. I detta
sammanhang kan jag nämna att vi under Vårträffen har lyckats engagera Björn Hedén och
Marketta Franssila till musikprogram i Ludvika kyrka på torsdagskvällen. Till yttermera visso så
kan jag avslöja att vi under fredagskvällen på Brunnsvik har möjlighet att få lyssna till en trio av
Dan Andersson-pristagare, nämligen Pär Sörman, Nisse Munck och Björn Jadling. Ett enastående
tillfälle för sällskapets medlemmar och allmänhet att samtidigt ”serveras” tre av våra främsta Dan
Andersson-tolkare.
Under Dan Andersson-veckan kommer vi att uppmärksamma och hedra minnet av Gunde
Johansson i samband med vad vi kallar för ”Gunde-dagen”, fredagen den 30 juli i Nyhammars
Folkets hus. Utöver sedvanlig musikunderhållning och prisutdelning av Gunde-priset så kommer
fjolårets Gunde-pristagare Rolf Mårth att medverka med berättande inslag och sång. Tidigare
Gunde-pristagaren Roine Lindström kommer också att medverka under Gunde-dagen.
Jag vill också passa på tillfället och uppmana medlemmarna att skicka in förslag på kandidater till
Dan Andersson-priset, Gunde Johansson-priset och Paljako-priset senast den 30 april (se vidare
sidan 9).
Nu vill jag uttrycka en önskan om trevlig läsning av På Färdvägarna nr 19, en varm och givande
Dan Andersson-sommar. Samtidigt vill jag hälsa alla gamla och nya medlemmar välkomna till
Vårträffen på Brunnsvik den 13-15 maj 2010.
EN RIKTIGT VARM OCH GIVANDE DAN ANDERSSON-SOMMAR!
Er tillgivne ordförande
Inge Mattsson
Dan Andersson Sällskapet
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Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2010
Härmed kallas Dan Andersson Sällskapets medlemmar till ordinarie årsstämma –
den 47:e i ordningen – lördagen den 15 maj 2010 kl 10.00 på Brunnsviks
folkhögskola. Lokal: Brunnsvikshallens foajé.
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 ska vara styrelsen tillhanda
senast den 30 april.
Enkla frågor skall skriftligen eller muntligen anmälas till styrelsen senast två veckor före
årsstämman, dvs senast den 30 april.
Vid årets stämma skall väljas 5 ordinarie ledamöter, samtliga för en mandattid på två år. Vidare
ska två revisorer och en suppleant väljas för ett år. Vid stämman skall dessutom utses
valberedning inför årsstämman 2011.
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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PÅ STRÖVTÅG I GRANGÄRDE FINNMARK, DEL 1
av Dan Andersson
Vi stå på ”Örtjärnsfjäll” – eller rättare: vi ligga, min färdkamrat Hoby och jag, och se hur de blåa och
röda åskmolnen segla upp bakom Stora Boberget, Baddoberget och Låsberget, på vandring från
Grängesberg in i Sävs sockens vildmarker. Eftersom det lovade regn, stormnatt med åska på köpet, ha
vi gått upp på Grangärde näst högsta berg för att se himlen skifta över den natthöljda obygden. Molnen
drar ihop sig från alla håll, regnet blir säkert våldsamt – men vi äro bägge två finnmarkspojkar och
fundera inte över något slag av väder. Hoby – som bär sin födelsebys namn som öknamn – röker sin
sura pipa, och för varje blåvit blixt ser jag hans lugna, grå ögon glänsa under hattbrättet, som sticker
upp ur den rödblommande ljungen.
Blixtarna slå allt tätare och stormen far hårt fram över granithällarna. Det mörknar – tills vi se hela
västra synranden låga i blekt blått. Nedanför oss sover Örtjärnsbyn: dess avslådda, våta ängar flamma i
det starka ljungeldsljuset. Nu se vi också de torra, döda furorna på Låsberget och Storstensberget, som
ströko sina beniga toppkvistar mot den röda och mörka himlen. Så blir det svart igen, som hade tjära
hällts över all världen, och genom mörkret rullar åskdundret och i martallarna visslar stormen.
Så kommer då regnet, häftigt, i stora, kvicksilvertunga droppar. Hoby reser sig och går utför hällarna.
”Vi går in och lägger oss”, hör jag hans muntra röst. Han försvinner i detsamma fyrfota i mörkret under
de yviga, meterhöga margranarna, och jag kryper efter. Här ligga vi mjukt på ljungen och ännu hittar ej
regnet igenom. Dessutom linda vi rockarna om knäna, ty det är varje skogsmans fasa att bli genomvåt
om knäna.
Vi dra oss längre in, granarna äro högre där och vi få högre i taket. Hoby vill ha eld och skrapar ihop
torra kvistar under granarna. Det blir till kaffe – och jakten på bränsle börjar. Från den ena
vattendrypande dungen av dvärggranar efter den andra krypa vi på alla fyra, krafsande med
framfötterna, som vore vi grisar. Till sist ha vi fått kaffeved och kaffepannan dyker fram ur näverkunten.
Regnet tycks sakta sig, och när vi ätit ta vi västarna över huvudet och sova. Det är nu beckmörkt,
ingenting att ”se” och vi äro uttröttade.Vi vakna vid att regnet slutligen hittat vårt gömställe. Det sticker
som nålar av is på armar och hals och överallt, och när vi röra på oss hälla granbuskarna ner sitt
uppsamlade vatten över oss. I en hast få vi rockarna och kuntarna på oss.
”Till slogarna!” ropar Hoby morskt. Det finns ju höslogar någon kilometer nedanför berget, och finns det
slogar, så finns det lador . Vi springa i kapp utför sluttningen, och de glatta gråstenshällarna spruta som
små bränningar i störtregnet. Barrskogen börjar – ännu inga lador! Lövskogen – där är den – och en
murken gärdsgård; i halvdunklet skymta vi en stig, full av vatten. Hoby följer den – äntligen! Han tar ett
jättehopp över tröskelklumparna – det knakar i det murkna, tomma golvet. Nu har vi tak över huvudet!
Men det finns inte mer en torr tråd på oss, och om vi stanna här komma vi att hacka tänder snart nog, ty
morgonen blir kall. Det finns bara ett sätt: vi klä av oss fullständigt nakna, och under det regnet piskar
nävertaket vrida vi med förenade krafter vattnet ur våra skjortor. Klockan är tre. Det ljusnar, och Hoby
och jag röka var sin pipa, medan skyarna välta isär . . .
Bränntjärnstorpet. Min fars barndomshem. Rökpörtet är mycket omändrat, en kokspis har fått flytta in.
Annars byggdes det anno 1793 av Mats Pålsson, finne från Ljungåsen. Nu stiger kafferöken mot den
klarnande morgonskyn och barn skrika därinne. Det är för oss främmande människor, som nu bo där,
och vi gå inte in. Vi gå runt tjärnen i stället – vi hitta ännu groparna efter gubben Häggens ”tjärdalar”,
där han brände tjära för femtio år sedan och berättade spökhistorier för barnen vid torpet.
Härute i ungskogen ligger kolbottnen, där trollmannen och blodstämmaren Tallback-Jan kolade, när
författarens farfar täljde en smörask och skar av pulsådern i handleden. Farmor sprang ut till TallbackJan, och så fort han fick veta det, stannade blodet så häftigt att gubben ropade av smärta. Så lyder
historien, att tros eller inte tros allt efter som man är ”upplyst” till. Och här är Kokobacken; här syns
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varggropen ännu, fast full med ris, alar och brännässlor. Tjärnen vilar där tyst och svart mot de
gungande, dyiga stränderna. En lom flyger upp och klagar, på väg till Hörkensjön i söder. Från de stora
myrarna runt om stiger dimman, och stugan där borta på hårdaste marken liknar en kvarglömd och rädd
gammalfinne – en som kan skogen och tjärnen, men intet av världens fåfänga. Öst om och söder om
stupa bergen ner mot myrarna med svarta, gråstensströdda väggar. Vi gå över ån vid dess utlopp ur
tjärnen. Där är en bro och ett ruttnande, trasigt pålverk ute i vattnet: en avstängd sump, där finnbyfolket
rötat sin hampa i fordom tid. Litet högre upp stod en kvarn förr. Det var där gasten efter den mördade
gårdfarihandlaren brukade väsnas om nätterna.
Vi gå uppför myrarna. Här lågo slogar förr, där mycket hö bärgades av Näsfolket vid Hörken och folket
från Ljungåsen. Varenda liten sloge, varje kärr har sitt namn. Så här låta de, på en något förvrängd
finska: Osnito, Tervalax, Sovanto, Kaveraj, Lammismak etc.
Men vi äro strax uppe vid Kerstina, en ensam grå stuga med nävertak och inte högre än att en
medelstor karl kan lägga upp handen på taket av näver och ”kringelvärke”. Trappan är en väldig
gråstenshäll och dörren av furuplank, hopspikad med hemsmidd spik, med grova nitar och naglar och
brun av hederlig hembränd trätjära. I höladan där borta vid skogen ha Hoby och jag kamperat många
nätter i vår ännu icke så långt avlägsna ungdom, när vi hjälpte Kerstina-Ludvik att bärga hö. Ludvik är
död nu, han som byggt stugan. (Han kallade den alltid ”slottet”.) Vi voro för två år sedan med och körde
hans stoft på en ”slep” miltals över skogarna fram till kyrks. Ingen bor nu i stugan, många av barnen
dogo i lungsot. Sumpigt och ödsligt ligger Kerstinas nyröjsel och ”slottets” fönster äro tillspikade.
Ugglorna skrika nära inpå om nätterna nu, sedan ingen morgonglad tupp ropar nere vid fägatan.
Medan vi äta vår frukost här under björkarna, kommer en levande varelse in på gården: en mager och
utsvulten gammal katt. Kanske det är gårdskatten, som inte velat flytta? Han delar skyggt men glupskt
vår frukost och sätter sig stilla på stentrappan. Jag ser hur min käre Hoby försjunker i funderingar, och
till sist säger han:
”Om det är ställets katt – så – – han klarar inte vintern, knappt hösten - - .” Och Hoby tar åt bakfickan.
Jag stiger diskret bakom knuten och hör hur Hoby lockar sitt ”kis – kis – kom – kis!” Och jag hör hur
kissen svarar och följer Hoby ned åt kärret. Både jag och Hoby veta, hur huskatten avgudas i
ödemarken, och hur nyttig och oumbärlig han är. Det är då skam, tänker jag ändå, att blir nervös – –
”kis – kom – kis – kis – – ”. Och så smäller Hobys revolver . . .
Artikel ingick i sin helhet i Svensk Turistförenings Årsskrift 1918. Dan Anderssons korrespondens visar
dock, att den skrevs redan 1916.

