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INGEMAR INGEVIK 1931-2012 TILL MINNE
En enda fläkt av trötthet till ditt hjärta ej tränge,
hell, liv och land och kärlek och det dansande hav!
En gång får du lägga dig att sova ganska länge,
och leendet du log skall hålla vakt kring din grav.
Ur ”Vårvisa till broder Joachim i Göteborg”. Dan Andersson 1919.
Ingemar Ingevik var vice ordförande i Dan Andersson Sällskapet
under 1980- och 1990-talet.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Dan Andersson Sällskapet har fyllt 50 år!
Den historiska händelsen firade vi med pompa och ståt under Dan
Andersson-veckan 2012.
Sofia Karlsson och medmusikanter lyckades fylla Folkets Hus/Aveny i
Ludvika med två ”magiska” föreställningar (ca 800 personer totalt) under
torsdagen. Även jubileumsfesten senare på kvällen utföll till stor belåtenhet
och med kvalitativt bra tal och artister.
Samtidigt vill jag passa på tillfället att tacka alla ”villiga” funktionärer från
när och fjärran som ställde upp med iordningställande, biljettklippning,
försäljning och mycket annat!
Dan Andersson-veckan 2012 i övrigt lockade en mångfaldig publik och våra egna evenemang
ökade publikt med ca 25 %. Ekonomiskt (exkl. jubileumsfesten) gick evenemangen jämnt upp.
Sällskapets totalekonomi har fortfarande god balans, inte minst på grund av det generösa arvet
efter avlidne medlemmen Lars-Göran Boberg från Nyköping.
Sedan Dan Andersson-veckan har två ”trotjänare” inom Dan Andersson Sällskapet gått bort,
nämligen Ingemar Ingevik och Robert Linnerud. Vi saknar er! (Se särskilda minnesartiklar).
Den nya styrelsen med två nya ledamöter, nämligen Christine Tomtlund från Björnhyttan och Gunnar
Ekman från Stockholm, har deltagit i sina första möten och funnit former och arbetsfördelning inför
den kommande verksamheten. Dessutom har redaktionskommittén för ”På Färdvägarna”
kompletterats med Jimmy Ginsby som ”arbetande redaktör”. Vi ser framtiden an med tillförsikt.
Styrelsen och nya ledamöter presenteras på annat ställe.
Som ”färsk” nyhet får vi kungöra att Vårträffen 2013 kommer att genomföras på Säfsen Resort i
Fredriksberg. Detta med anledning av bland annat att Brunnsviks konferensanläggning tyvärr lagt
ned sin verksamhet. I övrigt se intilliggande sida (separat inbjudan sänds senare).
Nu står vi inför/under ett nytt verksamhetsår och årsstämman har gett styrelsen i uppdrag att
bland annat genomföra rekryteringskonserter runt om i landet och samtidigt skapa förutsättningar
för regionala Dan Andersson-föreningar. Dan Andersson Museum kommer att interiörmässigt
förändras och utvecklas. Befintligt material, dokument och foton, kommer att registerföras och
digitaliseras för information och forskning. Fortsatt utvecklande av det nordiska samarbetet kommer
att prioriteras. Dessutom kommer det att påbörjas arbete med en ”vandringsutställning” om Dan
Andersson och Finnmarken samt dessutom ett bildspel på samma tema.
Som traditionella evenemang etc kan nämnas Dans födelsedag 6/4 2013, Vårträffen 2013 (se
ovan), På Färdvägarna nr 25 i juni 2013, Dan Andersson-veckan 2013 (27/7-4/8 2013) samt
årsstämman 2013, lördagen den 3/8 i Tattarfallet.
Nu önskar vi tidigare och nya medlemmar välkomna i vårt gemensamma
engagemang att sprida kunskap och känsla för finnmarkspoeten
Dan Andersson och Dan Andersson Sällskapet.
Dessutom önskas God Jul och Gott Nytt År 2013!
Inge Mattsson
Ordförande
Dan Andersson Sällskapet
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VÅRTRÄFF 2013!
Avvecklingen av Brunnsviks Folkhögskola har medfört att styrelsen beslutat genomföra vårträffen 2013 på
Säfsen Resort i Fredriksberg. Detta den 9-11 maj 2013. Medlemspriset för Vårträffen kommer att ligga
betydligt lägre än tidigare. Separat inbjudan och program för Vårträffen kommer att sändas i medlemsbrev
i mars 2013.

FÖRSLAG PÅ KANDIDATER SÄNDS TILL SÄLLSKAPET SENAST DEN 30 APRIL 2013!
ADRESS LÄNGST BAK I DENNA TIDNING!
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 vid Luossa-festen under Dan Andersson-veckan.

