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TATTARFALLET 1904
MÖTESPLATS FÖR DAN ANDERSSON VÄNNER

Jag är spelman, jag skall spela på gravöl och på dans,
i sol och när skyar skymma månens skära dans.
Jag vill aldrig höra råd och jag vill spela som jag vill,
jag spelar för att glömma att jag själv finnes till.

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.

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 min bannor eller kalla mej för lat,
fast jag stundom hellre hungrar än jag spelar för mat.

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.

Utdrag ur dikten ”Spelmannen” av Dan Andersson (Svarta Ballader 1917)
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Så har det gått ytterligare ett halvår sedan vi publicerade förra numret av
På Färdvägarna. Och visst har det hänt en hel del inom Dan Anderssonverksamheten sedan dess. Vi har bland annat firat 20-årsjubileum för Dan
Andersson Museum, vi är i skrivande stund i full gång med att förbereda
inför Vårträffen 2011 på Brunnsvik. Vi glädjer oss åt att ca 60 av våra
medlemmar har anmält sig och ser fram emot ett trevligt möte. I kommande
information och På Färdvägarna kommer vi att berätta mer om Vårträffen.
Dessutom hoppas vi på ett mångfaldigt och aktiv medlemsdeltagande vid
årsstämman som i år hålls under Dan Andersson-veckan, lördagen den 6
augusti kl 11. I övrigt se särskild kallelse i detta nummer av På Färdvägarna.

Foto: Therese Segerfalk

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Som också framgår av detta PF-nummer har vi ytterligare utvecklat samarbetet med våra norska Dan
Andersson-vänner. Den norske poeten Rudolf Nilsen, en norsk ”Dan Andersson” får genom Else Aas från
Oslo en särskild artikel i detta nummer.
Styrelsen har på olika sätt under verksamhetsåret 2010 arbetat aktivt för att förbättra ekonomin och lyckats
sänka underskottet i förhållande till fjolåret. Framdeles har vi ambitionen och förhoppningen om att ekonomin
för sällskapet ska förstärkas ytterligare.
Inför Dan Andersson-veckan 2011 har vi påtagit oss fler evenemang än tidigare. Vi räknar till ca 12
programpunkter under veckan. Här ingår Dan Andersson-kavalkaden i Grängesberg, måndagen den 1
augusti, evenemang på museets innergård varje dag, Nordisk Dan Andersson-afton i Fredriksberg, onsdagen
den 3 augusti, Gunde Johansson-dagen i Nyhammar, fredagen den 5 augusti, årsstämman, lördagen den
6 augusti och slutligen finalen vid Luossa-festen, söndagen den 7 augusti, då vi delar ut Dan Anderssonpriset 2011.
Under kommande verksamhetsår 2011-2012 hoppas vi på medlemmarnas stöd att utveckla Dan Andersson
Museum till en mötesplats för Dan Andersson-vänner och på olika sätt marknadsföra vårt litterära sällskap
och att fler befintliga medlemmar och nya medlemmar känner sig delaktiga. Vissa tankar om regionala
DA-sällskap och fler Dan Andersson-evenemang ute i landet finns också med i våra diskussioner. Samarbetet
med andra litterära sällskap är också angeläget. Framtagning av ytterligare informationsmaterial finns
också med i planen. På Färdvägarna kommer vi också att ha på agendan och frågeställningar som tex
produktion av årsbok för sällskapet. Som tidigare nämnts kommer vi också att aktivt utveckla samarbetet
med våra nordiska grannländer. Vi söker fortfarande efter medlemmar som är intresserade av att engagera
sig för vår goda sak. Hör gärna av er till valberedningen eller undertecknad.
Årsstämman 2011 blir utgångspunkten för hur vi ska gå vidare med att utveckla Dan Andersson Sällskapet
till en intressant och aktiv sammanslutning för Dan Andersson-vänner.
VI HOPPAS PÅ GOD UPPSLUTNING TILL ÅRSSTÄMMAN 2011
OCH TILL DESS ÖNSKAR VI EN GOD OCH KULTURELL SOMMAR!
Inge Mattsson
Ordförande
Dan Andersson Sällskapet

Omslagsbilden föreställer Tattarfallet 1904 och framför huset står Ludvig Eriksson (med fiol) och hans
hustru Emelia. Dessa personer är således den nuvarande ägaren Robert Svenssons morfar och mormor.
Robert har också levererat bilden.
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2011
2010 beslutades att årsstämman från och med 2011 ska hållas under Dan Andersson-veckan.
Därav följer att årsstämman genomförs

LÖRDAGEN DEN 6 AUGUSTI KL 11.00
PÅ TATTARFALLET I SKATTLÖSBERG

OBS! TID OCH PLATS!

Dagordning till årsstämman kan hämtas på Dan Andersson Museum från och med måndag
1 augusti och kommer dessutom att finnas tillgänglig vid årsstämman.
Medlemmar i Dan Andersson Sällskapet (med respektive) som efter årsmötet önskar delta i
gemensam måltid, enligt meny ”Skogshuggarbiff med rotfruktsgratäng / vegetariskt och dryck”
till en kostnad av 100:- /person måste anmäla detta senast tisdagen den 2 augusti till:
Dan Andersson Museum på tel 0240-100 16.
Alla medlemmar i Dan Andersson Sällskapet hälsas hjärtligt välkomna!

PROGRAMPUNKTER EFTER ÅRSSTÄMMAN
Efter årsstämman bjuder vi på ett minnesprogram för en av våra främsta Dan Andersson-tolkare Nisse
Munck som avled i december 2010. Medverkande är Roine Lindström, Åke Helgesson och Inge Mattsson.
Därefter ”öppen scen” för alla som önskar delta med sång, diktläsning eller andra berättande inslag.
Anmälan görs till Dan Andersson Museum: 0240-100 16 eller innan/under ”öppen scen”. I övrigt se
programblad för Dan Andersson-veckan.
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DAN ANDERSSON MUSEUM 20 ÅR
Siv Andersson (museets första föreståndare)
berättar för Inge Mattsson
1991 på Dan Anderssons födelsedag den 6 april invigdes
Dan Andersson Museum, vilket innebär att museet i år fyller
20 år. En viktig kulturinstitution i vårt land. Många tusentals
medlemmar och andra har besökt museet under denna tid.

