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DAN ANDERSSON-PRISTAGARE 2012
HÉLÈNE LITTMARCK HOLMDAHL OCH NILS HOLMDAHL
Åh, dansa, sommarstorm med djupa orglars brus
och dansa hem till Lotalam och Stenbrobergets häll!
Smek barndomsdalen, starke vän, i julis heta ljus
när Mattao och Luossa färgas röda i kväll.

Du stora storm, du är min själ, och du är utan bo,
du sett för mycket för att vila mer
Men hälsa allt som andas i tysta dalars ro
och säg mig alla under som där sker!

Ty när du kommer dansande jag hör en gammal sång,
en psalm, ett skratt, en snyftning från myrarna och sjön
Tag om och om refrängen, jag vill sitta natten lång
vid öppna dörrar stilla som i bön …
UTDRAG UR DIKTEN ”SÅNG TILL VÄSTANVINDEN” AV DAN ANDERSSON (1918)

På Färdvägarna nr 23 – 2012

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Jag vill gärna börja med att önska alla medlemmar i Dan Andersson
Sällskapet en härlig och kulturrik sommar 2012. Eftersom Dan Andersson
Sällskapet fyller 50 år i år och att Dan Andersson-evenemang och firandet
ingår i Dan Andersson-veckan 2012 finns goda möjligheter till kulturella
upplevelser.
Det gångna verksamhetsårets har i hög grad präglats av att förverkliga
en del ”gamla drömmar” såsom en samlings-CD med enbart tonsatta
Dan Andersson-dikter med olika artister. Som exempel på artister kan
nämnas Sven Scholander, Sofia Karlsson, Kiko del Paragyau och Mats
Klingström. Dessutom har vi gjort en dokumentation, i form av en
jubileumsskrift, över verksamheten inom Dan Andersson Sällskapet under gångna 50 åren (19622012). Båda dessa ”projekt” utförs av vår tidigare sekreterare Jimmy Ginsby. Heder åt Jimmy! Vi
har även infriat löftet att välja in en styrelseprao, vid namn Daniel Svensson, som deltar i
styrelsearbetet. Daniel presenteras på annat ställe i detta nummer av ”På Färdvägarna”.
Den nya styrelsen har funnit bra former för styrelsearbetet och samarbetet fungerar utmärkt.
Fortsättningsvis diskuteras nya friska idéer för att utveckla Dan Andersson Sällskapet till ett modernt,
medlemsvänligt och öppet litterärt sällskap. Hemsidan har förnyats och fungerar bättre än någonsin.
Under året har vi instiftat en stipendiefond som hittills sammanlagt har utdelat ca 26 000 kr till olika
föreningar och projekt.
Sällskapets ekonomi har verkligen stabiliserats, mycket tack vare Lars-Göran Bobergs stora och
generösa testamente. Bokslutet för 2011-2012 och därmed överskottet kommer prel att hamna
kring ca 1 100 000:- (läs en miljon ett hundra tusen kronor) plus! Saldot på vårt bankkonto ligger
per 120627 på 1 206 940,26!!!
Vårträffen som genomfördes i traditionell ordning på Brunnsvik 17-19 maj lockade ca 40 medlemmar
att delta. Programmet i Ludvika kyrka inleddes med vissångaren Gunnar Ekman som framträdde
med ett mycket tilltalande och varierat visprogram. Under fredagen genomförde Heidi Baier och
Jimmy Ginsby en lunchkonsert , ett mycket utmärkt och vackert visprogram. Senare under fredagen
stod Göran Greider och Björn Hedén för kvällens ”clo” med ett dialogprogram på temat ”Världen
och dikten” – oj vad bra det var. Vårträffen avslutades under lördagen med att deltagande
medlemmar hade en intressant diskussion om sällskapets framtid.
Nu står vi återigen inför en ny Dan Andersson-vecka och det är lika positivt och spännande som
tidigare. Dan Andersson Sällskapets egna program kan du läsa om på annat ställe i detta nummer
av ”På Färdvägarna”. På uppdrag av årsstämman har styrelsen beslutat om medlemsrabatter och
möjlighet till familjemedlemskap. Vi hälsar hjärtligt välkomna till våra programpunkter.
VI HOPPAS PÅ EN MÅNGFALDIG UPPSLUTNING TILL JUBILEUMSFESTEN OCH
ÅRSSTÄMMAN 2012
OCH EN HÄRLIG KULTURSOMMAR!
Inge Mattsson
Ordförande
Dan Andersson Sällskapet
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ÅRSSTÄMMAN 2012
LÖRDAGEN DEN 4 AUGUSTI KL 11.00
PÅ TATTARFALLET I SKATTLÖSBERG
Kallelse och dagordning har sänts per brev till samtliga medlemmar i början på juli.
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 om 100:- /person måste anmäla detta senast onsdagen den 1 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 spännande musikshow med underhållaren och vissångaren
Billey Shamrock. Därefter är det ”öppen finnmarkscen” för alla som önskar delta med sång,
diktläsning eller andra berättande inslag. Anmälan att delta i ”öppen finnmarksscen” görs till Dan
Andersson Museum, 0240-100 16 innan /under evenemanget. I övrigt se programblad för Dan
Andersson-veckan.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2012-2013
Inbetalningskort och information om medlemsavgiften för verksamhetsperioden 2012-2013
(1/7 2012-30/6 2013) kommer att utsändas under hösten /vintern 2012.
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DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET FYLLER 50 ÅR 2012
Söndagen den 5 augusti 1962 samlades ett antal Dan Andersson-vänner vid Luossastugan i
Skattlösberg. Avsikten var att bilda ett personlitterärt sällskap till Dan Anderssons minne. Närvarande
och därmed stiftarna av sällskapet var Gunde Johansson, Britta Johansson, Nils Parling, Ingegerd
Bergdahl-Parling, Waldemar Bernhard (enligt egen utsago inte fysiskt men andligen närvarande),
Greta Blixt, Otto Blixt, Edward Gummerus, Ivan Oljelund, Fridolf Persson, Bo Setterlind och Erik
Uhlin. Till sällskapets förste ordförande valdes Ivan Oljelund.
Detta innebär att Dan Andersson Sällskapet under 2012 fyller 50 år. Sällskapet har sedan dess
bildande haft sin hemvist i Ludvika och har till syfte att bevara minnet av Dan Anderssons liv och
författarskap.
Under de 50 åren som Dan Andersson Sällskapet verkat har det utvecklas till ett modernt och
medlemsrikt sällskap. De senaste 10 åren har sällskapet varit ett av Sveriges största litterära
sällskap med över 1200 medlemmar. Ordförande under 50-årsperioden har begränsat sig till endast
fyra personer nämligen Ivan Oljelund (1962-1971), Gunde Johansson (1971-1995), Torsten
Pettersson (1995-2009) och Inge Mattsson (2009-).
En milstolpe inom verksamheten i Dan Andersson Sällskapet är att Dan Andersson Museum
invigdes 1991. Idag är museet en samlingsplats för Dan Andersson-vänner från hela Sverige och
andra länder. I museet finns omfattande information, dokument, foton och bland annat Dan
Anderssons svarta fiol. Dessutom finns i anslutning till museet en ”butik” med försäljning av böcker,
CD etc. med anknytning till Dan Andersson.
I framtida verksamhet för Dan Andersson Sällskapet finns projekt som utvecklande av regionala
DA-föreningar, mer nordiskt samarbete, samlings-CD med Dan Andersson-tolkare, DA-utställning
och bildspel om Dan Andersson.
Under Dan Andersson-veckan 2012 kommer Dan Andersson Sällskapet att fira sitt 50-årsjubileum
med bland andra Sofia Karlsson som artist. Alla medlemmar kommer att bjudas på jubileumssupé
under torsdagskvällen den 2 augusti. Dessutom kommer att framställas en jubileumsskrift. I övrigt
se program för Dan Andersson-veckan.
”Det är tider sen jag skapte dem att älska och äta,
sen jag gjorde dem av stoft efter belätet mitt Nu tävla de med djävlarna i konsten att träta,
nu bråka de om honorna, om mitt och om ditt.
Detta bullrar, det flammar,
det är byar i brand,
det luktar blod, det jämrar sig från svartbrända land.”
ur Dan Anderssons dikt Krig