KRITERIER FÖR GUNDE JOHANSSON-PRISET
Gunde Johansson-priset utdelas 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 Anderssonveckan.
MEDLEMSAVGIFT 2012-2013
Som en följd av flyttning av årsstämman till Dan Andersson-veckan och därmed ändring av verksamhetsoch medlemsår till 1 juli 2012- 30 juni 2013 ska medlemsavgifterna betalas enligt följande; Tidigare och ny
medlem betalar 200 kr för 1 juli 2012 t.o.m 30 juni 2013. Eftersom ”brutet verksamhetsår” och årsmöte
under DA-veckan krånglat till det har flera medlemmar ”missat” att betala medlemsavgiften för perioden
enligt ovan. Vi emotser medlemsavgiften om 200 kr senast den 31 januari 2013. Vid osäkerhet om betalning
kontakta Monica på DA-museum! Tel: 0240-100 16. Enligt årsmötesbeslut 2012 betalar familjemedlem i
förekommande fall 80 kr/person. För ständig medlem gäller 2500 kr.
UPPGE NAMN OCH ADRESS VID INBETALNING!
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EN FASCINERANDE HISTORIA
Under årets bokmässa i Göteborg kom det fram en man till Dan Andersson Sällskapets monter
och berättade en märklig historia. Mannen heter Ernst Thysell och historien handlar om hans
morfar, Hagbard Isberg, präst, född 1880, död 1960. Han var en stridbar kyrkans tjänare och
mycket socialt engagerad och vid tiden ganska obekväm i sin kamp för de svaga och utsatta. Vid
tidpunkten för händelsen som ska berättas var Hagbard drygt 40 år gammal. Hagbard har skrivit
om detta i den självbiografiska ”En örfil – och andra minnen”:
”Jag sitter nu här och ser mig själv en septemberdag stående i närheten av posthuset vid Vasagatan
i Stockholm framför en stockholmstidnings löpsedel, och jag står där och läser i stora bokstäver:
”Dan Andersson död i natt å Hotell Y. Cyanväteförgiftad. Polisutredning pågår.” Det var den 16
september 1920.”
Orsaken till Hagbards tankeflykt tillbaka till den där septemberdagen 1920 är att han just suttit och
läst Ragnar Jändels minnen av Dan Andersson i tidningen Arbetets söndagstidning Framtiden.
Ragnar Jändel skriver:
”De åtminstone för mig intressantaste Dan Andersson-brev jag gömt på, daterar sig från
eftersommaren 1920, alltså ungefär månaden före hans bortgång. I ett odaterat brev från mitten
av augusti talar han om för mig – jag bodde då i Hälsingborg – att han tänkte flytta till en ny stuga
ett stycke inåt skogen. Där skulle emellertid målas, tapetseras m.m. och det skulle han göra själv.
Men: ”Jag är inte riktigt säker på allting. Vi skall flytta in före 1 okt, helst 15 sept,” (Han dog som
bekant natten till den 16 sept”, understryker Ragnar Jändel här med en parentes). Ragnar fortsätter:
”Han frågar nu om jag vill komma och hjälpa honom med måleriarbetet. Jag skulle få ”mat och logi
och 1 krona i timmen – d.v.s. arbetstimmen!”.
Ragnar får ytterligare ett brev där Dan redogör för vad som skulle göras och hur saker ska ordnas.
I ytterligare ett brev framhåller Dan med skärpa att Ragnar måste komma före den femtonde.
Ragnar Jändel svarar då att det tyvärr var omöjligt för honom att komma p.g.a. egen flytt.
Ragnar fortsätter: ”Men då jag efter hans död på nytt läste det lilla brevet kände jag som en
rysning inför de imperativa raderna. Det föll mig in, att om jag verkligen kommit den femtonde
september, hade han säkerligen inte rest till Stockholm och inte lagt sig att sova i det ödesdigra
hotellrummet. Och det föreföll mig som om han omedvetet sökt slingra sig undan ödet genom att
gång på gång anhålla om min medverkan för att iordningställa bostaden. Före den 15 september!
När jag nu läser igenom dessa brev, känner jag det alltjämt gåtfullt och plågsamt. Man frågar, som
så ofta annars, vad är det för makter som leda våra steg, som diktera våra handlingar och kommer
oss att så betydelsefullt ingripa i varandras livsöden.”
Hagbard skriver:
”Då nu min egen upplevelse under min vistelse i Stockholm den 15-16 september 1920 ses mot
bakgrunden av vad Ragnar Jändel sålunda anför om brevväxlingen mellan honom och Dan
Andersson, ter sig dennes tragiska öde på stockholmshotellet natten mellan nämnda dagar så
mycket märkligare för mig.”
Hagbard Isberg berättar sedan om hur han alltid sovit på samma hotell men nu blivit rekommenderad
ett för honom helt okänt hotell dit han efter sin ankomst vid halvsex-tiden den 15 september
bestämmer sig för att gå.
”Jag hänvände mig till portieren, där han stod på andra sidan disken, och frågade, om jag kunde
erhålla ett enkelt och billigt rum. Han vände sig mot den svarta tavlan med dess rumsnummer. En
blick på densamma lät mig genast förstå, att det knappast fanns några utsikter för mig att erhålla
något rum, då tavlan syntes fullskriven. Portieren övervägde tydligen, om någon av de resande
stod i begrepp att lämna sitt rum. Så säger han med någon tvekan: ”Det skulle då vara rum n:o 11,
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vi ska höra. I samma ögonblick kommer vaktmästaren ner för hotelltrappan.
– ”Hör nu, vaktmästaren”, säger portieren, ”blir rum n:o 11 ledigt?”
”Nej”, svarar han, ”Herr Andersson meddelar, att han behåller rummet för natten.”
Hagbard tar sedan sin kappsäck och går till det hotell han brukar sova på. Senare i självbiografin
skriver han ytterligare några rader om hur han bland Ragnar Jändels ord hittar följande:
”Drömmar tillmätte han naturligtvis stor betydelse. Han berättade ofta en märkvärdig dröm han
haft: En gammal vithårig präst kom fram till honom, lade händerna på hans huvud och sade
honom att, ”inom ett år skall du vara befriad från detta helvete”. Jändel tillägger: ”Den drömmen
gick dock icke i uppfyllelse”.
Hagbard Isberg skriver: ”Nej den gjorde inte det. Men en präst stod i sinom tid hans sista afton,
honom ovetande, utanför hans dörr och bad att få stiga in i hans ställe.”
”Förr än rosig morgon lyser över Himmelmora kam,
se, då bärs där ut en död från Berga by.
Över backarnas små blommor går det tysta tåget fram,
under morgonhimlens svala, gråa sky.
Tunga stövlar taga steg över rosensållad teg,
tunga huvuden sej böja som i bön.
Bort ur ödemarkens nöd bärs en drömmare som död,
över äng som under daggen lyser grön.”
ur En spelmans jordafärd