Siv berättar så här:

Foto: Inge Mattsson

Siv Andersson var en de drivande personerna för att få till
stånd ett museum. Hon blev dessutom den första av våra
föreståndare för museet. Efter Sivs tid och hennes utomordentligt goda engagemang har Lena Mossbring och Monica
Hjalmar som föreståndare följt hennes exempel och utvecklat
museet i positiv riktning. Vi bugar och tackar!
Två föreståndare, Siv Andersson och Monica Hjalmar

Under mina år på Turistbyrån var jag många gånger i kontakt med fastighetsägaren Tage Eriksson.
Under ett av våra samtal talade han om att han hade den lägenhet som Dan Andersson hyrt ett rum i.
Det var i början på Dans författarskap 1913.
Tage tyckte att kommunen borde göra ett minnesrum över Dan som betyder så mycket för bygden.
Kommunen hänvisade detta till Dan Andersson Sällskapet. Robert Linnerud som var kulturchef och
Folke Thelin som var kulturnämndens ordförande, var till mycket stor hjälp när jag försökte arbeta vidare
med frågan.
Mitt handskrivna brev till länsstyrelsen (1990) med begäran om ekonomiskt stöd, resulterade i att även
länsstyrelsen ansåg att något borde göras. Länsstyrelsen beviljade ett bidrag på 1 miljon med Ludvika
kommun som garant med 250 000 kr. Sedan var hela apparaten i gång. Planering, planering och åter
planering. Med en säker grundplåt att börja med kunde Sällskapet anställa tre personer som drog upp
riktlinjerna för museet.
Den 6 april 1991, dagen då Dan skulle fyllt 103 år, invigdes museet. I detta sammanhang måste Gunde
Johansson få en stor eloge för sitt engagemang. Utan Gunde och hans kunskap om Dan hade jag inte
klarat mitt jobb. Även Dans dotter Monika var ett stort stöd. Jag tänker ofta på den dagen då Dan
flyttade in i sitt rum. Jag läser ett citat skrivet av Dan ”Jag har fått en egen liten vrå där ingen stör och
där jag kan strö omkring mig mina papper hur som helst”. Mycket finns att minnas om alla år på museet,
ganska jobbigt ibland, men med många goda vänner och en förstående familj lyckades vi komma igång
riktigt bra.
Många glädjedagar har jag upplevt. Många minnen. Ett särskilt minne var den dag då rektor Cathja
Carlsson reste från Arvika till Ludvika, från Ingesunds Musikhögskola, med Dan Anderssons fiol som
hon överlämnade till museet. Eller de gånger då Monika Sedell, Dans dotter, helt spontant överraskat
någon bussgrupp som kommit på besök. Och brevet från Göran Persson då jag sänt honom en t-shirt
med Dans text på. Den använde Göran Persson på bokmässan i
Göteborg.

VI TACKAR SIV FÖR HENNES BIDRAG TILL ”PÅ FÄRDVÄGARNA”
OCH HENNES ENGAGEMANG INOM DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET
OCH FÖR MUSEETS UTVECKLING.
Informationsbroschyr om Dan Andersson Museum 20 år kommer att
produceras inför Dan Andersson-veckan 2011.

Foto: Anders Källgren

Mycket kan berättas. Men upplev Dan Andersson själv! I naturen, i hans
böcker eller kanske på museet, uppmanar Siv till.
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ROINE LINDSTRÖM
”VISAMBASSADÖR” FÖR DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET
Sensommaren 1969. Semestern är snart slut och jag är på väg hem i min
”VW-bubbla” från ett par veckors semester i Tyskland. När jag åker genom
ett skogigt Småland får jag ett infall att fortsätta till Ludvika och Grangärde,
för att eventuellt hitta något om Dan Andersson. Jag var dåligt påläst och
fann inte mycket. Jag trodde mig veta att han var konfirmerad i Grangärde
kyrka, men inte mycket mer. Det var inte skyltat lika bra som idag. Våren
innan hade jag gått med i Dan Andersson-sällskapet (årsavgift: 15 kronor!)
Mitt intresse för vissång hade några år på nacken. Det startade på allvar
när jag gjorde lumpen i Fårösund 1965/66 och blev luckkompis med Börje
från Nynäshamn, som hade sin gitarr med sig. I Fårösund sjöng vi och
spelade, Börje och jag, jag började lära mig texter och ackord. Vad det
gäller Dan Andersson, var det främst Gunde Johanssons inspelningar vi
lyssnade på. Detta var i sluttampen av den s.k. visvågen i Sverige. För en
mycket stor del av ungdomen var det visor som gällde, och man lyssnade!
En del var faktiskt bättre eller annorlunda förr.