Foto: Inge Matsson

Del 2 av denna artikel presenteras i höstnumret av ”På färdvägarna nr 20”.
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”VISANS VINGAR” VILL LYFTA DEN SVENSKA VISAN
Visgruppen ”Visans vingar” berättar härnedan för Inge Mattsson som redigerat materialet
Visgruppen ”Visans Vingar”, med medlemmarna
Sven Johansson, Leif Högkvist och Donald Brokvist,
har på bara drygt ett år hunnit etablera sig allt mer,
framför allt hemma i Värmland, men även i Dan
Anderssons hemtrakter i Dalarna. Förra året stod
gruppen för inledningsprogrammet i Ludvika kyrka
i samband med Dan Andersson Sällskapets Vårträff
och framförde också sitt program ”Visor till glädje
och tröst” i ett mer än fullsatt Abborrbergs Folkets
Hus under Dan Andersson veckan senare under
sommaren. Av publikens reaktioner att döma blev
båda programmen mycket uppskattade, till
gruppens stora glädje.

grannländer i många år. Under hela den tiden har
han, parallellt med dansmusiken, brunnit för Dan
Andersson och även för våra andra stora
visförfattare som Ferlin, Fröding, Taube m.fl.
Dansbandskarriären är över sen många år och nu
ägnar han sig helt åt visorna. Intresset för Dan
Andersson föddes redan i tidiga tonåren både för
Donald och Leif, genom Gunde Johanssons och
Thorstein Bergmans inspelningar av hans vackra
visor. Sven har, som redan framkommit, också burit
med sig Dan i många år, men intresset har
naturligtvis intensifierats i och med bildandet av
”Visans Vingar” och den framgång det fört med sig.

Publikens uppskattning har inspirerat grabbarna i
”Visans Vingar” till att satsa vidare på att föra den
svenska visan framåt och i det sammanhanget har
de en speciell förkärlek till Dan Andersson. Alla tre
är medlemmar i Dan Andersson Sällskapet och en
av gruppens medlemmar, Donald Brokvist, är även
ledamot i sällskapets styrelse. Donald och Leif
Högkvist har varit medlemmar i Sällskapet sedan
slutet av 80-talet och har varit flitiga och trogna
deltagare vid våra traditionella vår och höstträffar i
Brunnsvik och hos Robert Svensson vid Tattarfallet
i Skattlösberg. Sven Johansson däremot, har trätt
in i den Dan Anderssonska gemenskapen först på
senare tid, men Dans visor har legat honom varmt
om hjärtat i många år.

Det kanske kan vara av intresse för läsaren av
denna artikel att veta hur ”Visans Vingar” uppstod.
Det hela började med att Sven Johansson hösten
2007 ringde Donald och bad om hjälp med
gitarrackompanjemang när han skulle sjunga på
en släktings begravning i Norra Råda kyrka utanför
Hagfors. Donald, som kände Sven sen tidigare och
visste vilken fantastisk röst han har, ställde
naturligtvis upp och denna spelning följdes ganska
snart av en hel del engagemang runt om i
Hagforsbygden. Det föll sig sedan helt naturligt att
den gemensamme kompisen Leif Högkvist skulle
ingå i gruppen, som då ännu inte hade något namn.
Första spelningen som trio hade grabbarna i Loses
utanför Bollnäs, engagerade av förre ordföranden i
Dan Andersson Sällskapet Torsten Pettersson.
Visprogrammet blev mycket uppskattat av den
fulltaliga publiken med stående ovationer och
extranummer som följd.

”Visans Vingar” framför sina visor till gitarrackompanjemang av Donald som också lägger en
hel del stämsång till sångsolisterna Sven och Leif.
De båda sångarnas röster kompletterar varandra
på ett utmärkt sätt. Sven har en kraftig, mörk, varm
och behaglig röst som lämpar sig utmärkt för
vissång. Leifs röst är också mörk och kraftig och
han har en sällsynt förmåga att på ett känsligt sätt
leva sig in i och tolka texterna han framför. Bägge
två har en gedigen erfarenhet av körsång, vilket är
en bra grund att stå på. Annars är Donald den som
har störst musikalisk erfarenhet i gänget. Han har
en lång bakgrund som professionell dansbandsmusiker och har turnerat landet runt och även i våra

Sedan dess har det blivit många spelningar runt
om i Värmland och även på andra ställen, bl.a. i
Oslo. Hemma i Hagfors har man tillsammans med
förre styrelseledamoten i Dan Andersson
Sällskapet, Göran Sahlin och hans sambo Jorunn
Jacobsen, arrangerat två uppskattade visprogram
vid deras hem ”Koppartorpet” några kilometer
utanför Hagfors. Vid bägge tillfällena har Dan
Andersson Sällskapets ordförande Inge Mattsson
glädjande nog medverkat med att informera
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publiken om Sällskapet. ”Visor vid Koppartorpet”
har blivit ett begrepp i Hagforstrakten och nästa
evenemang går av stapeln på Nationaldagen den
6 juni då ”Visans Vingar” får hjälp av Pär Sörman
med underhållningen, om allt går som planerat. Då
hoppas man på riktig storpublik!

museet i Ludvika men kan också beställas genom
Donald på telefon 0563-61820.