Bilden från ca. 1920. Vasagatan 9 i Stockholm. Till höger skymtar Bryggaregatan där Hotel Hellman låg. Fotograf okänd.
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ÅRSSTÄMMAN 2012

Foto: Jimmy Ginsby

Lördagen den 4 augusti 2012 genomfördes Dan Andersson Sällskapets årsmöte i Tattarfallet.
Cirka 150 medlemmar deltog i årsstämman och i efterföljande evenemang ca 300 personer. I det
senare evenemanget inledde den förträfflige underhållaren Billey Shamrock med ett välkomponerat
visprogram till publikens enorma förtjusning. Därefter vidtog ”öppen scen” med många kvalitetsartister och goda Dan Andersson-tolkare och tolkare av andra visor.
Under årsstämman behandlades och beslutades om följande;
Ordföranden Inge Mattsson hälsade alla välkomna varefter parentation över avlidna medlemmar
vidtog. Roine Lindström sjöng stämningsfullt ”Tysta skyar”. Ingemar Ingevik valdes till ordförande
för årsstämman och Björn Hedén valdes till sekreterare.
Diskussion om förvaltning och disposition av ”Bobergsarvet” utmynnade i återremittering till styrelse
för förslag till årsstämman 2013. I övrigt godkändes verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
för 2011-2012 samt beviljades ansvarsfrihet för styrelsen.
Beträffande val av styrelseledamöter valdes nuvarande ordföranden Inge Mattsson till fortsatt
ordförandeskap 2012/13 och 2013/14. Till ordinarie styrelseledamöter för 2012/13 och 2012/2014
valdes Birgitta Ahrås, Christine Tomtlund, Gunnar Ekman och Robert Svensson. Som adjungerade
ledamöter valdes Monica Hjalmar och Daniel Svensson samt till revisorer Torsten Pettersson och
Olavi Timonen. Verksamhetsplanen för 2012/13 godkändes. I övrigt se ”Ordföranden har ordet”.
Justeringar av budget 2012/13 sänds i samband med separat utskick under mars 2013. Mötet
beslutade att ändra räkenskapsåret från 1/7 - 30/ 6 till 1/6 - 31/5 på grund av svårigheten att få klar
årsbokslutet till det tidiga årsmötet skiftet juli-augusti.
Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr och för familjemedlem 80 kr.

Ordföranden Inge Mattsson avtackar avgående styrelseledamöterna Olavi Timonen och Leif Andersson.