Foto: Inge Mattsson

Inge Mattssons not och rubriksättning

Roine Lindström vid Luossastugan

Vi muckade, jag återkom till min svarv på SAAB och sjöng och pluggade texter medan jag jobbade (främst Evert
Taube på den tiden). Jag störde ingen! I det fallet ett bra jobb på verkstadsgolvet.
Vi går fram till 1972. Året innan hade Visans Vänner startats i Linköping av en viss Nils Andersson. En dag damp
en lapp ner i min brevlåda där det stod att jag var välkommen dit. De hade hittat mitt namn i Dan Andersson
Sällskapets medlemsmatrikel. Jag var mycket blyg på den tiden, men gick dit, sökte upp det mörkaste hörnet
och sjöng ”Min farfar var en jaktlöjtnant” av Taube. Det visade sig att Nils Andersson var den gitarrlärare jag haft
på ABF 1961!
Slumpens skördar! Nils besökte ofta Skattlösberg vid den här tiden. Under en visträff frågade han mig om jag
ville följa med till Luossafesten 1974. Jag följde med och hamnade i Tattarfallet. Nils kände Gunde Johansson
(han hade notsatt den första utgåvan av hans DA-tonsättningar) och de övriga i styrelsen. Jag hamnade rätt från
början och blev ofta gäst hos Seved Svensson på Tattarfallet, denna gård som nu ägs av den gästfrie sonen
Robert. Här bodde tidigare Ludvig Eriksson, Roberts morfar. Tattarfallet har blivit något av ett centrum kring Dan
Andersson i Skattlösberg.
Hösten 1978 gick jag till föreläsningsföreningen i Linköping för att lyssna på en för mig helt okänd sångare vid
namn Nisse Munck. Varför jag gick dit var för att det hade stått i annonsen att han skulle sjunga bl.a. ”Du liv” av
Dan Andersson. Den hade Nils Parling suttit och sjungit i örat på mig vid mitt första besök i Tattarfallet. Nisse och
jag blev verkligen goda vänner. Jag besökte ofta Luossa, vi hade riktiga sångardueller, vi stred mot reglerna och
sjöng en hel del annat än Dan Andersson. Men någon grön spindel visade sig aldrig! Nisse och jag gjorde några
turnéer tillsammans, vi hade fantastiskt kul, vi var som kalvar på grönbete.
Jubileumskonserterna 1988 (Dan 100 år), bekantskapen med Inge Mattsson, som innebar flera besök i Rebecka
Svenssons Silverforsen i Ronneby, Gunde Johansson-priset som jag överraskande fick mottaga 2007, vikariatet
för Linda Rattfelt som Luossaguide och arbetet tillsammans med Inge Mattsson och Nisse Munck att sammanställa
sångboken med Dans dikter och tonsättningar. Listan kan göras lång, sannerligen. Dan Andersson-intresset har
för mig medfört livsberikande upplevelser av stora mått!
2005 var sista året på SAAB, sedan blev mitt långa extraknäck min huvudsakliga sysselsättning. Förutom ”civila”
sångjobb arbetar jag för ett par studieförbund och via dem är jag mycket verksam med musik inom demensvården
i Örebro län, sedan jag flyttade till Kumla för fem år sedan.
Så länge jag orkar stå upprätt och rösten håller något så när
tänker jag kämpa för den svenska litterära visan, som i sitt slag
är rätt unik. Just nu håller jag på att leta reda på fler av Nisse
Muncks tonsättningar och bidra till att de sprids.

PERSONDATA
Roine Lindström, född 1946
Sambo Barbro Haglund
Bosatt i Kumla /Örebro
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DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET
Dan Andersson Sällskapet bildades den 5 augusti 1962
i Skattlösberg. Här följer ett kort utdrag ur stadgarna.
Kompletta stadgar kan beställas genom Dan Andersson museum.
Dan Andersson Sällskapets ändamål är
 att samla vänner och intresserade av Dan Anderssons
person och författarskap
 att främja utgivning och spridning av Dan Anderssons litterära alster, tryckta såväl som ännu
otryckta, uppmärksamma musikaliska produktioner med anknytning till Dan Anderssons
författarskap samt stödja spridning av information om Dan Anderssons liv och författargärning
 att uppmuntra och stödja forskningen om Dan Andersson i Sverige och utomlands
 att värna om och ansvara för verksamheten i Dan Andersson Museum och tillhörande lokaler på
Engelbrektsgatan 8 i Ludvika
 att stödja verksamheten vid Dan Anderssons minnesgård vid Luossa
 att årligen utdela ett Dan Andersson-pris 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
 att verka för bevarandet av de stämningsvärden och motiv som får sitt uttryck i Dan Anderssons
diktning, särskilt då folkminnen samt sägen och sång i Grangärde finnmarker.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!
TA KONTAKT MED DAN ANDERSSON MUSEUM, 0240-100 16
ELLER NÅGON STYRELSELEDAMOT
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

OMKRING TIGGARN FRÅN LUOSSA
Omkring tiggarn från Luossa satt allt folket i en ring,
och vid lägerelden hörde de hans sång.
Och om bettlare och vägmän och om underbara ting,
och om sin längtan sjöng han hela natten lång:

Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand,
om de vilda havens vila har jag drömt.
Och i anden har jag ilat mot de formlösa land,
där det käraste vi kände skall bli glömt . . . . . .

Foto: Inge Mattsson

Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören - något går och viskar, går och lockar mig och beder:
”Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!”
Gammal lada i Finnmarken

DELAR AV DIKTEN ”TIGGARN FRÅN LUOSSA” FRÅN ”SVARTA BALLADER” 1917
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En av våra allra främsta vissångare Nisse Munck har gått ur tiden.
Det var med bestörtning vi, hans vänner, fick dödsbeskedet i mitten
av december 2010. För min egen del och genom Dan Andersson
Sällskapet har jag, under en rad av år, haft förmånen och nöjet att
samarbeta med Nisse Munck. Ett samarbete som resulterat i två
böcker, nämligen Nisse Muncks biografi ”Minnen från Luossa” och
sångboken ”Dan Andersson – dikter och tonsättningar”.