JUBILEUMSCD OCH JUBILEUMSSKRIFT
Som några av er känner till så arbetas det med en cd och en skrift med anledning av sällskapets
50-årsfirande. Jubileums-CD:n kommer att bli ett dubbelalbum med 40 olika Dan Anderssontolkare. I tid sträcker den sig från 1926 fram till maj 2012 då den senaste tonsättningen är inspelad.
Bidraget från 1926 är överfört från en gammal stenkaka där Sven Scholander sjunger sin tonsättning
av Helgdagskväll i timmerkojan. Det torde vara den första inspelning som gjorts där Dan Andersson
är en av upphovsmännen. Lucas Stark kom sist med på tåget med en ny tonsättning av Dans dikt
Krig. Ambitionen har varit att blanda gammalt och nytt, män och kvinnor, känt och okänt. Bidrag
finns också från Norge och Danmark.
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CD:n innehåller de mest kända samt några nya och modernare tolkningar som visar Dans förankring
även hos nutidens musikskapare och uttolkare. Andra exempel på medverkande artister är; Harry
Brandelius, Ingmari Dalin, Heidi Baier, Thorstein Bergman, Pär Sörman, Hootenanny Singers.
Lagom till Dan Andersson-veckan ska den finnas till försäljning. Bilden visar Michael Thorén på
Studio Fabriken i Göteborg när han jobbar med skivans ljudmässiga framtoning, eller mastring
som det heter på branschspråk.
Det kommer också som sagt att bli en jubileumsskrift där sällskapets bildande, historia och
framtidsplaner beskrivs. Fakta om Finnmarken, Dan Andersson, Luossa-stugan med mera.

DAN ANDERSSON-PRISET 2012
Dan Andersson Sällskapet beslutade vid sitt styrelsemöte den 10 juni 2012 att
2012 års Dan Andersson-pris ska tilldelas
Nils Holmdahl och Hélène Littmarck Holmdahl
Presentation och prismotivering är följande:
Nils Holmdahl har under flera årtionden forskat kring och gjort
omfattande dokumentationer om de skogsfinnar som kom till
trakterna kring Rikkenstorp redan under 1600-talet. Dan
Anderssons diktning väckte redan på 1960-talet, hans intresse
för svedjefinnarnas liv och historia. Nils Holmdahl har skrivit ett
flertal böcker på detta tema, nämligen ”Paljaka, Pajso och Mylimak” (1980) och ”Adolf Andersson
– Dan Anderssons far” (1982). Han har även skrivit boken ”Karl Hälsing och Dan Andersson”
(2011). Nils Holmdahl är dessutom ansvarig utgivare för tidskriften ”Finnmarken förr och nu” och
han har dokumenterat foton samt skrivit ett hundratals artiklar om svedjefinnarna och Dan
Andersson.
Hélène Littmarck Holmdahl har under lång tid dokumenterat olika miljöer, byggnader och personer
i finnmarken. Hennes teckningar i blyerts och tusch med avbildningar av äldre redskap, smidesknuttimringdetaljer, figur och årtalsristningar har väckt mycket positiv uppmärksamhet. Hon har
även illustrerat de flesta av Nils Holmdahls artiklar och skrifter.
Finngården Rikkenstorp i Ljusnarsberg är ca 400 år gammal och har under de senaste årtionden
utvecklats till en viktig kulturplats för intresset kring finnmarken och Dan Andersson.
Detta tillsammans med en omfattande dokumentation av finnmarken och därmed skapande av
intresse för Dan Anderssons liv och diktning, är en stor och värdefull kulturinsats och i hög grad
makarna Nils Holmdahls och Hélène Littmarck Holmdahls förtjänst.
KRITERIER FÖR 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.
Priset utdelas årligen av Dan Andersson Sällskapet och utdelningen sker vid Luossa-festen
under Dan Andersson-veckan (120805).
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DANIEL SVENSSON
VÅR NYA STYRELSEPRAO
Vid årsstämman 2012 beslutades att
styrelsen skulle utse en litterärt
intresserad ungdom att delta i
styrelsearbetet. Styrelsen har beslutat att
Daniel Svensson från Härryda ska utses
till styrelseprao under 2011-2012. Daniel
har deltagit i två av styrelsens möten och
dessutom vid Vårträffen 2012. Daniel
berättar om sig själv för Inge Matsson så här:
Jag heter Daniel Svensson, är född 1983 och bosatt
i Hällingsjö, i Härryda kommun utanför Göteborg.
Jag är en aktiv och engagerad person som gärna
deltar i sammanhang där samtal och litteratur står
i centrum. Jag är gift med mitt livs kärlek och bor i
hus på landsbygden i min hembygd, ungefär mitt
emellan Göteborg och Borås. Till vardags är jag
doktorand i historia och håller på med ett
forskningsprojekt om längdskidåkningsträningens
utveckling.
Ett av mina stora intressen är natur och landskap.
Jag är gärna ute i skogen och plockar svamp, bär
eller bara går runt och funderar. Det är i skogen jag
får inspiration. Ett annat intresse är idrott, jag gillar
både skidor och fotboll. Annars är jag en person
som gillar kontraster. Jag älskar det faktum att man
ena dagen kan stå hemma och hugga ved eller
rensa i grönsaksodlingarna under tystnad och i
ensamhet, för att nästa dag läsa poesi på en scen
och samtala om lyrik med människor man aldrig
mött tidigare.
Jag har länge haft ett stort intresse för Dan
Anderssons poesi och levnadsöde. Sverige har haft
och har många stora poeter, men för mig är Dan
Andersson den störste. Han var den förste poet
jag läste och är fortfarande en mycket viktig
inspirationskälla. Jag är dessutom mycket
intresserad av det traditionella, mer ekologiska
levnadssätt, som bland andra skogsfinnarna
representerade. Efter att ha varit i Mattila i Torsby
kommun och åkt skidor i ungdomen, fick intresset
för finnskogarna nytt liv när jag tillsammans med
min mor, Florence Oppenheim, fick uppdraget att
skriva en bok om Sveriges och Norges finnbygder.
Boken heter Möte med finnskogar och gavs ut av
Värmlands Museum 2011. Jag tycker att läsningen
av Dan Andersson blir än mer intressant med tanke
på hans uppväxt i de skogsfinska områdena. Men
framför allt läser jag Dan Andersson för att jag i
likhet med honom hela tiden utgår från skogen, från
landskapet, i min poesi. Skogen betyder mycket
för mig och ingen har skrivit vackrare om den än
Dan Andersson. Med tanke på kärleken till såväl