JUBILEUMS-DVD ”DAN ANDERSSON SÄLLSKAPET 50 ÅR”
I samband med jubileumsfesten, torsdagen den 2 augusti 2012, gjordes en professionell DVDinspelning av mediaföretaget V-Com i Ludvika. DVD:n är mycket bra kvalitetsmässigt och dessutom
heltäckande. Speltiden ligger på ca 1 tim 20 min. Den som önskar beställa DVD:n kan göra detta
till en kostnad av 100:- inkl porto. Beställning sker genom Dan Andersson Museum, 0240-100 16.
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INGEMAR INGEVIK TILL MINNE
Ingemar Ingevik, idrottslärare, tidigare heltidspolitiker, idrottsambassadör och tidigare vice
ordförande i Dan Andersson Sällskapet avled den 8 oktober 2012, 81 år. Han sörjes närmast av
hustru Barbro och barnen Håkan och Karin med familjer.
Jag lärde känna Ingemar Ingevik genom Dan Andersson Sällskapet, där vi
under en tioårsperiod utgjort valberedning och turats om att tjänstgöra som
dechargeordförande vid sällskapets årsmöten. Nu senast vid årsmötet på
Tattarfallet den 4 augusti i år, där han kände av stämningarna och med
sedvanlig varsamhet lotsade stämman genom flera besvärliga passusar
till för sällskapet främjande beslut.
Ingemar Ingevik fångades tidigt av Dan Anderssons skildringar av naturen i Finnskogarna och
många udda porträtt av folket där, vilket kan ha att göra med hans uppväxt i ett arbetarhem i
Borlänge, där solidaritet och rättvisa var utmärkande särdrag. Något som följde Ingemar Ingevik
under hela livet. Redan på Gunde Johanssons tid som sällskapets ordförande var Ingemar dess
vice ordförande. Han har berättat om den tiden:
Gunde var djupt engagerad som trubadur och Dan Andersson-tolkare och for land och rike runt
och gjorde god PR för sällskapet, och som vice ordförande var det jag som fick ta hand om
administration och ekonomi så att sällskapet skulle fungera.
I likhet med Dan Andersson, som under några år var ombudsman för Templarorden, så var
Ingemar en renlevnadsman och beslöt redan i unga år att helt avstå från alkohol. Det beslutat
ledde honom vidare till idrotten, där han började som fotbollsspelare i IK Brage och senare när
han flyttat till Stockholm spelade både bandy och fotboll i Årsta AIK. Senare blev det AIK, Solna,
där han medverkade som högerback och -halva i 50-talet allsvenska matcher. Ingemar Ingevik är
en av fåtalet AIK-are som verkat både som spelare, tränare och varit dess ordförande. Han tillhörde
också den så kallade 500-klubben.
Utöver idrotten gjorde Ingemar en politisk karriär först såsom ledamot av Stockholms
kommunfullmäktige, senare såsom stadens socialborgarråd och slutligen under sju år som
ordförande i Stockholms kommunfullmäktige mellan åren 1991-1998, en roll som han klarade
med glans.
Under flera år som bosatt i Gamla Stan var Ingemar Ingevik också djupt engagerad i Mäster
Olofsgårdens verksamhet och kände ett stort ansvar för utslagna missbrukare och vinddrivna
människor. Hans starka kulturella intresse ledde också till att han blev det nybildade (2011)
Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänners förste ordförande.
Mina personliga intryck av Ingemar Ingevik är dock helt förenade med hans långa medlemskap
i Dan Andersson Sällskapet. Han kom ofta till Dan Andersson-veckan med ryggsäck från sitt
sommarställe i Nora-trakten, han lär t. o. m. ha promenerat dit genom finnmarksskogarna liksom
Dan gjorde. Han var välkänd och omtyckt av alla. På våra bilfärder mellan Stockholm och
Skattlösberg avhandlade vi allt från litteratur och idrott, politik och ett socialt engagemang, till liv
och död. Djupt i botten låg omtanken om och vårt gemensamma intresse för Dan Andersson
Sällskapet.
Ingemar Ingevik lämnar ett stort tomrum efter sig i många kretsar och sammanhang. Han var en
mycket ödmjuk man präglad av en lång och gedigen klassresa. Vi som ännu en tid är kvar på
jordens yta må låta oss inspireras och utvecklas i Ingemar Ingeviks anda.
Lars G. Lindström
Dan Andersson-vän

Omslagsfoto samt ovan: Lars G. Lindström

Vid minneskonserten för Ingemar Ingevik i Storkyrkan i Stockholm fanns Dan
Andersson Sällskapet representerat med Gunnar Ekman och Billey Shamrock.
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DAN ANDERSSON-VECKAN 2012
Årets Dan Andersson-vecka var en mer än vanligt
speciell vecka eftersom sällskapet firade 50 år som
litterärt sällskap. Detta tog sig uttryck, inte bara i ett
mer än vanligt späckat veckoprogram, utan också
med en jubileumskonsert med efterföljande
jubileumssupé. Sofia Karlsson och hennes medmusikanter Sofie Livebrant och Henrik Cederblom
hade satt samman ett specialkomponerat Dan
Andersson-program som framfördes två gånger
torsdagen den 2 augusti, kl. 15.00 och 19.00. Det
var fullt hus på dessa båda konserter i Ludvika
Folkets Hus. Jubileumssupén för sällskapets medlemmar blev också en lyckad tillställning med god
mat, tal, bland annat några ord från Ingegerd Bergdahl Parling. Den ende nu levande som var
med på det första mötet den 8 augusti 1962. Andra talare var t. ex. sällskapets ordförande Inge
Mattsson, Ingemar Ingevik och förre ordföranden Torsten Pettersson. Det bjöds också på
musikinslag under kvällen från Jimmy Ginsby, Björn Hedén, Puch Magnus Olsson, Ellinor Brolin,
Roine Lindström m.fl. Fredagen den 3 augusti delades Gunde Johansson-priset ut under Gunde
Johansson-dagen i Rotundan i Grängesbergs Folkets park. Bosse Persson från Hällefors fick
äran att ta emot detta pris av Gundes fru, Ingrid Johansson. Nämnas kan också den nordiska
afton som gick av stapeln i Ludvika Gammelgård onsdagen den 1 augusti. Förutom Wesley
Koivumäki från Finland, Björn Hedén och Marketta Franssila, så fick vi lyssna till Peter Abrahamsen
från Danmark. Hans CD med danska Dan Andersson-tolkningar presenterades i förra numret av
På Färdvägarna. Det var spännande att höra Peter på klingande danska ge ytterligare en nyans åt
Dan Anderssons diktning. En eloge också till hans skickliga medmusikanter. Årets Dan Anderssonpris delades traditionsenligt ut under Luossafesten den 5 augusti till makarna Nils Holmdahl och
Hélène Littmarck Holmdahl.