Foto: Inge Mattsson

TILL MINNE AV NISSE MUNCK

Nisse Munck föddes nyårsaftonen 1932 på en liten skogsgård i Fåsjöhyttan i Nora Bergsförsamling. Han
kom tidigt i kontakt med musik genom att fadern spelade fiol. Efter folkskolan genomgick han musikstudier
bland annat vid Folkliga musikskolan i Ingesund. Från 1958 turnerade han runt hela landet i Föreläsningsföreningarnas regi. Från 1977 och fram till 1997 var han anställd av Skattlösbergs bygdegille som guide
vid Luossastugan. Han har dessutom varit styrelseledamot inom Dan Andersson Sällskapet. 2004 tilldelades
Nisse Munck Dan Andersson-priset.
Nisse Muncks musikaliska förmåga och hans personliga sätt att tolka visor, bland annat Dan Anderssons
tonsatta dikter, står i en särskild klass. Lutan var hans huvudinstrument men han trakterade också piano
med flera instrument.
Nisse Munck var en mycket vänlig, generös och klarsynt person. Jag värdesätter vår vänskap mycket
högt. Vi, dina vänner, saknar dig oerhört mycket.
Vännen Inge Mattsson

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

VISFESTIVALEN I DALKARLSBERG, SÖNDAGEN DEN 3 JULI KL 15.00
Text Rolf Rondahl

En visfestival i Dalkarlsbergs anrika gamla folkpark. Kan det
vara något? Det måste väl ändå finnas ett stort behov av den
typen av underhållning även i våra dagar.
Så gick tankegångarna ganska länge hos min fru Inger och mig.
Så under en vårträff för Dan Andersson Sällskapet för några år
sedan hörde vi oss för lite med sällskapets ordförande Inge
Mattsson om han var intresserad av att hjälpa oss. Vi bjöd in
honom till ett besök i vår fina folkpark. Han blev väldigt förtjust
och imponerad av att parken var i så gott skick. Ett perfekt ställe
för en visfestival tyckte även Inge och han lovade att ställa upp
med sina erfarenheter och kontakter.

Foto: Rolf Rondahl

Första årets festival 2009 blev en succé, likaså festivalen i fjol. Vi hade då utökat med ett par av våra
mycket duktiga yngre vissångare.
Vår ambition är ju att försöka höja oss ett snäpp varje år. Det är inte helt lätt. Men vi har i alla fall fått ihop
ett mycket fint startfält även i år. Eller vad sägs om: Pär Sörman, Rolf Rondahl, Roine Lindström, Linda
Styf, Marianne Karlsson, Jan Kilsberger och Inge Mattsson. Ungdomarna Heidi Baier, Johan Rydholm
samt Lars Eriksson.
Tiden går fort nu och snart är det dags för årets visfestival 2011.
SÖNDAGEN 3 JULI KL 15.00 ÄR NI HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
TILL DALKARLSBERGS FOLKPARK (1 mil söder om Nora).
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TATTARFALLET –
EN MÖTESPLATS FÖR DAN ANDERSSON VÄNNER
Text Donald Brokvist

Många av Dan Andersson Sällskapets medlemmar har säkert besökt Luossastugan i Skattlösberg utan att
känna till torpet Tattarfallet, som ligger bara några kilometer därifrån. Vid detta torp samlas Dan Andersson
vänner traditionsenligt varje år under Dan Andersson-veckan.
Torpet ägs och bebos, åtminstone sommartid, av Robert Svensson
som mycket gästvänligt och generöst håller dörren öppen för var
och en som vill delta i den fina gemenskap som uppstår under
dessa möten. En förutsättning är förstås att man kommer dit på
grund av sitt intresse för Dan Andersson och visor överhuvudtaget.
Roberts morfar hette Ludvig Eriksson och var god vän med Dan –
det var han som lärde honom spela fiol och han anses vara förebild
till visans Gunnar Vägman. När man sitter därinne i stugan blir
känslan av att befinna sig på helig mark mycket påtaglig, eftersom
man vet att Dan själv har suttit där många gånger vid sina besök
hos Ludvig Eriksson!

Tattarfallet 1904

Foto: Inge Mattsson

Mitt första besök vid Tattarfallet ägde rum en söndagskväll i augusti 1988, efter att jag varit på Gillesfesten
vid Luossastugan, som detta år hade en publik på över 3 000 personer. Då firades nämligen hundraårsminnet
av Dan Anderssons födelse, vilket nog var en bidragande orsak till den stora publiktillströmningen. Efter
denna känslofyllda upplevelse tog min gode vän Arne Olsson mig med till Tattarfallet - han hade varit
medlem i Dan Andersson Sällskapet i många år och var väl förtrogen med både torpet och de människor
som befann sig där. För att komma fram till vårt mål körde vi förbi parkeringen till Luossastugan och
fortsatte den ca tre kilometer slingringa grusvägen som stundtals letar sig fram mellan ”lador och hus” och
emellanåt bjuder en mäktig, milsvid utsikt över Grangärde finnmark och de blånande bergen i fjärran. Vid
vägs ände låg Tattarfallet i all sin prakt med sluttande
ängar ner mot storskogen, som gjorda för att slå upp
tält och ställa upp husvagnar på. Mitt första besök blev
bara några timmar långt - men det räckte för att inse att
detta var en plats jag bara måste återkomma till. Jag
kände att de människor jag mötte samlades där av en
genuin känsla för Dan Andersson och även våra andra
stora visdiktare som Ferlin, Fröding och Taube m.fl. Det
var en alldeles fantastisk upplevelse att få sitta inne i
stugan tillsammans med vissångare som man sett upp
till och beundrat. Tänk att få höra Gunde Johansson,
Nisse Munck, Roine Lindström och Sven Reenbom (för
att bara nämna några) sjunga, spela och berätta historier
– det var mäktigt!
Publikbild från öppen scen.