Dan Anderssons diktning som till
finnskogarna, var det en stor ära för
mig att bli tillfrågad om att medverka
som auskultant i Dan Andersson
Sällskapets styrelse. När jag och
min hustru Sara var uppe på
sällskapets vårträff i Ludvika i våras,
möttes vi av mycket värme, glädje
och konstnärlig talang. Det ska bli
väldigt roligt att fortsätta ta del av
detta. Mitt eget bidrag till sällskapets verksamhet
blir främst att verka för ett ökat intresse för Dan
Andersson i Göteborgsområdet. I höst ska ett första
arrangemang med Dan Andersson-tema ordnas i
Härryda kommun.
Skrivande i olika former har alltid varit en central
del av mitt liv. Dikter och låttexter har jag skrivit
sedan barndomen, men först på senare år börjat
fundera på att ge ut något. Min första diktsamling,
I väntan på nästa promenör, utkom på Oppenheim
förlag 2010. Därefter har jag fortsatt med skrivandet,
samtidigt som jag har deltagit i en mängd
uppläsningar, panelsamtal och liknande. Det är
givande att komma ut och diskutera litteratur och
poesi med intresserade och kunniga poesivänner
runtom i landet. En uttalad ambition jag har är att
visa att det finns ung poesi som inte nödvändigtvis
tar sin utgångspunkt i staden, utan tvärtom utgår
från landsbygdens villkor. Mycket av den bästa
svenska poesin har i mina ögon kommit från
landsbygdspoeter. Min diktning är en slags
naturlyrik med existentiella och andliga inslag,
mycket inspirerad av Dan Andersson, Ingela
Strandberg, Bengt Berg med flera. Jag försöker
skriva poesi som är begriplig (utan att bli simpel)
för en större publik, eftersom jag tycker att poesin
borde kunna spela en större roll än vad som är fallet
i dag. Jag tror på poesins möjligheter och menar
att den kan vara ett utrymme för diskussion och
eftertanke i en värld där allt går snabbt.
Jag har fått två utmärkelser för min poesi. Den första
var Härryda kommuns kulturstipendium 2011 och
nyligen tilldelades jag ett av Västra
Götalandregionens kulturstipendier 2012
(Motivering: ”Hans dikter må utgå från det lilla och
enkla men med sina tidlösa naturmotiv anknyter
de till en stolt svensk lyriktradition. Daniel
Svenssons författarskap behöver inte gripa efter
de stora gesterna för att påkalla uppmärksamhet.
Läsbarheten och den chosefria klarheten i
debutsamlingen ”I väntan på nästa promenör”
uppfyller författarens uttalade avsikt att låta
diktkonsten vara tillgänglig. Hans bästa dikter bär
löfte om en framtida diktarbana som inte bara den
smala publiken kommer att vilja följa”.)

På Färdvägarna nr 23 – 2012

7

GUNDE JOHANSSON-PRISET 2012
Dan Andersson Sällskapet beslutade vid sitt styrelsemöte den 10 juni 2012 att
2012 års Gunde Johansson-pris ska tilldelas
Bosse Persson från Hällefors
Presentation och prismotivering är följande:
Bosse Persson är född 1947 i Ställdalen och flyttade 1973 till Hällefors.
För närvarande arbetar han efter sin ålderspension som busschaufför (!)
och är mycket omtyckt av sina bussresenärer.
Bosse Persson började med sång och gitarrspel i slutet av 1960-talet.
Han har tidigare spelat i orkester och dessutom i en duo med Lennart
Persson i många år. Numera är han ute som vissångare i ”provinsen”.
Bosse Persson har en blandad repertoar, främst blir det visor av Gunde
Johansson, Dan Andersson, Nils Parling och Jeremias i Tröstlösa. Han
framträder ofta och gärna på föreningsmöten och äldreboenden.
Bosse Persson får Gunde Johansson-priset 2012 för sin sångkonst och
musikalitet och inte minst genom sitt intresse och engagemang för att hedra minnet av Gunde
Johansson. Dessutom värderar vi hans sociala och musikaliska verksamheter enligt ovan.
KRITERIER FÖR 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.
Priset utdelas årligen av Dan Andersson Sällskapet och utdelningen sker vid Gunde-dagen
under Dan Andersson-veckan (120803).