Foto: Daniel Brokvist

En helg i oktober 2009 gick ”Visans Vingar” in i
studio för att spela in en CD med titeln ”Visor till
glädje och tröst”. Själva inspelningen gjordes på
en dag, lördagen den 17 oktober, och resultatet blev
en skiva med exakt den ”livekänsla” grabbarna var
ute efter. De har fått bra respons på skivan och i
skrivande stund har det gått åt ca 600 exemplar,
vilket inte är dåligt med tanke på att den hittills sålts
i ett begränsat spridningsområde. Skivan består av
till första hälften nio Dan Andersson visor och till
andra hälften blandade visor av Taube, Ferlin,
Fröding m.fl. Den finns att köpa på Dan Andersson
Sven Johansson, Leif Högkvist och Donald Brokvist

”Visans Vingar” kommer att kunna ses och höras i program arrangerade av Dan Andersson Sällskapet
under 2010 – håll öron och ögon öppna!

SUCCÉ FÖR DAN ANDERSSON-KAVALKADEN I FREDRIKSBERG
Lördagen den 13 mars genomförde Dan Andersson Sällskapet en Dan Andersson-kavalkad i
Fredriksberg. Publiken uppgick till ca 170 personer som fick uppleva en helafton av och dikter.
Medverkande artister var Björn Jadling, Heidi Baier, Björn Hedén och Marketta Franssila, Jimmy
Ginsby, Roine Lindström och Visans vingar. Inge Mattsson var programledare.
Artistprogrammet var av mycket hög kvalité och uppskattades mycket av publiken.
På grund av sjukdom uteblev Marcus Birro och Maria Norgren.

DAN ANDERSSON-VECKAN 24/7-1/8 2010
TILL DETTA NUMMER AV PÅ FÄRDVÄGARANA BILÄGGS DET SLUTLIGA OCH KOMPLETTA
PROGRAMMET FÖR HELA DAN ANDERSSON-VECKAN. ETT EXEMPEL PÅ GOTT SAMARBETE
MELLAN LUDVIKA KOMMUN OCH DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET.
Här presenteras enbart i rubrikform Dan Andersson Sällskapets egna/samarbetsprogram:
Måndag 26/7
Onsdag 28/7
Onsdag 28/7
Fredag 30/7
Lördag 31/7
Lördag 31/7
Söndag 1/8

19.00
14.00-17.00
19.00
14.00
09.00-16.00
13.00-16.00
13.00

Dan Andersson-kavalkad
Öppen scen
Nisse M, Inge M, Roine L
Gunde-dagen
Finnmarksvandring
Öppen scen
Luossa-festen

Grängesbergs Folkets Park
Ludvika, innergården vid Museet
Säfsens kyrka, Fredriksberg (fler arrangörer)
Nyhammar, Folkets hus
Skattlösberg (Avresa med buss från Ludvika)
Skattlösberg, Tattarfallet
Utdelning av Dan Andersson-priset mm
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UNGDOMSTOLKNING AV ”EN SPELMANS JORDAFÄRD”
Måhända trevlig läsning om ungdomars (läs årskurserna 7 och 8) tolkning av
Dan Anderssons dikt ”En spelmans jordafärd”. Efter lärarens uppläsning av
dikten fick eleverna till uppgift att kortfattat tolka hur de hade uppfattat dikten.
Situationen är helt autentisk. Betänk att ungdomarna är ungefär 14 år.
Så här svarade man;
Förmodligen har någon dött. De bär honom, dystra. Mamma ensam nu. Hemlös Ole spelman. Den kanske är
skriven av hans kompis (flicka, årskurs 8).
Någon har dött. De verkar bära honom någonstans. Hans mamma ensam. Var han hemlös? Han var Olle
spelman. Det kanske var Dan Anderssons kompis (flicka, årskurs 8).
En död människa i en kista. En spelman som heter Olle, som var hemlös hemma. Den döde har kämpat hårt
under sitt misslyckade liv. Han var fattig och bodde hos sin morsa (pojke, årskurs 8).
Dikten var mycket svårläst. Texten var på gammalsvenska. Han skrev den för att han var fattig och diktade
om vad han såg och hörde, vad som hände. Han skrev om liv och död (pojke, årskurs 8).
Det bars ut en död från Berga by. Den döda var en drömmare och han blev skjuten av konungen. När bärarna
går med kistan så stannar västanvinden för att lyssna på Olle spelman som går med tunga steg igenom
rosorna (flicka, årskurs 8).
Han var en fattig och ensam man. Han är hemlös och han har varit det länge. Fyra män sörjer Olle spelmans
död i Himmelmora mo. Dikten handlar om Ole spelman och hans död (pojke, årskurs 8).
En spelmans och drömmares död och begravning. Många är ledsna och tåget som går efter hans kista består
av fyra. De säger att det blir svårt för hans mor (pojke, årskurs 8).
En död människa i en kista, en spelman som heter Olle och var hemlös. Den döde killen har kämpat hårt
under sitt misslyckade liv. Ole spelman var fattig och bodde hos sin mor. Språket är svårt, så man förstår inte
speciellt mycket av dikten. Dikten är gammal, lång och oförståelig för mig i alla fall (flicka, årskurs 8).
Jag tror den handlar om en spelman som är död, som han kanske kände. Det är mysko för man fattar typ
ingenting. Men jag tror att han kände någon som dog. Jag tror också att han gillade skogen (flicka, årskurs 7).
Det är en begravning, där de talar om ”den döda mannens” liv och hur han var. De går med kistan genom
skogen. Det handlar också om fyra svarta män, och det är framför allt de som berättar allt om mannen (flicka,
årskurs 8).
Det handlar om skor och en spelman och om död och en massa ställen. Han kände nog en spelman. De är
sinnessjuka också. Jag fattar ingenting (pojke, årskurs 7).
Det är en begravning. En man har dött och några berättar om hans liv och hur han var. De går med hans kista
genom skogen och de är ledsna (flicka, årskurs 8).
Det är en begravning och nån berättar om hans liv. Dom går med hans kista genom skogen (pojke, årskurs 8).
En död människa i en kista. En spelman som heter Olle, som var hemlös hemma. Den döde killen har kämpat
hårt under sitt liv. Han var fattig, bodde hos sin mamma (pojke, årskurs 8).

BEDÖM SJÄLVA!

På Färdvägarna nr 19 – 2010

9

PRISTAGARE
Dan Andersson-priset
Dan Andersson-priset kan utdelas till diktare, 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.
Medlemmarna inom Dan Andersson Sällskapet har möjlighet att föreslå pristagare senast den 30 april
2010. Förslaget sänds till Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika.

Gunde Johansson-priset
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.
Medlemmarna inom Dan Andersson Sällskapet har möjlighet att föreslå pristagare senast den 30 april
2010. Förslaget sänds till Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika.

Paljako-priset
Den nyinstiftade bygdepengen - Paljako-priset till Dan Anderssons minne skall användas till att uppmuntra
unga kulturutövare som har anknytning till bygden.
Paljako-priset till Dan Anderssons minne 2010 utdelas vid Dan Andersson-veckans invigningsprogram på
Ludvika Gammelgård. Representanter för Fjällbergsvind EF och Dala Vind AB samt programgruppen för
Dan Andersson-veckan är jury och utser Bygdepengens pristagare.
Förslag till Paljako-prisets pristagare kan lämnas av allmänheten och ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen,
771 82 Ludvika, tillhanda senast den 30 april 2010.

NYA CD-SKIVOR
VISOR TILL GLÄDJE OCH TRÖST
Visans Vingar
Visans vingar består av Donald Brokvist, Leif Högkvist och Sven Johansson. Här
har man gjort en mycket finstämd blandning av klassiska Dan Andersson-visor mm.
Tolkningarna är ett mellanting mellan traditionellt och nytänkande. Lyssna och njut!