Detta första besök blev början på en tradition som jag nu hållit fast vid i mer än tjugo år. Redan andra året
packades tältet i bilen vid avresan och det blev en hel helg tillsammans med andra tältare och folk som
bodde i husvagnar och husbilar. Utöver detta upplät Robert vartenda tänkbart skrymsle för övernattning
inne i stugan och i baracker och uthus som hörde till torpet. Med åren blev vi ett gäng kompisar från
Hagfors som troget återvände varje höst - jag själv, Leif Högkvist, Thore Svensson och Arne Olsson.
Robert Svensson var noga med att reservera tältplatsen åt ”Hagforspojkarna”, längst nere på ängen - där
skogen tar vid! Vår plats hade stor dragningskraft på övriga deltagare och ibland blev det trångt runt
campingbordet utanför vårt tält, där vissångarna löste av varandra de mörkögda augustinätterna igenom.
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Om det blev för kallt eller om myggen gjorde det outhärdligt att vistas ute, vid tältet eller vid lägerelden, så
sökte vi oss till värmen, myggfriheten och gemenskapen inne i stugan, där en magisk stämning rådde.
När jag tittar i backspegeln kan jag inte vara annat än ödmjukt tacksam över allt jag fått uppleva vid
Tattarfallet under årens lopp och över de människor jag fått träffa och bekanta mig med - där flera blivit
vänner för livet. En del finns inte längre bland oss, men minnena av dem och den fina gemenskap vi hade
kommer att finnas kvar inom mig så länge jag lever.

Foto: Inge Mattsson

Robert Svenssons insats med att göra sitt torp tillgängligt för alla oss som träffats
där under årens lopp är ovärderlig - så även hans gästvänlighet och generositet.
Jag blev själv inbjuden till hans 60-årsdag för ett antal år sedan, utan att ha möjlighet
att närvara. Jag skrev då en dikt till honom om Tattarfallet - i vilken jag försökte
beskriva stämningen som råder vid våra möten där. Jag slutar med denna dikt och
riktar ett stort och uppriktigt tack till Robert för alla magiska stunder han gett mig och
många andra likasinnade möjligheten att få uppleva!
Robert Svensson

LÄNGTAN TILL TATTARFALLET
Dikt av Donald Brokvist
Jag längtar ibland till augustinatt
där musiken och sången blandas med skratt
där vänner samlas i trofast lag
och där visorna klingar tills natt blir dag

Ibland blir min längtan så stor i mitt bröst
till att åter få höra en sångares röst
när han sjunger en visa om ödemarksnöd
där han sitter vid stockeldens falnande glöd

Ibland blir min längtan så ofattbart stor
just till Tattarfallsängen - där visorna bor
om du längtar som jag, så hav tröst käre vän
för när höstmörkret kommer så ses vi igen

Foto: Inge Mattsson

Ibland blir min längtan så oerhört stark,
till att åter få vandra på Tattarfallsmark
till att återse vänner sen många år
till att vandra igen i Dan Anderssons spår

Tattarfallet i vinterskrud.
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ALLTIDHULT OCH HARRY MARTINSON
Text Inge Mattsson

LÄNGTAN TILL ALLTIDHULT

Foto: Rune Liljenrud

Under mina år, som medlem och i olika funktioner, inom
Dan Andersson Sällskapet har jag ofta talat om och
sjungit tonsatta dikter av Harry Martinson. Detta beror
förmodligen på mina blekingska rötter, som jag har
tillsammans med Harry Martinson. En viss poetisk
”besläktning” mellan Dan Andersson och Harry
Martinson kan kanske också skönjas i mitt val. När jag
vid olika tillfällen sjungit något av Harry Martinson, har
jag ofta blivit ombedd att skicka text och eventuell
tonsättning. Nu tänkte jag bli kvitt mitt ”dåliga samvete”
på denna punkt och publicerar härmed Harry
Martinsons dikt och min egen tonsättning av dikten.
Alltidhults gamla skolhus i Blekinge

Text: Harry Martinson
Melodi: Inge Mattsson

I önskedrömmen kan det stundom hända
att allt tas om, får drömda perspektiv
Vi förs av minnets ström att återvända
drömda utsiktspunkter i vårt liv
Då väljer jag med hela hjärtat fullt
en ås bland dungarna kring Alltidhult

I drömmen ser jag vårens bokar lysa
med späda lövverk nedom Boafall
när vägen går till Alltidhult om våren
och skogen ter sig som en ljusblond hall
Med solens spel på genomlysta sväv
av friska löv som bildar vårens väv

För skygg att låta hela hjärtat tala
om det som ligger närmast till för dikt
gör mänskan orden vanliga och svala
så snart hon närmar sig sin djupa bikt
Men långt ur fjärran blir mitt hjärta fullt
av längtan varje vår till Alltidhult

Så minns man våren som blev född att svinna
mot sommarmognad på sin väg till höst
I soluppgången ser jag ljuset rinna
I barndomslätta floder ifrån öst
bland skogens lövverk bryts dess blonda ström
i Alltidhult har livet självt sin dröm

Alltidhult är en liten by i Jämshögs socken i nordvästra Blekinge. Harry Martinson gick en del av
sina skolår i Alltidhults skola, som fortfarande finns bevarad som en kulturellt viktig plats.
Harry Martinson, född 6 maj 1904 i Jämshög i Blekinge, död 11 februari 1978 i Stockholm, var en
av våra allra största svenska författare. Han mottog Frödingstipendiet 1947 och Nobelpriset i
litteratur 1974 (tillsammans med Eyvind Johnson). Har skrivit bland annat Nässlorna blomma
(1935), Vägen till Klockrike, (1948) Aniara (1956) med flera böcker och dikter.
Harry Martinson Sällskapet bildades i Jämshög 1984 och har ca 1 000 medlemmar.
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NOTISER
NYUTGÅVA AV DAN ANDERSSONS ”DE TRE HEMLÖSA”
Förlaget ”UNDER” har producerat en nyutgåva av Dan Anderssons ”De tre hemlösa”.
Det är ett förlag med unga medarbetare, vilket glädjer oss. Ordföranden i Dan Andersson
Sällskapet Inge Mattsson har skrivit förord till boken. Boken kan beställas genom Dan
Andersson Museum.

PALJAKOPRISET 2011
Till pristagare av 2011 års Paljakapris till Dan Anderssons minne har utsett Joel Holmdahl. Han får priset
för sin löftesrika utveckling som ung folkbildare. Han är en god talesman för det skogsfinska kulturarvet
och permakultur, hållbar utveckling av naturbruket i Dan Anderssons älskade finnmark.