NOTISER MM
OLLE SVENSSONS SÄLLSKAPET HAR BILDATS
Författaren och poeten Olle Svensson har fått sitt eget personlitterära sällskap. Utöver sitt
författarskap var han en av tillskyndarna till Dan Andersson Sällskapet 1962. Dan Anderssons
Sällskapets styrelse har ur sin stipendiefond beviljat Olle Svensson Sällskapet ett startbidrag
om 8 000 kr.
BOKMÄSSA I GÖTEBORG
Bokmässan i Göteborg äger rum 27-30 september 2012. Dan Andersson Sällskapet kommer att
medverka med monter och scenprogram med Björn Héden, Inge Mattsson och Göran Greider.
MÄTNING AV BESÖKARE PÅ DAN ANDERSSON MUSEUM
Enligt styrelsebeslut har påbörjats mätning av besökare på Dan Andersson Museum. Första
mätningen skedde under maj månad 2012, vilket visade att ca 180 personer besökt museet.
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IVAR LO JOHANSSON
MÖTER DAN ANDERSSON
Ur romanen ”Stockholmaren” från 1954
Jag läste inte hans dikter för mig själv där jag gick, fast strofer kom
för mig. Det var mänskan Dan Andersson som huggit tag i mig på
ett alldeles nytt sätt. Jag tyckte han fanns i nattluften, i ösregnet,
nära och oåtkomlig. Jag identifierade honom med det ödsliga regnet
självt. Jag greps också av en häftig svartsjuka över att aldrig ha fått
träffa honom, medan han levt. Andra hade fått göra det, folk som
inte stått honom så nära som jag. De lägsta tankar konkurrerade
hos mig med de högsta. Jag hade velat bära hans gestalt genom
det sköljande regnet. Jag skulle ha velat lyfta den dit, där stjärnorna
slog ut. Jag skulle inför allas ögon vilja visa vem han var. Men i det
gulmulna valvet bakom störtregnets förhängen slog det inte ut några
stjärnor. En stund senare föll jag också över i posörfacket. Jag gick
med avlägset stirrande blick, som jag hört talas om att han själv
brukat göra. Jag försökte härma honom.
I ovädret mötte jag få mänskor. Knappt någon såg mig, och jag törnade inte heller ihop med
någon. Det hela var bortkastat. Sekunden efteråt var jag åter gripen av höghet. I mörka strofer
hade han i förväg sjungit om döden. Vid Pajso, vid Hattmomarja, vid Pallao, i Luossa stod blommor
och sörjde. Jag föreställde mig att varenda blomma såg annorlunda ut, att vart träd susade olika,
att dagningen skulle nalkas på ett helt annat sätt därför att Dan Andersson var död.
Ivar beger sig till bårhuset och lurar vakten att tro att han är släkt med den avlidne:
Jag kunde i förstone bara se en stor sal med ett antal utsträckta gestalter. De låg på bårarna och
sov som på bäddarna i ett billigt hotell. Men en märklig, främmande syn öppnade sig allt efter som
gastungorna steg högre. De döda i salen var ett tjugotal. Det var mänskor som man hittat på
gatorna, i vattnet, i skog och mark invid Stockholms utkanter. Någon låg hopkrupen med knäna
uppdragna till hakan, så som han hade hittats i ett dike. Några andra intog egenartade ställningar,
som om de inte vetat hur de skulle bära sig åt, när döden hade överraskat dem i livet. I det
avgörande ögonblicket tycktes de ha blivit tveksamma. Andra, som redan var obducerade, låg
under presenningar som var fläckiga i stora rosiga mönster efter mycken användning.
Det kändes som om gasljuset föll som en närgångenhet över deras natt. Ljuset var vitt och skarpt.
Jag hade orsakat att de störts. Och genast kände jag skam. Jag hade inte tänkt på det förut. Nu
var det försent att göra något åt det. Mitt hemfridsbrott hade hunnit gå för långt för att jag bara
skulle vända och försvinna utan att låtsas om något.
- Dom två som dog på hotellet ska vara dom här, sa konstapeln efter att ha sett efter på listan och
jämfört namnen med lapparna, som var fästade vid fotändan av presenningarna. Ni ser väl bäst
själv, om det är den ni söker?
Han vek upp presenningen. En kropp låg utsträckt framför mig som i sömn. Han liknade inte
porträtten. Ändå såg jag genast att det var han. Han verkade mindre än jag trott honom vara. Han
såg också vanligare ut än jag tänkt mig, men det kunde inte ändras på. Hans strupe var öppnad.
Den var åter hopsydd. Det var den som hade sjungit ”Svarta ballader”. I mitt exalterade tillstånd
ägde jag annars knappast någon iakttagelseförmåga. Min blick flackade hastigt över den döde.
Jag upplevde ingenting särskilt, utom skam över att jag stulit mig till att få se någon som jag dyrkat.
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När jag såg den reservationslösa öppenhet och värnlöshet med vilka hans gestalt låg död blev
skamkänslan överväldigande. Jag tror att det gick bara några sekunder. Jag tackade och bad
poliskonstapeln åter breda över presenningen.
- Nå, var det den rätta? frågade han.
- Ja. Konstapeln drog presenningen över den döde.
- Är vi färdiga?
- Ja.
För första gången hade jag träffat Dan Andersson, som uppfyllt mig i så många nätter och dagar.