ÖVER GRÄNSEN
Bengt Blom
Bengt Blom är före detta rock- och popmusiker som funnit Dan Anderssons dikter.
På den här CD:n presenterar han tillsammans med Roger Åström och Michael Andreasson,
17 egna tonsättningar av Dans dikter. En mycket trevlig ”blomma” i den ”Dan Anderssonska
CD-buketten”..

LAOLANDS UGGLA
Gunde Johansson
Denna CD är en nyproduktion som Dan Andersson Sällskapet har tagit fram. Detta är en
klassiker med Gunde Johansson och hans speciella sätt att tolka Dan Andersson.
Överskottet på CD går oavkortat till finansieringen av Gunde Johansson-priset. Gör gärna
ett ”stödköp” – det gagnar!
SAMTLIGA HÄR NÄMNDA CD-SKIVOR FINNS ELLER KOMMER ATT FINNAS PÅ DAN ANDERSSON MUSEUM!
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DET KOM ETT BREV …

Västra Frölunda den 11 januari 2010
Till Dan Andersson Sällskapet och dess styrelse!
Tack för alla meddelanden från sällskapet och inte minst ”På Färdvägarna”. Jag har varit medlem minst 25
år men troligare i 30. Det är mitt första litterära sällskap och var länge det enda. Nu är jag också medlem
i några ytterligare. Mitt intresse för Dan Andersson kom tidigt. I mitt barndomshem lästes och citerades
Dan Andersson flitigt. Min mamma och pappa hade flera böcker av honom och vi syskon fick då del av
hans författarskap. På radion kunde vi höra honom sjungas, det var då tonsättningar av Gunnar Turesson
och ev. Sven Scholander (detta var på 1940-talet). Vi syskon har alla behållit vår kärlek till Dan Anderssons
dikter. Vid min bror Per-Olofs jordfästning 2005 sjöngs solo i kyrkan ”Jag skall gå genom tysta skyar” och
det speglade min brors känsla för Dans diktning.
Jag har ett minne från mitten av 1940-talet: Min mellansyster och jag var medlemmar i IOGT-logen 1727
Ihärdig (i hög grad en ungdomsförening då). Nu råkade min syster Anna-Greta vara begåvad med en god
sångröst och hon fick i uppdrag att sjunga ”Spelmannen” under ett av våra möten. Det sjöngs och reciterades
mycket Dan Andersson där. Men det var nog så att vi ungdomar drog litet på munnen, när unga levnadsglada
16-åriga Anna-Greta sjöng den. Men hon klarade det!
När jag träffade min man, Tage, visade de sig att han också hade känsla för och tyckte mycket om Dan
Anderssons dikter. Kommer ihåg hur vi på helgdagskvällar kunder dämpa belysningen och sitta och lyssna
på Thorstein Bergman och hans tolkningar av Dan Andersson. För min man var Thorstein bäst. Första
gången vi var vid Luossastugan var i början av 1970-talet och våra söner var med. Vi hade då lyckan att bli
guidade av Rolf Arthur Nilsson – en upplevelse! När han hörde att vi var från Göteborg sjöng han för att
glädja oss ”Avskedssång till finnmarksskalden Broder Joachim”. Min man, en äkta masthuggspojke, gladdes
också åt alla anknytningar till Göteborg i denna dikt som sammanknyts med ”Pajsos gula kärr och svala
floder”.
När vi kom hem, och jag började tjänstgöra på Aschebergsgymnasiet berättade jag för min kollega, Eric
Uhlin, att jag varit vid Luossastugan. Såg du min bok, undrade han. Nej, det tror jag inte, sade jag litet
undrande. ”Jag har skrivit en doktorsavhandling om honom!” och detta visste jag inte! Vi tjänstgjorde
tillsammans i fem år, Eric Uhlin var en mycket god och vänsäll man och också ödmjuk. Nästa gång min
man och jag åkte till Luossastugan tog vi med mina föräldrar, som för första gången kom till Dans stuga.
Och då såg vi Eric Uhlins bok! Sedan har vi varit där ytterligare två gånger, vi tog den vägen då vi åkte upp
till våra årliga fjällvandringar.
1994 var min man och jag och hörde Gunde Johansson kåsera kring och sjunga Dan Andersson och Nils
Ferlin. Jag köpte två böcker, som Gunde skrev en vänlig hälsning i, ”Hjärtats oro” och ”Finnmarkens
spelman”. Året efter var Gunde död.
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Min man är död nu, vid minnesstunden efter jordfästningen sjöng min systerdotter ”Gässen flytta”.
En bit in på 2000-talet var jag och hörde Pär Sörman, en fantastisk föreställning. Nu har jag också köpt en
CD med Sofia Karlssons insjungningar av Dan Andersson. Alf Hambe är en annan poet och författare som
tillhör mina favoriter. Hans poesi ligger mycket nära Dan Anderssons.
Det finns flera anknytningar till Dan Andersson. 2007 fick Marcus Birro Dan Andersson-priset. Han gick på
Schillerska gymnasiet där jag arbetade. Jag hade honom inte som elev, men i årskurs tre skulle eleverna
göra ett specialarbete och då fick jag i uppdrag av rektor att vara Marcus handledare då han skrev sitt
specialarbete om Strindberg. Han var en vänlig och artig elev som jag minns honom och klarade sitt
specialarbete bra eftersom han var så intresserad.
Eftersom jag bor i Göteborg är jag varje år på Bokmässan. Ni har ingen egen monter men representeras
med den äran av Lars Järnemo, som ju är där som ledare för DELS. Själv prenumererar jag på PARNASS
och har naturligtvis specialnummer om Dan Andersson från 1998, där ju Lars Järnemo skrivit. 2008 var jag
på något som Bokmässan anordnat. En litterär gudstjänst där Göran Greider medverkade med Dan
Andersson. Jag fick en pratstund med Göran då han skrev en tillägnan i sin bok ”Det gångna är som en
dröm och det närvarande förstår jag icke”. Han sade bl.a. att han träffat Erik Uhlins änka, och att han tyckte
att Uhlins doktorsavhandling var av hög klass. Jag hade med mig ett av mina barnbarn, och hon vet nu
mycket väl vem både Dan Andersson och Göran Greider är.
Jag har många böcker av och om Dan Andersson, min man ärvde av en släkting 6 böcker i rött konstläder
och med guldsnitt, utgivna av Tidens förlag 1956, men med förord långt tidigare, med titeln Samlade
skrifter – Minnesupplaga. Sedan ett antal böcker utgivna på Zindermans förlag, säkert förmedlade av er;
Jörgen Dicander och Isidor Sundberg, Anne-Marie Odstedt, Hans Åkerberg, Gösta Ågren, Inge Mattsson,
E.R. Gummerus, Bertil Lauritzen, två bilderböcker och Adolf Anderssons sjelfbiografi. En hel del alltså och
kanske bara en bråkdel av vad som skrivits. Ja, det här var en liten glimt om intresset hos en av era
gräsrotsmedlemmar!
Lef väl skriver jag som min mormor alltid undertecknade sina brev!
Karin Wallander
Vi tackar Karin för ett mycket trevligt, innehållsrikt och välskrivet brev!
Redaktionen för ”På Färdvägarna”
Karin Wallander är född 1930 och har arbetat som lärare i svenska, litteratur och historia vid olika gymnasier i
Göteborg. Sedan 1994 är hon ledare för läsecirklar i litteratur vid Göteborgs Senior Universitet.

VISFESTIVALEN I DALKARLSBERG, NORA
SÖNDAGEN DEN 4 JULI 2009, KL 15.00 - CA 18.00
Medverkande artister
Roine Lindström, Marianne Karlsson, Janne Kilsberger, Rolf Rondahl,
Puch Magnus Olsson, Heidi Baier, Sven Nilsson, Johan Rydholm
och Inge Mattsson (även programledare).