BYST AV DAN ANDERSSON
Åke Laurell i Siljansnäs har skänkt en mindre byst av Dan Andersson till Dan Andersson Museum. Bysten
är gjord av skulptören Gezelius från Stora Tuna.

DAN ANDERSSONS ”CHI-MO-KA-MA” ÖVERSATT TILL ENGELSKA
John E. Norton, redaktör från USA har översatt Dan Anderssons Chi-mo-ka-ma till engelska och undersöker
nu möjligheterna att få den utgiven.

HARRY MARTINSON SÄLLSKAPET HADE SITT ÅRSMÖTE 2011 PÅ BRUNNSVIK
Fredag-söndag 6-8 maj hade Harry Martinson Sällskapet sitt årsmöte med evenemang på Brunnsvik i
Ludvika. Från Dan Andersson Sällskapet medverkade Inge Mattsson, Björn Hedén och Björn Jadling.
Besök gjordes även på Dan Andersson Museum.

BLEKINGESTUGAN I RONNEBY ÅTER ”I FAROZONEN”
Foto: Inge Mattsson

Dan Anderssons och Rebecka Svenssons mötesplats i Blekinge är aktuell
till försäljning. Det innebär att om så skulle ske, kommer ytterligare ett
kulturarv kopplat till Dan Andersson att gå om intet.
För att undvika att så sker agerar Rebeckas vänner med flera för att
verksamheten med Dan Andersson-evenemang ska kunna fortsätta vid
Blekingestugan. För den oinvigde kan nämnas att Dan skrev ca 117 brev
till Rebecka under tiden 1912-1918 och besökte Rebeckas Blekingestuga vid ett flertal tillfällen. Inge
Mattsson har skrivit om detta och deras ”förhållande” med mera i boken ”Dan Andersson och Rebecka
Svensson”, 1994 (slut på förlaget). Den som vill stödja ev aktioner för att bevara den kulturella miljön kring
Blekingestugan kan kontakta Bo Johansson (Samverkansföreningen för Blekingestugans bevarande) på
tel. 073-342 86 28. E-postadress ronnebybosse@hotmail.com

BILDEN PÅ GUNNAR TURESSON I ”PÅ FÄRDVÄGARNA NR 20”
Den ”personliga bilden” på Gunnar Turesson i vårt förra ”PF-nr” var naturligtvis tagen av Jan-Olov Schröder,
Ludvika. Vi missade att ange detta. Tack för bidraget Jan-Olov.
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RUDOLF NILSEN
EN NORSK ”DAN ANDERSSON”
Text av Else Aas, en god Dan Andersson-vän fra Norge

Født 28. februar 1901 i Kristiania (senere Oslo). Død
23. april 1929 i Paris. Hans fulle navn var Rudolf
William Nilsen. Han ble også kalt ”Rulle”.
En av våre ”unge døde” diktere.
Han var en samtidig av Dan Andersson, og kan vel
kalles en byens Dan Andersson (by på norsk er jo
stad på svensk). Han hadde den samme sterke
lengsel til storbyen som Dan hadde til storskogen.
Dette blir en meget kort presentasjon med noen få
dikt, bare noen smakebiter, men håper det kan vekke
lysten til å lese mer av og om Rudolf Nilsen.
Diktet ”Revolusjonens røst” er et av hoveddiktene
hans og er tatt med her.

Han ble født i en arbeiderfamilie øst for Akerselven i Kristiania (Oslo). Elven rant gjennom byen og
delte denne i to. De ”fine” bodde vest for elven, arbeiderklassen i øst. Rudolf Nilsen var stolt av sin
bakgrunn, og dette var nok grunnen til at han befant seg blant den radikale delen av Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund (han ble medlem i 1919). I 1923 oppsto en splittelse i Det norske
Arbeiderpartiet. Rudolf Nilsen valgte å gå med mindretallet inn i Norges Kommunistiske Parti,
og han forble kommunist resten av sitt liv.
Han giftet seg i 1924 med Ella Signe Quist Kristoffersen. En annen arbeiderklasselyriker, Arne
Paasche Aasen, og hans kone var forlovere (bröllopsvittnen). Bryllupet ble feiret beskjedent, det
foregikk rundt kjøkkenbordet i brudens hjem. (Her er det nærliggende å tenke på Dan Andersson og
Olga Turessons feiring av deres bryllup 6 år før.) Etter hun ble enke, giftet Ella seg på nytt, og etter
sin andre mann fikk hun etternavnet Hval. Som Ella Hval ble hun senere en av Norges store
skuespillerinner.
Rudolf Nilsen ga ut tre diktsamlinger: Debutboken ”På stengrunn” ble utgitt på ”Andelsforlaget Ny Tid”
i 1925. Forlaget hadde lite penger og utgivelsen ble finansiert av sigarettreklame på baksiden av
diktboken. Diktsamlingen ”På gjensyn” utkom i 1926. Den tredje ”Hverdagen” utkom etter hans død i
1929. Han arbeidet egentlig aldri som kroppsarbeider. Han tok examen artium (studenten) i 1920. Han
var journalist i noen år, skrev artikler og petiter. Og fikk diktene sine på trykk. Han skrev også innlegg i
vittighetsbladet Rebell. Han var på flere utenlandsreiser, i Tyskland, Sovjet-Unionen og i Frankrike (på
forfatterstipend). Han rakk (gjorde) meget i sitt korte liv.
Han døde av lungetuberkulose i Paris 23. april 1929, på vei hjem til Oslo fra Spania. Han ble kremert i
Paris, og hans venn Magnus Holen brakte asken hjem til Oslo i et skrin. Hans grav ligger på Nordre
Gravlund i Oslo. I mai 1929 ble det holdt en minnehøytidelighet i Folkets Hus store sal. Denne var fylt
til trengsel av arbeidere og deres familier som sørget over hans død.
Noen eksempler på utgivelser i moderne tid. I 1973 kom platen ”På stengrunn” med artister som
Lillebjørn Nilsen, Lars Klevstrand, Kari Svendsen og Jon Arne Corell. Torgny Bjørk utga platen ”Løfte” i
1976, tekster av Rudolf Nilsen. Fred Åkerstrøm hadde med en av sangene, Storby-natt, på sin plate
”Sjøfolk & Landkrabber” i 1978.
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Så ett par dikter av Rudolf Nilsen (fler kommer att presenteras i kommande nr av ”På Färdvägarna”)
Revolusjonens røst
Gi mig de rene og ranke, de faste og sterke menn,
De som har tolmod og vilje og aldri i livet går hen
Og selger min store tanke, men kjemper til døden for den.
Gi meg de kolde og kloke, som kjenner min virkelighet.
Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet.
Intet er mere som skrift i sand enn løfter om kjærlighet.
Gi mig de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk.
Gi meg de gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk,
Men dristig vil skape en himmel her efter sin egen skikk.
Gi mig de brendende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,
Som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil,
Men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige
smil.
Ja gi mig det beste blandt dere, og jeg skal gi dere alt.
Ingen kan vite før seiren er min hvor meget det virkelig gjaldt.
Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt.