EN MIDSOMMARVISA
Dikt av Dan Andersson

Jag älskar sommarns vindar och solen tröstar mig,
all markens blommor gläds jag med inunder himmelen.
Små myror, viken undan för min fot uppå den smala stig
vi är så många vandrare som trängas fram på den.
Här vill jag sitta neder på de fallna, vissna barr,
i skuggan vill jag sjunga högt en visa till gitarr.
Fåfänglig är väl mänskans lott på jorden där hon går,
och hennes dagar svinna hän likt röken i en vind.
Hon gläds och bygger bo till dess en kväll vid grinden står
en sorg, en synd och hälsar stramt, då bleknar hennes kind.
Då spela löven ej som förr, ej fågelns sång hon hör,
all världen dansar glädjefull men hon är utanför.
Likt Kain hon blickar emot jord och hör ej Herrens röst
ur åska, storm och blomsters doft och ljumma regnens spel
och det som förr en balsam var för hennes kvalda bröst
gör hennes syn blott mera klar för hennes många fel.
Dessa rader fanns i Dans kvarlåtenskap. De har daterats till 1919-1920. Den inte så ofta
använda bilden på Dan är tagen 1913 i rummet på Engelbrektsgatan 8 som nu är en del av
Dan Andersson-museet. Dan hyrde detta rum för att renskriva debuten ”Kolarhistorier”.
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PORTRÄTT AV PETER ABRAHAMSEN
VÅR DANSKE DAN ANDERSSON-TOLKARE
Intervju och text av Abelone Glahn
Fire år har det taget. Mindst! For nok er der ”kun”
gået fire år, siden den danske visesanger og
troubadour Peter Abrahamsen udgav sin første
fortolkning af ”Tiggarn fra Luossa på” CDen ”Bagved
bjerget - bagved stjernerne”, men der er nærmere
gået 50 år fra Peter Abrahamsen som tyveårig først
fik Dan Andersson i blodet via to LP’er med Jarl Kulles
recitationer og fortolkninger, til han i år, 2012, har
udgivet en hel CD med Dan Andersson på dansk.
Så man kan sige, at det har krævet en vis modning
at give sig i kast med et helt album. Det har imidlertid
også krævet mod: ”Vejen til Luossa”-albummet bærer
undertitlen ”Frit efter Dan Andersson”, og Peter
Abrahamsen har ønsket at benytte netop denne undertitel, fordi det ikke giver mening for en
dansker at oversætte svenskeren ord-til-ord. At læse, forstå og tolke Dan Andersson fra udtryk,
som er tænkt svensk, og at gøre ham forståelig for danskere kræver, at man tør tage sig kunstneriske
friheder i respekt for forlægget:
- Vi har for eksempel ikke bjerge eller klipper i Danmark, der er så godt som fladt. Når jeg så skal
oversætte ”En rus”, hvor Dan Andersson bruger ordet ”stenbrudsvej”, må jeg tænke i danske
forhold. Derfor bliver en stenbrudsvej til ”en hulvej”, hvilket alle danske kender. På samme måde
bruger Dan Andersson finsk-svenske navne på personer i ”Helgdagskväll i timmerkojan”. Jeg har
i stedet valgt at se på, hvilken tid digtet er skrevet i. Da jeg fik at vide, at digtet beskriver en
fredelig dag i en tid med 1. verdenskrig lige uden for landets grænser, gav det mere mening at
benytte ord som ”ven” og ”soldat”, om personer, der holder fri , forklarer Abrahamsen.
- Jeg har stor respekt for Dan Anderssons mange facetter. Derfor har jeg selvfølgelig været nervøs
ved at pille ved hans tekster. Tidligere har jeg blot fungeret som komponisten, der satte musik til
andres tekst. Dan Andersson skriver imidlertid om almengyldige forhold, som uanset land, tid og
alder betyder noget for os alle. Essentielle begreber som tvivl, splittelse, livet hinsides og livet på
jorden kender jeg også til, og derfor falder det mig ikke svært at arbejde med hans tekster, forklarer
Peter Abrahamsen.

Debut som 16-årig
At arbejde med tekst og musik har da også været Peter Abrahamsens liv, helt fra han i1958
debuterede som 16-årig, hvor han som cykelbud i et pladeselskab fik chancen for at vise, hvad
han kunne på sin guitar. I de næste fire-fem år rejste han Norden rundt med sin orkester og blev
umådelig populær som Danmarks svar på skifflekongen Lonnie Donegan, men valgte derefter at
gå den organisatoriske vej og tog en uddannelse i reklamebranchen. I en længere årrække drev
han sit eget musikbureau og pladeselskab i hjertet af København og hjalp helt unge kunsterne
frem i lyset så som Trille, Sebastian, Pia Raug og Erik Grip. Det var også her, den første ”Svantes
viser” med Benny Andersen og Povl Dissing så dagens lys. Blikket for talenterne blev udnyttet, da
Peter senere opbyggede det største danske bogforlag Gyldendals grammofonpladeselskab Exlibris.
Her grundlagde han, hvad der senere er kaldt ”den litterære bølge”, hvor han formåede at parre
danske musikere med dansk litteratur i en frugtbar symbiose.
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Svaghed for svensk
Også som producer har Peter Abrahamsen markeret sig, tillige med svenske kunstnere: Han har
blandt andet været tourmanager for Fred Åkerstrøm og hans Bellman repertoire. Også Cornelis
Vreeswijk har han et mangeårigt bekendtskab med, blandt andet som tourmanager, arrangør og
også producer på LP’en ”Vildhallon”, som Peter også spiller med på. Desuden har han selv
produceret og sammensat indholdet af en CD, hvor danske kunstnere spiller ”Cornelis på danska”.
Både som arrangør og udøvende musiker har Peter Abrahamsen ofte tænkt svensk, hvilket blandt
andet resulterede i en 100 års jubilæumskoncert for Evert Taube i 1990 med Danmarks Radios
Underholdningsorkester og en række af de fremmeste danske kunstnere.

Det arbejdede folk
Siden begyndelsen af 1970’erne har Peter genoptaget sin egen musikerkarriere og har sat toner
til en række digtere på linje med Dan Andersson, blandt andet danske Oskar Hansen, Carl
Scharnberg og norske Rudolf Nilsen. En inspirerende aften ved et nordisk visetræf i Skagen, hvor
Peter sad og spillede med Per Sörman, gav det sidste skub til at tage endeligt fat om Dan Andersson
i denne række af nordiske poeter.
- Dan Andersson er en fremragende personiagttager, også fordi han haft dét, som han beskriver,
som en del af sin egen hverdag. For mig er han en brik i mit samlede skandinaviske billede af
digtere, der beskæftiger sig med skovbrugets folk, tyendet, landarbejderne, og som beskriver
forholdene, så almindelige mennesker kunne tilegne sig ordene. Indholdet var genkendeligt og
vedkommende og fik folk til at læse om sig selv - også i dag.
LITEN ORDLISTA
MED MÖJLIGEN SVÅRA DANSKA ORD
Eftersom vi avsiktligt presenterar artikeln om Peter
Abrahamsen på danska kan det kanske vara på sin plats
med en liten ordlista.
Kun
Modning
Bjerge
Stenbrudsvej
Hulvej