Pär Sörman avslutar festivalen med sitt suveräna Taube-program.

UPPMANING TILL VISSÅNGARE ETC
Alla vissångare etc med offentliga evenemang med Dan Andersson anknytning uppmanas att sända in spellista
till Dan Andersson Museum. Nästa nummer av ”På Färdvägarna nr 20” kommer ut i mitten av november 2010. Då
kommer vi att publicera alla inkomna evenemang under tiden 20 november tom 20 april 2011. Deadline blir 1
oktober. Kontinuerligt kan evenemang sändas för utläggning på vår hemsida.

På Färdvägarna nr 19 – 2010

12

GUNDE JOHANSSON
EN LIVSFILOSOF MED ALLVAR OCH HUMOR
Rolf Mårth, journalist och Gunde Johansson-pristagare 2009
Hur ska man kunna berätta om en annan människa
och dess inre när man inte känner sig själv
ordentligt? Den funderingen delgav mig Gunde
Johansson inför ett program vi skulle ha om Nils
Ferlin. En ödmjuk tanke som nu når mig när jag
ombetts att skriva några minnesbilder och berätta
om Gunde Johansson.
Sångare, musiker, diktare, kompositör och konstnär
kunde han ha skrivit på sitt visitkort. Lägg därtill att
Gunde var en gudabenådad berättare med ett starkt
socialt patos, en livsfilosof som inte skyggade för
djupa existensiella frågor och som samtidigt kunde
låta humorn flöda på ett befriande folkligt sätt.
Det var i den mångfalden av uttryck, alltid med
medmänsklig värme, som jag mötte Gunde.

stannade till i sin gärning inför den blivande artisten.
Dragspelet följde med i orkestern Gundes Mexikanare men det är som sångare till luta och sedan
gitarr som vi mest minns Gunde.
På 40-talet var Gunde verksam som lanthandlare i
Kärvingeborn som ligger mellan Hällefors och Nora.
Där fann han motiv till sin soffliggande filosof i
Torparvisa. Den skrev Gunde till sin mors 50-årsdag 1948 och 1951 lanserades den i radio.
Knotige bröder, Sommarhambo, Jul i stôga och
Kallabaliken i Kallkälla är några av Gundes egna
visor men Torparvisa blev den mest kända av dem.
Visans popularitet förstärktes än mer genom SvenIngvars rockiga version.

Samarbetet med Gunde förekom i olika scenprogram, då handlade det om Nils Ferlin. Det ledde
även till en skivinspelning med ett urval av Ferlins
revykupletter. Skivan hette Fabians revyvisor och
får anses som en raritet idag. Scenprogrammet med
revykupletterna innehöll teater och dräkter och det
tilltalade Gunde som under perioder på 50-talet
hade rest runt i landet som skådespelare.
Att uppträda i samma program som Gunde kunde
ha sina sidor om man var andre man på scen efter
en Gunde som fick igång både sig själv och
publiken. Det kunde bli en lång väntan i kulisserna
innan det blev dags för entré.
Första mötet med Gunde var ett par av hans visor
på en 78-varvsskiva, en så kallad stenkaka.
Melodierna på skivan var Bussvisan och FinnbäcksLars under stjärnorna. Den sistnämnda är ett fint
exempel på Gundes nära samarbete med Nils
Parling. Bussvisan är en av Gundes många egna
visor, där han i början av 60-talet publicerade några
av dem i samlingen Knotige bröder (Hej å hå och
andra visor).
Det var den 18 oktober 1922 som Gunde Johansson
föddes i Lindfors i Värmland. När han berättade om
sina tidiga år brukade han säga att Filipstad låg i
utkanten av Lindfors. Gunde visade tidigt ett
musikaliskt intresse och föräldrarna tog honom med
till Albin Fernströms musikaffär i Filipstad och köpte
ett dragspel. Gundes egen kommentar till de första
musikaliska lärospånen var att han spelade i
hönshuset hemma i Lindfors och att hönsen slutade
värpa. De var säkerligen fulla av beundran och

Gunde Johansson utbildade sig till folkskollärare
och senare bredrev han även universitetsstudier. I
Hylands hörna 1962 fick Gunde Johansson sitt
genombrott när han till allas förtjusning skapade
bilden av vissångaren och historieberättaren som
aldrig gav sig. Genombrottet på TV ledde till att
Gunde lämnade sin gärning som lärare och blev
artist och kulturarbetare på heltid.
Dan Andersson var en författare som stod Gunde
Johansson mycket nära. Två tvillingsjälar med ett
starkt socialt engagemang och djupa funderingar
om något bortom bergen, bortom blommorna och
sången. Gundes tolkningar av Dan gav ett djup och
en äkthet som gick rakt in i våra hjärtan och Omkring
tiggarn från Luossa är en av våra visklassiker.
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Gunde har själv berättat att det var under hans tidiga
år som han stiftade bekantskap med Dan och visan
om Brogren som stämde sin fiol och spelade för
spökblåa, månlysta snår. Så tidigt som 1952 kom
hans tonsättning av Omkring tiggarn från Luossa
till.

I början av 70-talet återvände Gunde Johansson till
Värmland när han och hustrun Ingrid köpte Motjärnshyttans herrgård. Det värmländska med både allvar
och humor gav Gunde uttryck åt i bygdespelet
Älvdalssagan där han hade rollen som Gullfallingen.
Tillsammans med turnérande och skrivande hann
Gunde även med att under en period göra reportage
för Radio Värmland.
I samband med 70-årsfirandet 1992, när herrgården
i Motjärnshyttan knappt rymde alla gratulanter, kom
ett telefonsamtal med beskedet att regeringen
tilldelat Gunde den statliga belöningsmedaljen
Illis quorum, en belöning för framstående kulturellt,

Foto: Robert Svensson

Gunde gjorde en stor gärning med sina program
om Dan och som ordförande i Dan Andersson
Sällskapet under många år. Genom alla de vackra
visorna lever Gundes gärning vidare och sällskapet
bevarar hans minne genom att dela ut ett pris i hans
namn.

Ordförande Gunde Johansson

socialt eller konstnärligt arbete.
Gunde Johansson tillhörde Ferlingruppen i Filipstad
och han kom att engagera sig för att rusta upp och
bevara den då fallfärdiga ladan vid komministergården där den unge Ferlin hade en av sina lokaler
för Cirkus Tigerbrand. Den upprustade Ferlinladan
stod klar att inviga i samband med Nils Ferlins 100årsjubileum 1998. Då hade Gunde hunnit lämna den
jordiska estraden (21 juli 1995) men hans minne
lever starkt kvar hos oss.

NISSE MUNCK TAR FARVÄL!
Loussaguiden och vissångaren Nisse Munck tar
farväl av sin publik med ett sista scenframträdande

ONSDAGEN DEN 28 JULI KL 19
I SÄFSNÄS KYRKA
Tillsammans med vännerna Inge Mattsson och Roine
Lindström genomförs ett sång och berättarprogram,
innehållande Dan Andersson-visor och andra visor
samt intervjuer av Nisse Munck.
Arrangörer är Säfsnäs församling, Sensus och
Ludvika kommun