Styrelsen får blommor av Ludvika kommun

På Färdvägarna nr 24 – 2012

9

EN BILD, EN KONSTNÄR

RUNE JONSSON
Rune Jonsson är född 1943 i Stockholm. Han arbetar som bildkonstnär och som illustratör i
fackpress, där han illustrerar andras och egna artiklar. Natur- och djurmålare och mångsidig i sitt
motivval. Debututställning på Galleri Pictor, Stockholm 1976. Utställning på Gallerie Greven,
Stockholm 1981, som följdes av flera andra 1983 och 1986, samt Brunnsviks Folkhögskola, Ludvika
åren 1982, 1985 och 1988.
Han målade bilder till Dan Anderssons dikter i samband med Metallarbetarförbundets invigning
av nya ADM-byggnaden i Säfsen.
Teckningen ovan av Rune Jonsson illustrerar, ”En tröstesam visa till idealisten och läraren
Angelman”, ur Svarta Ballader. Gösta Ågren kommenterar denna dikt i Dan Anderssons dikter
som gavs ut av Tidens Förlag till skaldens 100-årsjubileum 1988.
Enligt en av Dan Anderssons kurskamrater på Brunnsvik, Axel Bråland, ville skalden genom
Angelman-dikten gyckla med ”idealisten och läraren” Torsten Fogelqvist. Dikten är tyvärr
svårdaterad, men trots inslaget av satirisk pastisch vill jag hänföra den till 1916, det bibliska
sökandets och de bibliska uppgörelsernas år. Slutraderna erinrar om skärseldstemat i ”Purgatorium”.
Teckningen ovan finns som vykort och säljs via Dan Andersson-museet.
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TILL MINNE AV ROBERT LINNERUD
Söndagen 14 oktober 2012 genomfördes en minneskonsert i
Nyhammars Folkets Hus, för avlidne medlemmen och f.d.
kulturchefen i Ludvika kommun Robert Linnerud. Medverkande
artister var Björn Jadling (tillika konferencier), Björn Hedén, Roine
Lindström, Annacari Jadling Ohlsson, Stefan Ohlsson och Heidi
Baier. Som självklar hedersgäst deltog naturligtvis Roberts
livskamrat Birgitta Ahrås.
Publiken uppgick till nästan 300 personer. En varm känsla fyllde
lokalen under ett två timmar långt visprogram.
Här följer Dan Andersson Sällskapets ordförande Inge Mattssons
minnestal till Robert Linnerud i samband med minneskonserten:
”Ja, kära Dan Andersson vänner. Jag tror att det var någon gång
under 1988 som jag träffade Robert och Birgitta för första gången.
Det som slog mig först var Roberts verkliga känsla för Dan Andersson, både intellektuellt, poetiskt
och faktamässigt. Den ende som överträffade honom på den tiden och punkten var väl möjligen
Gunde Johansson. Därefter hade Robert, Birgitta och jag många tillfällen att umgås under 1990talet och en bit in på 2000-talet. Både i Ludvika, Karlskrona och vid Rebecka Svenssons
Blekingestuga i Ronneby. Jag hade också tillfälle att någon natt efter styrelsemöte ”kinesa” hos
Robert och Birgitta, vilket ledde till många, långa och intressanta samtal. Detta var i samband med
utvecklandet och så småningom invigningen av Dan Andersson Museum. Jag har fortfarande
uppfattningen att det till stor del var Roberts förtjänst.”
Som en personlig uppskattning hade Dan Andersson Sällskapets styrelse beslutat att postumt
utse Robert Linnerud till hedersmedlem i Sällskapet och samtidigt tacka honom för hans trofasta
engagemang i Dan Anderssons anda.