= Endast, bara.
= Mognad
= Berg
= Grusväg (Peters tolkning)
= En väg som är nedgrävd i den
befintliga terrängen för att minska
vägens stigningsförhållande.
Pladeselskab = Skivbolag.
Uddannelse
= Utbildning.
Bølge
= Våg.
Bekendtskab = Bekantskap.
Skub
= Puff, i detta fallet en puff och en
inspiration till att genomföra
projektet i fråga.
Fremragende = Framstående.
Brik
= Bit, pusselbit.
Tyendet
= Tjänarna.
Almindelige
= Vanliga
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BREVAUKTION I RONNEBY 1954
Det blev Dalarna som fick ta hand om Dan Andersson brev till blekingekvinnan Rebecka Svensson. Vid en
dramatisk auktion på lördagen vid Silverforsen utanför Ronneby ropades breven in av Stadsbiblioteken i
Falun, som sänt bibliotekarie Nils Palmborg, Lund, som sin representant. Hembygdsgillet i Skattlösberg
hade sänt ned en hr Helmer Augustsson, men han deltog inte i auktionen med något högt bud, då priset
skjutit i höjden. Däremot var Dan Anderssons dotter Monica med i ropen en bra stund, men efter sitt bud
på 2 300 kr på sin fars brev gav hon upp.
Hon och hennes make hemmansägare Sedell och lille 18 mån gamle sonen Dan var väl de mest
uppmärksammade personerna vid auktionen. Att hon var ledsen att inte få faderns brev med sig hem kan
man inte missta sig på. – Naturligtvis hade jag hoppats att kunna köpa breven, berättade hon för vår
korrespondent, men jag kunde ju inte ge vad pris som helst. Jag har ett 30-tal brev av far i min ägo, och
med det får jag väl låta mig nöja.
Auktionen blev ganska dramatisk. Säljarna hade meddelat att de behöll rätten att pröva och ev. förkasta
givna bud, och då bibliotekarien var okänd bjöd säljarna över hans sista bud på 3.900 kr med ytterligare
100 kr. efter enskild överläggning, vari bl.a. Dan Anderssons dotter och representanter för Skattlösbergs
Hembygdsgille deltog, meddelades att breven gått till Stadsbiblioteket i Falun för ett pris av 3.900 kr. I
brevsamlingen ingick även originalmanuskripten till Kolarhistorier och en del dikter, av vilka ett par icke
publicerats. Skattlösbergs Hembygdsgille hade bakom sin strävan att förvärva breven till sin Dan
Anderssonstuga även fått Brunnsvikarnas förbund.
Auktionen hade samlat mycket stor tillslutning, och 1.000-talet personer hade sökt sig ut till den idylliska
stugan, som på sin tid var en kär tillflyktsort för Dan Andersson vid hans besök i Blekinge.
Även Dan Anderssons dotter Monica har tillsammans med sin mor gästat Rebecka Svensson senaste
gången för 19 år sedan och mindes mycket väl besöket, men däremot kunde hon inte minnas att hon
tidigare sett de nu aktuella breven.
Besvikelse i Skattlösberg över utgången; Mannarna inom Skattlösbergs Hembygdsgille är besvikna för att
det inte lyckats dem att kunna införliva Dan Anderssons brev till övriga samlingen i Loussastugan trots att
de var representerade i Ronneby. Kassan räckte inte långt, när så penningstarka företag som landstinget
låg med i spelet, menade man. Enda trösten är dock att de hamnade i Dalarna, även om de inte kom
hembygden till del.
-

Vi hade ej pengar så det räckte gentemot
konkurrenterna, konstaterade Helmer
Augustsson, som rest till Ronneby för
Hembygdsgillets räkning. Det känns hårt, men
enda trösten är att de kom till Dalarna. Jag var
med till 2.500 kr och var beredd att lägga några
hundra av egna medel för att få dem, men jag
ville även respektera Monicas önskan att bli
ägare till dem. Det var ju ändå hennes fars brev,
men det lyckades ju inte för henne heller.

I den här Blekingestugan bodde Rebecka Svensson, som
var god vän med Dan Andersson och vars korrespondens
med denna köptes av Falu stadsbibliotek.

-

Visst blev vi besvikna, säger Fridolf Persson,
men jag gläder mig ändå åt att de kom i säkra
händer. Mest berättigat hade det dock varit att
Dans dotter Monica hade fått dem.

-

Det var förargligt, säger hembygdsforskaren
Otto Blixt, som har svårt att smälta utgången
av auktionen. Det gror i mig, när jag tänker på
hur jag arbetat utan ersättning av något slag
för att i Loussastugan få ett värdigt museum
efter Dan och inte kunde införliva även dessa
brev till de övriga samlingarna. På det här sättet
blir hans brev spridda än här och än där. Vad
har Stadsbiblioteket i Falun visat för intresse
för Dan tidigare? Här i Grangärde borde breven
ha varit. Det är otrevligt när vi blir motarbetade
genom att våra egna skattemedel ställs till
förfogande och gör våra strävanden fruktlösa.
Närmast efter Monica kommer Grangärde, det
är inte tu tal om det.
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MINNESORD TILL ROBERT LINNERUD
Robert Linnerud, fd kulturchef inom Ludvika kommun har lämnat oss vänner inom bland andra vår
litterära krets dit Dan Andersson Sällskapet tillhör. Roberts bortgång kom oerhört hastigt, under ett
skede då hans livskamrat Birgitta befann sig i DA-sällskapets förnyelse av aktiviteter inom
museiverksamheten samt inom programmeringsarbetet för Dan Andersson veckan.
Robert har varit en stöttepelare inom det kulturella livet i Ludvika
kommun och då inte minst kring arbetet för Dan Andersson
Sällskapets fromma och då ofta tillsammans med Birgitta. Roberts
intressesfär inom det kulturella arbetet har omfattat både det
litterära och det musikaliska utöver hans intresse att bevara och
framställa det gamla dvs det förgångna som uttrycket ”antikt” står
för och vad folket vill kretsa kring när den moderna utformningen
tagit vid.
Roberts analytiska förmåga och hans djupa ärlighet samt kulturella
kunskapsmängden och den etiska känslan inom området
placerade honom i centrum för Dan Andersson Sällskapets
intresseforum. Hans förmåga att skapa ett ömsesidigt förtroende
mellan kommunförvaltningen och föreningarna var ett måste och
detta förtroende har blivit bestående och uppskattat bland oss
som engagerat sig i värden vilka man vill skall bestå för
eftervärlden.
Robert. Du har varit en motor och en ankare för oss som vill bevara de kulturella värdena. Det är
så vi vill bevara minnet av dig.
Vi saknar dig i vår krets!
Olavi Timonen, vice ordförande i Dan Andersson Sällskapet
Styrelsen för Andersson Sällskapet har beslutat att under hösten 2012 hålla en konsert till
Robert Linneruds ära. Tid och plats meddelas senare.