NYGAMLA BÖCKER
Sällskapet har köpt upp ett lager på ca 500 böcker av ”Zindermans förlag”. Titlarna som redan
levererats till museet är följande; Hjärtats oro, De tre hemlösa, Chimokama, Det kallas vidskepelse,
Brödkortsromantik och Sorgmarschen. Böckerna kommer att säljas till specialpris.
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VARDAGSBREV FRÅN AUGUSTA OCH ADOLF ANDERSSON
TILL VÄNNERNA SARA OCH ERIK VALÉN
Gräsberg den 26 maj 1930
(en måndags kväll kl ½ sju)
Kära Trofasta vänner Sara och Erik Valén!
Guds Frid!
Tack tusen sinom tack för det innerligt kärkomna brev vi fingo från
Eder förra veckan. Jag läste det högt för far när jag kom från
posten med det. Sedan har jag läst om det igen.
Ja vi se att ni då voro vid någorlunda helsa. Ålderdomen har så
många följeslagare. Jag har nu på våren blivit besvärad av huvudyrsel. Skall nu försöka att avhålla mig
från det som är sött. Ty från magen kommer nog krämpan. Jag är dock icke ute ô går något på eftermiddagen,
jag gör mina uppköp ô postärenden på förmiddagarne.
Sedan stökar jag inne, ô sedan är jag i jordgubbslandet som är strax utanför stugan. Ont har jag inte. Far
är trött av ålderdomen, men har icke heller något ont. Våra barn äro friska ô krya. Olga ô Monika voro här
i går. De äro så duktiga. Simon var även hem ô helsade på. Han är även frisk ô kry. Jag ser att både läsa
ô skriva ô sy ô sticka utan glasögon. Jag var närsynt i ungdomen ô detta har nu vändat sig till det bättre.
Jag är kvällstrött men går upp kl. 5 på morgnarne och kokar kaffe, kl. ½ 6 kokar jag havregrynsgröt ô äter.
Klockan en kvart över 7 går jag till en granngård efter mjölk. Far äter havregrynsgröten kl. 7. Sedan kokar
jag en välling av endast mjölk ô rågmjöl som far äter fram emot middagen. Jag äter malet bröd ô mjölk ô
litet potatis ô smör. Kväll äta vi kl. 4, havregrynsgröt.
Far tar kallavrivning tre gånger i veckan om kvällarne. Jag tager dem om morgnarne. Icke mycket kaffe
dricka vi, men vi dricka Fruktsalt Samarin. Det var besynnerligt att när jag blev gammal så tål jag icke att
vara mätt, jag skall vara hungrig när jag lägger mig.
Vi hava satt endast litet potatis. Det arbetet lejde vi för. Det var icke roligt för eder att hava en så lång
vattenväg. Tröttsamt för eder båda att vara så ensamma med drygt arbete. Jag skulle skriva mycket mer,
men nu måste jag gå ô vila huvu. Många tusen sinom tusen helsningar till eder ô eder son.
Med innerlig vänskap, Augusta Andersson
Brevet av den 9/5 anlände hit den 23/5. Tack! Ledsamt att det är så dåligt med eder hälsa. Vi ha haft en
snöfattig vinter. Nu firas en mars med både värme och rägn. En Erlandsson i Abbeberg har det brunnit för,
en mor Bryngelsson i Skattlösberg har blivit död vid 97 års ålder. Hälsa Eric. Fick brev från honom, men
visste ej hans adress, så han fick intet svar. Nöjsamt höra, att våra obetydliga sändningar gått fram.
Många välönskningar från mig.
”Herren välsigna och bevare eder!”
vännen
Adolf Andersson

Augusta Andersson

Brevet är autentiskt återgivet med viss gammalsvensk stavning (red not).

Adolf Andersson
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EFTERMÄLEN
De många dödsrunor som skrevs över Dan Andersson visar att han hade många nära vänner.
En av dessa var blekingeförfattaren Ragnar Jändel, som i tidningen Frihet skrev ”in memoriam”:

IN MEMORIAM ÖVER
VÄNNEN DAN ANDERSSON
Du hade jorden kär, drack djupt ur livets flöden
och dock du ständigt gick, tätt kedjad fast vid Döden
De andra levde lungt kring fåvitska bestyr
Ditt ; en ständig kamp, ett tragiskt äventyr
Du kunde aldrig le i fröjd som andra unga
du såg skelettens grin, du hörde änglar sjunga.
När andra sovo tryggt, i ångest du dig vred
ej blott ditt eget kval, men allas ve du led
Du hörde seklers rop i vindens tunga vågor
och såg, ur oron lyft, extasens helga lågor

Dan Anderssons vän Ragnar Jändel

Ditt liv var likt en sång, lyft upp ur kvalens natt
en sång av bitter tyngd, av rop och vanvettsskratt
till dess som mäktig psalm den skalv kring mörka natten
och dog bland stjärnor bort den ödesdigra natten.
(Dikt av Ragnar Jändel i tidskriften Frihet, 1920)

ADOLF ANDERSSON
OM SIN SON DAN ANDERSSON
Redaktion för ”På Färdvägarna” har tidigare och nyligen fått frågor
om Adolf Anderssons förhållande till sin son Dan Andersson.
Dan Andersson som ung

Nils Holmdal skrev redan 1982 en alldeles utmärkt bok ”Adolf Andersson - Dan Anderssons far”.
Här följer ett utdrag av ett kort eftermäle av Adolf Andersson (skrivet 1925).
Jag har aldrig förstått hans tro på själavandring. Gud förlåte mig, men jag bara haft en avgud och det är
Dan. Dan Andersson var både människovänlig och djurvänlig. Hans medkänsla för nödlidande var stor.
Han var dålig ekonom och var därför ofta i brydsamma situationer. Han var ytterst ömsinnad mot sina
föräldrar och syskon. Huru han var som äkta man känner jag icke, men hans temperament var något
koleriskt, men det gick snart över. Han hade gott handlag för all slags slöjd och grovarbete och arbetet
gick med kläm, men uthålligheten fattades.
Notisen kommer att utvecklas i kommande nummer av På Färdvägarna.

JULGÅVA TILL DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET
Inför julhelgen 2009 kom en mycket välkommen julgåva till Dan Andersson Sällskapet. Det var arrangörstrion
Inger Rondahl, Rolf Rondahl och Inge Mattsson som skänkte del av överskott från viskonsert i Dalkarlsberg
i juli 2009. Julgåvan uppgick till 10 000:Givarna ser gärna att medlen ska kunna utgöra en grund för ”bidragsfond” för andra arrangörer att söka
om smärre bidrag till olika evenemang ute i landet. Så överlåter man till Dan Anderssons Sällskapets
styrelse att utveckla diskussion kring detta och ev. framlägga förslag till årsstämman 2010.
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NANNIE LUNDBERG, DAN ANDERSSONS FÄSTMÖ
Författad av journalisten Ingrid Kyllerstedt, redaktionell bearbetning av Inge Mattsson
Vem var Nannie Lundberg? Den frågan blir mer
och mer intressant sedan man förstår vilken
betydelse som hon hade för Dan Andersson och
hans poesi. Några av hans mest berömda och
älskade dikter skrev han när han var kär i henne. I
två artiklar av journalisten Ingrid Kyllerstedt, som
publicerades i Västerbottens Folkblad 1984,
avslöjades denna något okända kärlekshistoria. Här
återberättar vi vad som framkom i de två tidningsartiklarna.
Det var Nannie Lundberg som gav Dan Andersson
inspirationen till bland annat ”Jag väntar vid min
mila” och ”Till kvinnan” i diktsamlingen Kolvaktarens
visor. Dessutom torde det vara så att novellen
”Kvinnans styrka” i boken ”Sorgmarschen” har ett
samband med Dan och Nannies förhållande.
Nannie Lundberg föddes 1891 i Brattbäcken, Tåsjö
i Jämtland. Hon var äldsta dottern till Johan, kallad
Janne, Lundberg och hans hustru Ingeborg.
Hennes far hade bott i Bocksberg utanför Lycksele
i sin barndom, men därmed slutar också hennes
direkta anknytning till Lycksele. När Nannie
Lundberg var liten flyttade familjen till Storholmen i
Malgomajsjön vid Vilhelmina. Hennes far startade
1890, tillsammans med sina två bröder August och
Anton, ångbåtstrafik. Bröderna bogserade timmer med ångbåtar i de tre sjöarna, Volgsjön,
Malgomajsjön och Vojmsjön. Bröderna bodde på
Storholmen med sina familjer och fick så
småningom sällskap av ytterligare en, broder, kallad
Nicke.