Rudolf Nilsens gravstøtte på Nordre Gravlund i Oslo

Jeg hadde tenkt –

På stengrunn

Jeg hadde sett dig lenge, der du kom
For alltid vet jeg det, når du er nær –
Og hadde tenkt å hilse lett og koldt,
Fordi jeg ennå har deg altfor kjær.
Slik vilde jeg forsvare mig med kulde
Og også verge dig på samme vis,
Så alle våre nye drømme skulde
Som sene blomster visne inn i is.

De unge bjerkene i svarte byen
de står og bruser med sitt lyse løv,
Som om de åndet store skogers vårluft
og ikke skorstensrøk og gatestøv.

Jeg hadde tenkt … Men da du stanset
Med dette hemmelige gode blikk
Og dette fjerne smil, jeg vet så meget om –
Da skjønte jeg at planen ikke gikk.
Jeg tok din hånd og følte fra dens flate
Et varsomt strøk, det lille kjærtegn, vi
Bestandig brukte i en folksom gate
Den gang da ennu intet var forbi.

De løfter tappert sine tynne grener
og lar dem svaie under vårens sus
Og varme sig i solens gode stråler,
som flommer inn imellem gatens hus!
Men de blir aldri som de store trærne,
som står og suser ute i det fri.
Slik er det når man vokser op på stengrunn
og bare har en drøm om skog og li.
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NÅGRA KULTUREVENEMANG
JUBILEUMSÖPPET PÅ MUSEET

Foto: Anders Källgren

Onsdagen den 6 april ”firades” Dan Andersson
Museums 20-årsdag och Dan Anderssons
födelsedag. Museet ”invaderades” av ca ett 60-tal
åhörare. För information och underhållning stod
Rolf Rondahl, Inge Mattsson, Ellinor Brolin och
Natalie Accord. Särskild inbjuden var den första
museiföreståndaren Siv Andersson som berättade
om öppnandet av museet 1991. Hon uppvaktades
dessutom med blommor av DA-sällskapet genom
nuvarande föreståndaren Monica Hjalmar.

Dan Andersson Museum på Engelbrektsgatan 8 i Ludvika

EN FILM OCH HUNDRA SÅNGER
Text och foto Lars G Lindström

Fortsättningen med den fem personer samstämda
gruppen på scenen blev konventionell i ett första
block med visor som ”Gunnar Vägman”, ”En gamling” och ”Nu mörknar min väg”. Den senare blev
samtidigt inledning till det andra blocket, Anders
Hansers film med samma namn. Filmen, tidigare
premiärvisad på Dan Andersson-veckan i fjol, visar
en stämningsmättad berättelse om Dans väg från
födseln i Skattlösberg till den olycksaliga natten på
hotell Hellman i Stockholm, där han blev cyanväteförgiftad. I filmen berättar Martin Lindström som
Dans alter ego om hans livsöde. För manus svarar
Jörgen Dicander och Anders Hanser har producerat
och svarar också för fotot.

Fr v Lena Olofsson (kontrabas), Hasse Svedberg (fiol), Lisa
Eriksson Långbacka (dragspel), Linda Styf (sång och gitarr), Anders Hanser (filmare och fotograf) samt Alexander
Gerdt (gitarr)

Konserten avslutades med ett tredje musikblock,
där den mogna publiken lyssnade till kända
tonsättningar av Linda Styf som ”Till Astrid Dolores
vid skilsmässan” och ”Hemlös”, men också till Dans
egen tonsättning av ”Till min syster” och som
avslutning Gunde Johanssons vackra ”Omkring
tiggarn från Luossa”.
Dan Anderssons-sällskapets
ordförande Inge Mattsson var på
plats och pratade om sällskapets
verksamhet inför årets Dan
Andersson-vecka.

Foto: Lars G Lindström

Inledningen till konserten blev något chockartad för
den fullsatta salongen, då Linda Styf framträdde med
”Omkring tiggarn från Luossa” i rapptappning. Så
har Dan Andersson sällan framförts!

Foto: Lars G Lindström

Med två välbesökta eftermiddagsföreställningar i
Folkets Hus i Kallhäll utanför Stockholm bjöd Linda
Styf och Anders Hanser på en unik konsert om
diktaren Dan Andersson lördagen den 26 mars: sång
och musik i kombination med film.