NYA CD-SKIVOR
PÄR SÖRMAN
Per Sörman har sedan en tid publicerat son CDskiva ”Dan Andersson – volym 2”. Redaktionen
för ”På färdvägarna” har lyssnat på CD:n och
finner den helt suverän vad gäller urval, sång,
musikalitet och teknisk kvalité. Som positiv
originalitet bidrar Monica Andersson-Sörman med
kvalificerad stämsång.
Exempel på urval kan nämnas Laolands uggla,
Hemlös, Jöns Lekare, Vaggvisa och recitation av
Sista natten i Paindalen. Totalt en njutbar lyssning!

PETER ABRAHAMSEN
Under titeln ”Vejen till Luossa” har vår danske Dan
Andersson-tolkare producerat en CD-skiva med
enbart Dan Andersson-tolkningar. Peter
Abrahamsen presenteras på annat i ställe i detta
nummer av ”På färdvägarna”. CD:n är optimalt
intressant och innehåller översättningar och nya
tonsättningar av bland annat Jungman Jansson,
Omkring Tiggarn från Luossa, En spelmans
jordafärd, Minnet med flera.
I tappning av ”Ungmand Jensen” har Peter
Abrahamsen med Johans Johannes (Per Ols Per
Erik) placerat sig på topplats på Dansktoppen
(motsv Svensktoppen). Ett tips, köp den och sprid
nordisk viskultur!
CD-skivorna finns att köpa och beställas genom
DAN ANDERSSON MUSEUM, 0240-100 16.
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DAN ANDERSSON-VECKAN 2012
Här följer en enkel sammanfattning på Dan
Andersson Sällskapets ”egna” evenemang under
Dan Andersson-veckan 2012. Programblad
kommer att finnas på Dan Andersson Museum.
NATTCAFÉ, SÖNDAG 29/7KL 21, BRUNNSVIK
Björn Jadling, Marketta Franssila, Anna Cari
Jadling och Stefan Olsson.
DAN ANDERSSON-KAVALKAD, MÅNDAG 30/7
KL 19, FOLKETS PARK, GRÄNGESBERG
Roine Lindström, Jimmy Ginsby, Linda Styf, Rolf
Rondahl, Christer Lindén, Inge Mattsson, Johan
Rydholm, Billey Shamrock och Puch Olsson.
JUBILEUMSPROGRAM, DAN ANDERSSON
SÄLLSKAPET 50 ÅR, 31/7 KL 15,
MUSEEGÅRDEN, LUDVIKA
Vissångare Rolf Rondahl underhåller med ett
blandat program.
ÖPPEN SCEN, DAN ANDERSSON
SÄLLSKAPET 50 ÅR, 31/7 KL 16,
MUSEEGÅRDEN, LUDVIKA
Öppen scen för alla som önskar delta med sång,
diktläsning eller andra berättande inslag. Anmälan
att delta i ”öppen finnmarksscen” görs till Dan
Andersson Museum, 0240-100 16 innan/under
evenemanget.
POESI- OCH VISAFTON, TISDAG 31/7 KL 21,
BRUNNSVIK
Daniel Svensson, Jimmy Ginsby, Ulla
Samuelsson, Björn Hedén och Marketta Franssila
NORDISK AFTON, ONSDAG 1/8, KL 21,
LÅNGA LADAN, GAMMELGÅRDEN, LUDVIKA
Peter Abrahamsen, Björn Hedén, Marketta
Franssila och Wesley Koivumäki.
SOFIA KARLSSON, TORSDAG 2/8 KL 15,
AVENY, FOLKETS HUS, LUDVIKA,
JUBILEUMSKONSERT DAN ANDERSSON
SÄLLSKAPET 50 ÅR
(Biljetter via Dan Andersson Museum)

Sofia Karlsson och medmusikanter med ett
Dan Andersson-program mm.
SOFIA KARLSSON, TORSDAG 2/8 KL 19,
AVENY, FOLKETS HUS, LUDVIKA,
JUBILEUMSKONSERT DAN ANDERSSON
SÄLLSKAPET 50 ÅR
(Biljetter via Dan Andersson Museum)

Sofia Karlsson och medmusikanter med ett
Dan Andersson-program mm.
JUBILEUMSSUPÉ TORSDAG 2/8 KL 20:30
FESTSALEN, FOLKETS HUS, LUDVIKA,
(Biljetter via Dan Andersson Museum)
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DAN ANDERSSON-BUSSEN, FREDAG 3/8
KL 10, MUSEET, LUDVIKA
Finnmarksguiden Birgitta Ahrås och vissångare
Puch Olsson tar er med på en berättande och
musikalisk resa i finnmarken.
(Förköp på Dan Andersson Museum)