Nannie ville bli sjuksköterska och började sin
utbildning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
omkring 1910. På tåget till Uppsala träffade hon
Dan Andersson. De delade kupé och Nannie och
Dan Andersson började samtala. Under den långa
tågresan blev Nannie trött och hon lade sig med
huvudet i Dans knä.
Nannies yngste son, Birger Lindberg, berättade i
en intervju i Västerbottens Folkblad 1984 om mötet.
Birger Lindberg berättade också att hans mor aldrig
gjorde något väsen av att hon varit den kände
diktarens fästmö.
Dan Andersson och Nannie Lundberg förlovade sig
i Falun 1912. Men Nannie hade blivit tvingad att
sluta på sjuksköterskeskolan eftersom hennes
hjärta inte klarade av det.
Både hennes son Birger och hennes kusin, Henning
Lindberg, intygar att Nannie var den gamla tidens
kvinna. Dan var ingen försörjare och det avgjorde
hennes kärleksval. Hon gifte sig sedermera med
en kusin, Erik Lindberg, son till nämnda Nicke. Han
var uppvuxen i samma miljö som hon och kunde
det här med ångbåtar.
”Nannie och Dan hade kärleken, men det var litet
för lite. Man kan inte leva på blå naglar, som vi
brukade säga. Morfar hade sitt ångbåtsföretag och
det kunde ingen kvinna överta. Nannie gjorde slut
på med Dan på grund av hans ovissa framtidsutsikter,” förklarar Birger Lindberg. Dan och Nannie
gick skilda vägar 1914.

Dan Andersson och Nannie Lundberg
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Nannie Lundberg gifte sig så småningom med
kusinen Erik. Makarna fick fem barn. Familjen
bodde kvar på Storholmen och ångbåtstrafiken
drevs till 1938. 1958 flyttade Nannie och Erik från
Storholmen in till Vilhelmina.
”Nannie var både drömmare och jordnära. Hon
hade lätt för att prata och var utåtriktad. Men
uppfostran och det karga livet hade lärt henne hur
man skulle leva och arbeta. Hon satt fast i realismen
och koncentrerade sig på Erik,” minns hennes kusin
Henning. ”Nannie resonerade som så att nu har
jag gift mig med Erik och därmed jämt. Hon pratade
aldrig om sin förlovning med Dan, det var ju min
pappa som hon valt,” berättar hennes son Birger.
”En dag när far gått bort fick mamma besök av Dan
Anderssons syster Anna. Hon stannade ett par
dagar hos mamma. Jag var tyvärr inte hemma då
och mamma berättade inte vad de pratat om, men
de pratade nog en hel del om Dan Andersson”,
berättar Birger, ”som säger sig ha fått en skarp bild
av den berömde poeten genom sin mors minnen”.
I boken ”Dan Anderssons valda brev 1906-1913,
urval och kommentarer av E R Gummerus” nämns
hon i ett brev från Dan till hans väninna Rebecka
Svensson, från Ronneby. ”Jag har haft en överjordisk tråkig söndag med bråk och stim och den
enda ljuspunkten var två brev som jag mottog – ett
från dig och ett från den bortresta ”konstnärinnan”

JAG VÄNTAR
Dikt av Dan Andersson
Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrida,
medan stjärnorna vandra och nätterna gå.
Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida den käraste, den käraste med ögon blå.
Jag tänkt mig en vandrande snöhöljd blomma,
och drömde om ett skälvande, gäckande skratt,
jag trodde jag såg den mest älskade komma
genom skogen, över hedarna en snötung natt.
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som slagit sig på sjukvård och blivit en nyttig varelse
hon tycks för resten vara glad och nöjd med sin
lott, fastän klinikvården är ganska ansträngande.
”Konstnärinnan” som Dan Andersson nämner i sitt
brev var troligen, enligt Gummerus, hans fästmö
Nannie Lundberg. Nannie hade planer på att utbilda
sig till konstnär, men valde sjuksköterskebanan.
I ett annat brev till Rebecka Svensson från den 26
maj 1914 skriver Dan Andersson om sina känslor
inför separationen med Nannie: ”Min fästmö gjorde
slut med mig den 15 maj, (1914) och jag är fri igen
… nog kändes det just då, när brevet kom. Nu ska
jag inte skaffa mig fästmö mer…”
Nannie hade en hel del saker som hon fått av Dan
när de var förälskade i varandra, bland annat
originaldikten ”Jag väntar” som Dan Andersson
skrev när han var kär i Nannie. Men alla minnessaker hon fått brände Nannie upp en dag. Dan
Andersson var ett avslutat kapitel och hon ville inte
att sakerna skulle hamna i orätta händer.
Ja, nu vet vi sanningen, eller i alla fall en del av
den, om Dan Anderssons inspirationskälla Nannie
Lundberg, ”en kvinna från färdvägar vida – den
käraste, den käraste med ögon blå … en snöhöljd
blomma” som Dan Andersson skriver i sin dikt ”Jag
väntar”.
Nannie Lundberg dog 1966.

Glatt ville jag min drömda på händerna bära
genom snåren dit bort där min koja står,
och höja ett jublande rop mot den kära:
Välkommen du, som väntats i ensamma år!
Jag väntar vid min mila medan timmarna lida
medan skogarna sjunga och skyarna gå.
Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida den käraste, den käraste med ögon blå.

Ingrid Kyllerstedt är frilansjournalist och bor i Stockholm. Hon har arbetat på facktidningar, facktidskrifter och
dagstidningar däribland Västerbottens Folkblads lokalredaktion i Lycksele. Det var under denna tid som hon, genom
kontakt med bibliotekarien Bengt Östbom, skrev om Nannie Lundberg. Artikeln om Dan Anderssons okända fästmö
väckte stor uppmärksamhet och resulterade i en uppföljningsartikel där flera frågor kring bland annat Nannies betydelse
som inspirationskälla till den berömda diktaren kunde besvaras.
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FRÅGESPORT ”DAN-TIAN” NR 19
Vinnare (efter lottning) av DAN-TIAN i På Färdvägarna nr 18, blev
Lennart Arvidsson, Mölnlycke.
Övriga vinnare blev Allan Boström, Kåge, Britt Nyrén, Smedjebacken, Karin Wallander, Västra Frölunda.
Pia Söderek, Odensbacken, Lars-Gunnar Flink, Landbro och Ole Kristian Kristiansen, Stokmarknes,
Norge
Vinnaren (första pris) får den nya sångboken ”Dan Andersson – dikter och tonsättningar”. Samtliga
övriga vinnare kommer att tillsändas annat bokverk.
Svaren på Dan-tian i PF 18 var; 25 friexemplar, 1912, Chi-mo-ka-ma, Nannie Lundberg, Elliot Eriksson,
1916, Colbjörn*, år 2000, Torsten Fogelqvist, Henning Pedersen.
*Fråga 7 (rätt svar Colbjörn) uteslöts vid rättning på grund av möjlig missuppfattning.

HÄR KOMMER DEN NYA DAN-TIAN, NR 19 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilket år bildades Dan Andersson Sällskapet?
Vilket år kom diktsamlingen ”Svarta Ballader” ut?
Vem av Dans bröder utvandrade 1911 till Amerika?
Vem har skrivit boken ”Den hemlighetsfulla sången” om Dan Andersson?
Vad hette den unga kvinna som Dan hade ett kärleksförhållande med i Ronneby 1912?
Vem har skrivit boken ”Det gångna är som en dröm …?
Vem fick Dan Andersson-priset 2002?
Vad heter den Dan Andersson-kännare som 1975 vann 10 000:-frågan i TV, på sina
kunskaper om Dan Andersson?
9. I vilken diktsamling ingår dikten ”Vårkänning”?
10. I vilken dikt lyder inledningsstrofen ”Jag är trött, jag är led på fabriken …”?