ÅKE GÖR DAN PÅ ENGELSKA
Åke Helgesson har äntligen spelat in sina engelska
översättningar av Dan Anderssons tonsatta dikter. Här
återfinns ”Seaman Jansson”, Round the beggar of
Luossa”, ”For my sister” och ytterligare 11 visor.
Åke Helgesson är från Östersund. Han ingick i kretsen
av trubadurer såsom Nisse Munck, Sven Reenbom,
Roine Lindström och Donald Brokvist. Självklart är Åke
Helgesson medlem i Dan Andersson Sällskapet.
CD-n finns att köpa på Dan Andersson-museet enligt
uppgifter på baksidan av denna tidning!
Foto: Marie Kjellander
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DAN ANDERSSON-TOLKAREN CHRISTER LINDÉN
Vi uppmärksammar Dan Andersson-tolkare då och då. Redaktionen kontaktade Christer Lindén
och bad honom att skriva någonting om sin relation till Dan Anderssons liv och verk, samt några
ord om vad han håller på med just nu. Nedan följer Christers svar:
”Jag är nu mitt i livet. Närmar mig 40 och Dan Andersson
talar mer till mig för varje år som går och i allt finns han runt
mig. Dikterna blir bara mer levande för mig ju mer jag står
på scen och pratar om Dan och spelar. Vid 15 års ålder
träffade jag Gunde Johansson utanför Lindfors-kiosken då
vi var ett par killar från Molkom som hade en replokal där
och spelade hårdrock. Gunde frågade om jag hade lyssnat
till Dan Anderssons visor, viket jag förnekade inför mina
tuffa kompisar. Vi var ju hårdrockare, men visst hade jag
redan då varit i kontakt med Dans dikter genom min mamma
och mormor samt pappas Thorstein Bergman-skiva.
År 2006 låg min svärfar för döden och jag satt vid mitt
piano och spelade egna tolkningar av Dan som jag börjat
tonsätta samt en del örhängen.
Där bestämde jag mig för att spela in en skiva med dessa
alster då Dan och hans liv kom i min väg och jag läste allt
jag kom över och lockades in i denna värld. En skiva tog
form ”Män utan vänner, folk utan namn” och spelningar och
skivor såldes. Livet var gott. År 2007 vid Valborgs sista
flämtande glöd i Molkom blev min lillebror Thomas ihjälkörd
av ett rattfyllo och världen vältes omkull. Jag hämtade kraft
i Dan Andersson och spelade nu för livet då jag helt plötsligt
fick vetskap om att livet kan ta slut när som helst. Skivan mastrades om och en sång till Dan
Andersson och en till min bror tog så plats på Pilgrimsstig som släpptes och med dessa tolkningar
av Dan fick jag helt plötsligt spela på Dan Andersson-veckan, Stockholm, Ronneby samt Helsingfors.
Jag var utanför Värmland och att prata om Dan Anderssons liv och spela visorna har blivit en stor
del av mitt liv. Med åren blir han mer som en vän som när som helst kan komma in igenom dörren.
Längs med vägen är han med mig och är en vän att lita på. Man kan alltid återvända in i dikterna,
novellerna, romanerna och hitta sig själv och ett Sverige som fortfarande vill mig någonting, som
om jag levde i fel tid. Idag är jag folksångare/Dan Andersson-tolkare på halvtid och lever i Karlstad
med fru och tre barn och ska under 2013 släppa en uppföljare till Pilgrimsstig. Med mig i studion
har jag en Ludvika-son på trummor samt duktiga musiker från Värmland på diverse instrument.
Visan och Dan Anderssons ord står i centrum och skivan ”En spelmans jordafärd” håller på att
spelas in med släpp till våren. Jag är en stolt Dan Andersson-tolkare och medlem sedan 2006 och
varje år åker jag till Dan Andersson-veckan och träffar likasinnade samt spelar och för allt vidare.
Hoppas vi ses därute i verkliga livet längs med färdvägarna.”
Vill man bekanta sig ytterligare med Christers musik
så finns han att höra på Spotify och Youtube.
Information om var han spelar finns på www.christerlinden.se
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DAN ANDERSSON I LITTERATUREN
I förra numret av På Färdvägarna kunde man läsa ett utdrag ur Ivar Lo Johanssons bok
Stockholmaren, där författaren besökte Dan Andersson på bårhuset. Vi fortsätter här med en
annan av giganterna i svensk litteratur. I Vilhelm Mobergs roman Soldat med brutet gevär, en
roman Moberg kallat för mer eller mindre självbiografisk, finns en beskrivning av hur Templarordens
nye ombudsman, Dan Andersson, kommer till templet 2078 Ledstjärnan i Strängshult, ett ganska
svagt och svårjobbat distrikt.
”Broder Dan Andersson från Gräsberg, Templarordens nyvalde ombudsman, var på hösten ute på
en av sina missioneringsresor. Det hade stått vackert beröm om honom i Templaren. Broder Dan
Andersson hade redan vid tolv års ålder anslutit sig till nykterhetsrörelsen genom inträde i en
Blåbandsförening. Han var i besittning av kunskaper, som han hade förvärvat genom självstudier,
och han ägde god förmåga att i tal och skrift uttrycka sina tankar. Broder Andersson hade gjort sig
omtyckt och värderad överallt, där man hade haft tillfälle att komma i beröring med honom. Hans
syssla var att bistå svagare distrikt med missioneringen, och han skulle även besöka templet 2078
Ledstjärnan i Strängshult, som tillhörde ett ganska svagt distrikt.
Broder Andersson kom en söndag för att hålla föredrag. Det var en vacker söndag, klar och
solskensvarm för årstiden, och det kom inte mer än tjugu personer till skräddarns. Styrelsen skyllde
på vädret, som inte passade för ett inomhusmöte: troligen var en del templare ute i markerna och
plockade de sista krösonen för året.
– Javisst. Det förstår jag så väl, sa broder Andersson milt och stilla. En sån här dag ville jag
också rymma ut i skogarna.
Ordens nye ombudsman var en ung och blid man. Valter lade märke till hans stora, milda ögon,
som verkade liksom fjärrseende. Över hans föredrag var det god flykt, han talade nästan lika bra
som Distriktstemplare Svensson, som nyss hade besökt templet, men han predikade mest med
sina ögon. Då och då blev hans blick över de tjugu åhörarna han hade framför sig i skräddar Linds
verkstad underligt förströdd; det var som om han spejat ut genom husväggarna efter någonting,
som låg långt utanför templet och nykterhetssaken.
Efter föredraget följde Joel och Valter ombudsman Andersson till tåget. De såg honom aldrig
mer. Han slutade som ombudsman vid årsskiftet. Joel undrade om han var någon gedigen templare.
Valter undrade över hans fjärrskådande ögon.”