GUNDE JOHANSSON-DAGEN OCH JIMMY
GINSBY MFL, FREDAG 3/8 KL 15,
FOLKETS PARK, GRÄNGESBERG
Till minnet av Gunde Johansson genomförs
årligen Gunde Johansson-dagen. I år genomförs
den på annorlunda plats och tid enligt ovan.
Gunde Johansson-priset 2012 kommer att
utdelas till vissångare Bo Persson från Hällefors.
Jimmy Ginsby kommer även att delta med ett
eget visprogram.
ÅRSSTÄMMA MED DAN ANDERSSON
SÄLLSKAPET, LÖRDAG 4/8 KL 11.00,
TATTARFALLET, SKATTLÖSBERG
Dan Andersson Sällskapet genom för sin
årsstämma på Tattarfallet i Skattlösberg.
Årsstämman är enbart öppen för sina egna
medlemmar (gamla såväl som gamla).
Kallelse och mötesordning har utsänts.
JUBILEUMSKONSERT, DAN ANDERSSON
SÄLLSKAPET 50 ÅR
Efter årsstämman bjuder vi på ett spännande
musikshow med underhållaren och vissångaren
Billey Shamrock. Därefter är det ”öppen
finnmarkscen” för alla som önskar delta med sång,
diktläsning eller andra berättande inslag. Anmälan
att delta i ”öppen finnmarksscen” görs till Dan
Andersson Museum, 0240-100 16 innan /under
evenemanget.
LUOSSA FESTEN, SÖNDAGEN DEN 5
AUGUSTI KL 13
Luossa-festen genomförs i sedvanlig ordning
med Bygdegillet i Skattlösberg. Luossa-guiden
Linda Rattfelt inleder med berättande inslag om
Dan Andersson. Dan Andersson Sällskapet delar
ut Dan Andersson-priset till Nils Holmdahl och
Hèléne Littmarck Holmdahl. Luosafesten avslutas
med vissångaren Mats Paulsson.
ENTRÉAVGIFTER FÖR MEDLEMMAR I DAN
ANDERSSON SÄLLSKAPET BLIR 20% LÄGRE
150 kr´s evenemang kostar således 120 kr och
200 kr´s evenemang kostar 160 kr.
MEDELMSAVGIFTEN FÖR TIDEN
1/7 2012-30/6 2013 ÄR 200 KR OCH FÖR
TILLKOMMANDE FAMILJEMEDLEM 80 KR.
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FRÅGESPORT ”DAN-TIAN” NR 23
Vinnare och därmed första pris i DAN-TIAN i På Färdvägarna nr 22, blev
Lars-Gunnar Flink Landsbro
Övriga vinnare blev: Östen Pettersson, Järfälla; Anita Aro-Andersson, Stockholm; Per-Olof
Svanstein, Karlskrona; Karin Arnhoff Grenklo, Stockholm; Lennart Arvidsson, Mönlycke; Tord
Göransson, Hammarstrand; Bengt Carlstedt, Fagerås; Ole Kristian Kristiansen samt Jack
Borlinger.
Samtliga vinnare har tillsänts sina priser med anknytning till Dan Andersson.
Svaren på Dan-tian i PF 22 var; Märta Larsson, 17-25 ex, Nils Holmdahl, Kolarhisorier,
Fabror Simon och faster Sara, Torsten Fogelqvist, Trondheim, Dan Andersson /Titus
Hultstrand, 1962, Gunnar Vandrare.
1. Vad hette Dan Andersson Sällskapets förste ordförande 1962?
2. Ett av Dan Anderssons arbeten under ungdomsåren var hjälprullare på ett pappersbruk.
Vilket?
3. Vem har tonsatt ”Jag ska gå genom tysta skyar”?
4. Vilken till Dan Andersson ”närbesläktad” författare och poet, senare bosatt i Sunnansjö,
har fått ett eget personlitterärt sällskap under 2012?
5. Vilket år tillträdde Dan Andersson ett kortare vikariat som lärare i Bringsjöberg?
6. Vad heter torpet som Dan Anderssons far Adolf Andersson föddes?
7. I vilken diktsamling ingår dikten ”Till min syster”?
8. Vem var den förste kände vissångaren som spelade in en tonsatt dikt av Dan Andersson?
9. Vem har skrivit boken ”En bok om Dan Andersson ”?
10. Vilket år blev Nisse Munck ordinarie guide vid Luossatugan?
Dina svar på frågorna i detta nummer, PF 23, sänder du per brev (gärna textat) /mail
senast den 1 oktober 2012, till Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika.
Ange frågenummer, svar och ditt namn och tel (ev adress).
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!

RÄTTELSE I PÅ FÄRDVÄGARNA nr 22-2011
I artikeln om Dans hustru – Olga Turesson i ”På Färdvägarna 22-2011” gjordes i bildförväxling på sid 9.
Kvinnan till höger om Dan är inte Olga Turesson! Kvinnan är Ebba Ask, en god vän till Dan (vilken i
kommande nummer av ”På färdvägarna” kan vara värd en särskild presentation.

ARTISTPROGRAM
Tidigare presentation av artistprogram har utgått beroende på att ett begränsat antal
evenemang inkommit. Dock läggs kommande program in på hemsidan, efter hand som de
anmäls.
Dessutom erbjuder vi artister att på denna sida i ”På Färdvägarna” presentera sin
hemsideadress.
Några läsvärda hemsidor är följande:
Pär Sörman
www.sorman.nu
Roine Lindström www.roinelindstrom.se
Hans Lind
www.spelmanstrubaduren.se

Christer Lindén www.myspace.com/christerlinden
Bo Backagård www.duger-du.se
Linda Styf
www.lindastyf.se

Meddela senast 30 okt. inför nästa nummer av ”På Färdvägarna” som utkommer i slutet 2012.

NORAS VISSOARE´
SÖNDAGEN DEN 12:e AUGUSTI, KL. 17.30 PÅ BRYGGERIET I NORA.
Till minne av Nisse Munck
För att hedra minnet av Nisse Munck, Bergslagens legendariske vissångare, som avled 2010,
ges en årligt återkommande Vissoare´ i Nora. Nisse Munck var i många år styrelseledamot i
såväl Dan Andersson- som Gunnar Turesson-sällskapet. Han var också välkänd under många
år som guide i Luossastugan i Skattlösberg. Gamla vänner samlas nu för att ge en Vissoare´ i
Nisse Muncks anda. Uppträder med gitarrer och lutor gör Roine Lindström, Christer Ruteskog,
Gunnar Ekman, Carl-Johan Nygren och Puch Magnus Olsson.
Arrangörer är Gunnar Turesson-sällskapet och Kulturförvaltningen i Nora.
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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

BOKNINGAR och KONTAKT

APRIL-SEPT Tisdag -fredag 10.00-17.00, lördag 10.00-14.00

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

under Dan Andersson-veckan även öppet måndag 31 juli 10.00-17.00
OKT-MARS Måndag-fredag 10.00-15.00, lördagar stängt