Svaren sänder du per brev (gärna textat) /mail senast den 10 maj 2010, till
Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika / museet@passagen.se
Ange frågenummer, svar och namn och tel (ev adress).
Första pris är sångboken ”Dan Andersson – dikter och tonsättningar”. Genom lottning utdelas
ytterligare max 9 bokpriser. Vinnarna kommer att omnämnas på Vårträffen och publiceras i nästa
nummer av På Färdvägarna.

DELTA I FRÅGESPORTEN OCH HA STOR CHANS ATT
UTÖKA DITT DAN ANDERSSON-BIBLIOTEK!

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV ÅRSMÖTET 2011 (OBS! 2011)
Under en rad av verksamhetsår och i olika sammanhang har diskuterats en senareläggning av
sällskapets årsmöte till Dan Andersson-veckan. Inte minst det sviktande underlaget för vårträffen och
årsmötet de senaste åren har varit en orsak till ev ändring. Under Dan Andersson-veckan befinner sig
många av våra medlemmar i Ludvika med omnejd vilket skulle underlätta deltagande vid årsmötet.
Vårträffen alternativt höstträff kan möjligen genomföras på annat sätt.
Vid årsmötet 2010 kommer styrelsen således att föreslå:
att vi från och med 2011 genomför årsmötet fredag alternativt lördag under Dan Andersson-veckan.
Viss påverkan av räkenskapsår, verksamhetsår etc. kommer att presenteras och diskuteras på
årsmötet 2010.
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INBJUDAN TILL VÅRTRÄFF 2010
Styrelsen för Dan Andersson Sällskapet har härmed nöjet att inbjuda
sina medlemmar till traditionsenlig Vårträff
på Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika den 13-15 maj 2010.

PROGRAM
Torsdag 13 maj
från 12.00
18.00

Incheckning i receptionen på Brunnsvik
Vi möts i Ludvika Ulrika Kyrka
Visprogram med Marketta Franssila och Björn Hedén

20.30

Samling i foajén vid Brunnsvikshallen
Kvällskaffe serveras (ingår i Vårträffspriset)
Välkomsthälsning av vår nye ordförande Inge Mattsson
Vi underhåller varandra med sång, musik och diktläsning vid solistmikrofonen

Fredag 14 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 hedrar
Dan Andersson, hans familj, Olle Svensson och Rolf A Nilsson
”Öppet Hus på museet” vid Engelbrektsgatan.
Lunch serveras i Brunnsviks matsal
Guidad bussfärd till Skattlösberg och Luossastugan, med Linda Rattfelt
som guide under hela resan. Eftermiddagskaffe i korg
Eftermiddagskaffe på Brunnsvik för de som inte följer med till Skattlösberg
Middag serveras i Brunnsviks matsal
Vi förflyttar oss till foajén i Brunnsvikhallen där en ostbricka står uppdukad
och det finns möjlighet att köpa vin och öl.
Underhållning med ”Dan Andersson-pristagar-trion”
Pär Sörman, Nisse Munck och Björn Jadling

Lördag 15 maj
08.00
10.00
12.00

Frukost i Brunnsviks matsal
Dan Andersson Sällskapets 47:e årsstämma (se även sidan 3)
Gemensam avskedslunch i Brunnsviks matsal

Du är mycket välkommen till en av årets höjdpunkter inom Dan Andersson Sällskapet.
Priset för medlemmar är 1 500:- per person. Det lägre priset är ett resultat av dialog och
samarbete med Brunnsvik och en viss subvention från Sällskapet.
Anmälningstalongen bifogas På Färdvägarna och ska vara Dan Andersson Museum tillhanda
senast den 30 april, på adress Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika.
Du får dessutom ett särtryck av programmet för Vårträffen, när du kommer till Brunnsvik.

B

FÖRENINGS
Avs: Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, SE-771 30 LUDVIKA
BREV
AKTUELLA PROGRAM
10/4 15.00
11/4 15.00
11/4 16.00
13/4 14.00
15/4 15.00
16/4 19.00
17/4 16.00
20/4 18.30
23/4 19.00
25/4 18.00
25/4 18.00
30/4 21.00
2/5

18.00

6/5

14.00

6/5

19.00

11/5
12/5
12/5 18.00
13/5 19.00

MED ANKNYTNING TILL DAN ANDERSSON 10/4 – 10/11 2010

Bosse Hägerstrand, Bengt Olsson
Bergstadsgården
Norrköping
Jörgen Dicander, Erik Yvell
Sågmyra kyrka
Sågmyra
Bo Backagård
Gendalens Bygdegård
Gendalen
Märta och Lars-Eric Nyberg
Tidaholms församlingshem
Tidaholm
Märta och Lars-Eric Nyberg
Fägregården
Fägre
Visans Vingar
Folkets hus
Skymnäs
Visans Vingar
Logen i Munkeberg
Filipstad
Linda Rattfelt
Kumla bibliotek
Kumla
Pär Sörman
Bygdegården
Tingsryd
Bo Backagård
Backaryds Bygdegård
Backaryd
Linda Styf
Dagcentralen
Kungsängen
Pär Sörman
Sollidenscenen, Skansen
Stockholm
Bo Backagård
Vena Bygdegård
Hultsfred
Pär Sörman
Folkets park, Granada
Lönsboda
Pär Sörman
Bråthults bygdegård
Älmhult
Pär Sörman
Drömme
Örnsköldsvik
Pär Sörman
Husum
Örnsköldsvik
Märta och Lars-Eric Nyberg
Gårdsjö
Gårdsjö
Pär Sörman
Vattjom, Matfors
Sundsvall

23/5 18.00
26/5 14.00
30/5 15.00
6/6
6/6

16.00

6/6

16.00

8/6

19.00

19/6
4/7

16.00

7/7

19.00

16/7 19.00
28/7
29/7 20.00
30/7 19.00
31/7 16.00
7/8
28/8 16.00
19/9 15.00
3/11 12.00

Bo Backagård
Lunnebergs Bygdegård
Christer Lindén
Stadsträdgården
Bo Backagård
Vasselhyttans Bygdegård
Christer Lindén
Visnumskils Hembygdsgård
Visans Vingar
Koppartorpet
Pär Sörman
Koppartorpet
Pär Sörman
Trångfors mila, Skansen
Pär Sörman
Hangö
Pär Sörman
Dalkarlsberg
Pär Sörman
Gröna stugan
Linda Rattfelt
Stocktorpet
Pär Sörman
Café Ibsén, Grimstad
Pär Sörman
Kulturfabriken, Mandal
Pär Sörman
Staubö, Kilstund
Pär Sörman
Teigene, Brekkestö
Visans Vingar
Lekvattnets Hembygdsgård
Pär Sörman
Näs slott, Nääs
Pär Sörman
Herrängens gård, Segeltorp
Pär Sörman
Konsert och kongress

Sjuntorp
Karlsstad
Lindesberg
Visnumskil
Hagfors
Hagfors
Hallstahammar
Finland
Nora-Karlskoga
Sundbyberg
Kärlarne-Stugun
Norge
Norge
Norge
Norge
Karmen Kynna
Göteborg
Stockholm
Linköping

Vid pressläggning saknas vissa uppgifter om lokal och klockslag. Håll koll på hemsidan.
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Dan Andersson Museum

Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika
Tel/fax: 0240 / 100 16
e-mail: museet@passagen.se
Hemsida: www.danandersson.org

ÖPPETTIDER PÅ MUSEET (APRIL-SEPTEMBER)
Tisdag-fredag 10.00–17.00, lördag 10.00–14.00 (måndagar stängt)
Under Dan Andersson-veckan öppet även måndagen den 26/7.
Ev. bokningar eller kontakt utanför nämnda tider kan ske per tel 073-967 09 75, Monica Hjalmar.
Ordförande Inge Mattsson kan nås på tel 070-65 130 75.

Tryck: Ljungbergs Tryckeri 2010

“På Färdvägarna“
Dan Andersson Sällskapets medlemsinformation
utkommer 2 gånger/år. Upplaga 1800 ex