Dan Andersson Sällskapet fanns på plats under årets
bokmässa i Göteborg med en egen monter. Vi hade ett bokoch skivbord med ett urval av de publikationer vi säljer på
museet. Självklart sålde vi också den nya dubbel-CD:en 40
Dan Andersson-tolkningar. Ett bord med jubileumsskriften,
det nya numret av På Färdvägarna samt information till
eventuella nya medlemmar. Vi hade också representation
på De Litterära Sällskapens Scen, detta i form av olika
insatser och program från ordförande Inge Mattsson, Björn
Hedén, Jimmy Ginsby, Billey Shamrock samt Göran Greider.
Det mest givande var nog alla möten och samtal som uppstod
under dessa fyra dagar. Samtal om Dan Andersson och hans
diktning, vad Dans dikter betytt för någon i olika skeden av
livet. Samtal om livet, tiden och döden. Många var redan
medlemmar, andra ville bli medlemmar, andra åter var bara
intresserade och stannade och pratade en stund.

Foto: Jimmy Ginsby

RAPPORT FRÅN BOKMÄSSAN 2012

Monterpersonal Monica Hjalmar och Björn Hedén
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PRESENTATION AV NYA STYRELSEMEDLEMMAR
Christine Tomtlund och Gunnar Ekman invaldes vid årsstämman 2012. Vi bad dem att
presentera sig för läsarna. Christine Tomtlund berättar för PF:
”Jag har varit intresserad av visor och sagor sedan länge och
kanske ännu längre varit intresserad av naturen. Med dessa två
intressen föll det sig ganska naturligt att Dan Anderssons diktning
tilltalade mig. Jag sjunger gärna men uppträder inte. Med ett
växande intresse för kultur- och idéhistoria samt en flytt från Gävle
till Björnhyttans herrgård, utanför Ludvika, ökade intresset för
Dan Andersson och Finnskogarna. Det är en så rik och
mångfacetterad historia som alltid har något mer att erbjuda. När
vi flyttade till Björnhyttan för 3 år sedan möttes vi av den kärva
natur som finns här och första vintern lär vi inte glömma så länge
vi lever. Men skönheten var så betagande att vi stundom glömde
frysta rörledningar och den 36-gradiga kylan. Vi har sedan dess
rotat oss bra här i skogen. Vi har startat Värdshuset Kaggen, en
festlokal i gamla magasinsbyggnaden. Där har vi försökt skapa
en interiör som tillåter temakvällar/fester från medeltiden och fram
till idag.”
Vill man veta mera om Christine så gå in på: www.tomtlund.com
Gunnar Ekman presenterar sig så här:
”Jag bor i Stockholm och ser med förväntan fram emot
att få arbeta i styrelsen. Jag skriver visor och poesi, ofta
om naturen, bl.a. om Hälsinglands finnmarker.
Jag har spelat och sjungit sedan ungdomen, visor och
jazz. Att spela ihop med andra ger mig en extra kick.
Vad roligt jag och Gösta Linderholm hade i ”Två Blå”,
tårarna trillade av skratt på våra vansinniga turnéer.
Mitt hjärta ligger i den svenska visan. Dan Andersson
har alltid funnits med mig.
Jag tycker tolkningen av texten är det viktigaste.
Jag sitter i styrelsen för YTF, Gunnar Turesson- sällskapet
och är ordförande i Svenska Visteatern.
Jag är också läkare och har studerat musikvetenskap.”

DAN ANDERSSON SÄLLSKAPETS STYRELSE 2012-2013
Inge Mattsson, Motala, ordförande, kassör
Birgitta Ahrås, Nyhammar, vice ordf.
Björn Hedén, Ervalla, sekreterare, kassör.
Robert Svensson, Ludvika
Puch Magnus Olsson, Örbyhus
Gunnar Ekman, Stockholm

Anna-Cari Jadling Ohlsson, Falun
Christine Tomtlund, Björnhyttan
Billey Shamrock Gleissner, Hägersten
Daniel Svensson, Landvetter, adjungerad prao
Monica Hjalmar, DA-museum, adjungerad
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SVARTA BALLADER PÅ FRANSKA
2007, i nummer 13 av På Färdvägarna,
berättade vi att fransmannen Bruno Woisson,
författare av historiska böcker, lärare och
hedersdoktor, översatt Svarta Ballader till
franska. Till sin hjälp med tolkning av dialektala
och äldre uttryck hade han Dans dotter, Monika
Sedell.