Inge Mattsson
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FRÅGESPORT ”DAN-TIAN” NR 21
Vinnare och därmed första pris i DAN-TIAN i På Färdvägarna nr 20, blev
Karin Sandelin-Wiberg, Sandöverken
Övriga vinnare blev Johnny Petterson, Länghem, Per Olof Svanstein, Karlskrona,
Lennart Arvidsson, Mölnlycke, Östen Pettersson, Järfälla, Gunnar Andersson,
Sösdala, Lars-Gunnar Flinck, Landsbro, Bo Bengtsson, Varberg, Birgitta Westerberg,
Hede, Karin Ahrnhoff Grenklo, Stockholm.
Samtliga vinnare har tillsänts ett bokverk med anknytning till Dan Andersson.
Svaren på Dan-tian i PF 20 var; Broder Joachim, Anders, Tvärflöjt /flöjt, En spelmans jordafärd,
Svart Ballader, Sara, Henning E Pedersen, Monica, Socialdemokraten, Gunnar Turesson.
1. I vilken tidning publicerades ”En spelmans jordafärd” för första gången?
2. Dikten ”Hemlängtan” börjar: ”Jag är trött, jag är led på fabriken”. Vilken fabrik var Dan trött på?
3. Vilken proletärförfattare från Jämjö i Blekinge var kurskamrat med Dan Andersson på
Brunnsvik 1914-15?
4. Var gjorde beväringen 345 Andersson lumpen? Han tjänstgjorde som skrivbiträde en månad,
blev sjuk och hemskickad?
5. När Dan var 5 år gammal dog en syster till honom, ca 6 månader gammal. Vad fick hon för
tilltalsnamn?
6. När Dan hade skollärarvikariatet i Bringsjöberg, tillbringade han fritiden med handlaren i byn.
Vad hette han i efternamn? (I ”Nålmakarens son” kallar Dan honom Bom)
7. Vem har tonsatt den mest förekommande tonsättningen av Dans dikt ”Gässen flytta”?
8. Vem har skrivit boken ”Finnmarkens spelman”?
9. I ”Det kallas vidskepelse” har trollkarlen ”Karigo” en stor roll. Under vilket namn var han känd
i stora delar av Sverige?
10. Ett av få konstverk (etsning) gjordes 1920 med Dan Andersson som modell. Vad hette
konstnären?
Dina svar på frågorna i detta nummer, PF 21, sänder du per brev (gärna textat) eller via e-post
senast den 1 oktober 2011, till Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika.
E-post: museet@passagen.se. Ange frågenummer, svar och ditt namn, adress och telefon.
Första pris är en valfri bok eller CD-skiva. Genom lottning utdelas ytterligare max 9 priser.
Vinnarna kommer att publiceras i nästa nummer av På Färdvägarna.

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

JAG SKA GÅ GENOM TYSTA SKYAR
DIKT AV DAN ANDERSSON, TONSATT AV GUNDE JOHANSSON
Jag ska gå genom tysta skyar,
genom hav av stjärnors ljus,
och vandra i vita nätter
tills jag funnit min faders hus.

Jag ska klappa sakta på porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av glädje
som jag aldrig sjöng förut

Dikten är egentligen ett fragment från ”Den hemlöse” och tillkom troligen 1920. Sedermera ingick den i
”Tryckt och otryckt” på Tidens förlag.

DAN ANDERSSON SÄLLSKAPETS PROGRAM UNDER DAN ANDERSSON-VECKAN 2011
Här följer en kort sammanfattning på våra egna program under Dan Andersson-veckan 2011.
Måndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Lördag
Lördag
Söndag

1/8
1/8
2/8
3/8
3/8
3/8
4/8
5/8
6/8
6/8
6/8
7/8

2.00
19.00
12.00
12.00
13.00
19.00
12.00
14.00
11.00
15.00
15.20
13.00

Rolf Rondahl, Johan Rydholm
Dan Andersson-kavalkad
Christer Lindén
Sånårakören, kvinnokör från Stockholm
Öppen scen, för alla som vill sjunga / läsa
Nordisk DA-afton (Ola Garli, Pär Sörman mfl)
Gunnar Turesson-program (Puch mfl)
Gunde-dagen, prisutd, (Linda Styf mfl)
Dan Andersson Sällskapets årsstämma
Minnesprogram för Nisse Munck
Öppen scen, för alla som vill sjunga / läsa
Luossa-festen*, utdelning av DA-priset
* Arrangör Skattlösbergs Bydgegille

DA-museum, innergård
Grängesbergs, Folkets Park
DA-museum, innergård
DA-museum, innergård
DA-museum, innergård
Fredriksberg, Folkets hus
DA-museum, innergård
Nyhammars Folkets Hus
Tattarfallet, Skattlösberg
Tattarfallet, Skattlösberg
Tattarfallet, Skattlösberg
Luossastugan, Skattlösberg

Nytt för året är att personer som av olika skäl har svårigheter att ta sig till olika evenemang (tex äldre,
rörelsehindrade och icke bilburna) kan höra av sig till Dan Andersson Museum, så ska vi försöka
hjälpa till.
För detaljinformation hänvisas till programblad för hela Dan Andersson-veckan, vilket har sänts till
samtliga medlemmar. I övrigt kan information fås från Dan Andersson Museum.
Tidigare presentation av artistprogram har utgått beroende på att ett begränsat antal evenemang
inkommit. Dock läggs kommande program in på vår hemsida, efter hand som de anmäls.
Artister uppmanas inför På Färdvägarna nr 22 att insända material för publicering i december 2011.
Dock senast 15/11. Bör avse evenemang under tiden 15/12 2011 – 15/6 2012.
Materialet sänds till Dan Andersson Museum.
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Dan Andersson Museum

Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika
Tel: 0240-100 16
E-post: museet@passagen.se
Hemsida: www.danandersson.org
Plusgiro: 59 32 42-1

ÖPPETTIDER PÅ MUSEET
APRIL-SEPT Tisdag -fredag 10.00-17.00, lördag 10.00-14.00
under Dan Andersson-veckan även öppet måndag 1 aug 10.00-17.00
OKT-MARS Måndag-fredag 10.00-15.00, lördagar stängt

BOKNINGAR och KONTAKT
sker per tel 0240-100 16
Ordförande Inge Mattsson kan nås
på tel 070-651 30 75