Redaktionen för På Färdvägarna hörde av sig
till Bruno för att höra hur det hade gått. Tyvärr
har inget franskt förlag ännu nappat på att ge
ut boken. Bruno skickade dock redaktionen sin
översättning via e-post och här presenterar vi
en välkänd dikt i Bruno Woissons tolkning.

À ma sœur (Till min syster)
Le vent murmure dans les roseaux du marais,
et lentement, autour de l’île, émergent des légendes.
Ce petit air de guitare, mêlé de joie et d’amertume,
va nous rendre nos forces, comme les myrtes du rivage.
Un chant pour toi ma sœur, quand au printemps, la terre aspire,
et que la lande de Luossa est ivre d’abeilles et de vent.
Nos jeunes années furent pesantes et bien lourdes à porter.
Jusqu’à la lie nous bûmes l’âcre vin de notre enfance.
Le printemps, nos belles années de roses, naquit dans la splendeur,
et du crépuscule de la douleur nous frappa et fit pâlir nos joues.
À genoux devant le Seigneur, le jour, tremblant devant l’ombre, la nuit,
tu trouvas ton salut dans les rivières, les collines et les montagnes.
La tempête siffle furieusement dans les saules et les sureaux, viens !
Regarde ! Le ciel printanier s’embrase pour célébrer Dieu, les étoiles !
Quand tu t’endors et que l’odeur du réséda t’emporte vers des rêves,
toutes les roses du pré te soufflent : ”Viens reposer parmi nous !”

Foto: Jimmy Ginsby
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FRÅGESPORT ”DAN-TIAN” NR 24
Första pris DAN-TIAN i nr 23 går till: Inger Rondahl, Karlskoga.
Övriga pristagare blev denna gång: Ingrid Wass, Danmark, Jack Borlinger, Uddevalla, Solvig
Björklinger, Linköping, Lennart Arvidsson, Mölnlycke, Lars-Gunnar Flink, Landsbro, Britt Nyrén,
Smedjebacken och Johnny Pettersson, Länghem. Första pris är en valfri bok eller CD-skiva.
Övriga vinnare får en bok med Dan Andersson-anknytning.
De rätta svaren i PF 23 var: Ivan Oljelund, Kvarnsvedens Pappersbruk, Gunde Johansson, Olle
Svensson, 1907, Bränntjärnstorpet, Svarta Ballader, Sven Scholander, Waldemar Bernhard, 1977.

FRÅGOR DAN-TIAN 24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilket år och i vilken månad föddes Dan Anderssons dotter?
Vad hette spelfilmen om Dan Andersson från 1957 med Jarl Kulle som Dan?
Vad heter Göran Greiders bok om Dan Andersson?
Djupt in i vilken skog gömmer sig haren Sizzi?
Vilket år invigdes Dan Andersson-museet?
Dan Anderssons hustru, Olga, vilket yrke hade hon?
I vilken by har Anna en fästman i dikten En visa till fiol?
Förutom En bok om Dan Andersson av Waldemar Bernhard, gavs samma år, 1941,
ut ett annat standardverk om Dan Andersson. Vad heter boken och författarinnan?
9. Vad heter dockorna som sys i dikten Karis-Janken i samlingen Svarta ballader?
10. Dan Andersson översatte nobelpristagaren Rudyard Kiplings På sju hav.
Vilken barnbok är Kipling mest känd för? Ledtråd: Julafton.
Dina svar på frågorna i detta nummer, PF 24, sänder du per brev, gärna textat, eller via e-post,
senast den 30 april 2013 till: Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika.
E-postadressen är: museet@passagen.se
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!

NY CD AV SOFIE LIVEBRANT!
Sofie Livebrant som tonsatt flera av de nya tonsättningar
Sofia Karlsson sjungit in, (Du liv bl.a.) och som var med i
orkestern då Sofia hade jubileumskonsert för sällskapet
under årets Dan Andersson-vecka, har gett ut en ny CD.
Denna gång har hon gett sig på att tonsätta Emily
Dickinson. Emily and I heter den. Redaktionen har inte
haft möjlighet att lyssna på den, men med den lyhördhet
och musikalitet Sofie hittills gett prov på, så kan det inte
bli annat än bra.
Mer info på: http://emilyandi.net
CD-skivan kan också köpas via Dan Andersson-museet.

TIPS PÅ ARTISTHEMSIDOR!
Beroende på att ett begränsat antal evenemang inkommit, så presenterar vi här adresser till
artister på internet med Dan Andersson-anknytning. Kommande program med Dan Anderssoninriktning läggs dock in på vår hemsida efter hand som de anmäls.
Några läs- och lyssningsvärda hemsidor är följande:
Pär Sörman: sorman.nu
Christer Lindén: myspace.com/christerlinden
Roine Lindström: roinelindstrom.se
Bo Backagård: duger-du.se
Dan Viktor: myspace.com/danviktor
Lucas Stark: lucasstark.se
Malin Foxdal: malinfoxdal.com
Billey Shamrock: shamrock.just.nu
Hans Lind: spelmanstrubaduren.se
Linda Styf: lindastyf.se
Jimmy Ginsby: jimmyginsby.hemsida24.se

Örjan Hjorth: myspace.com/orjanhjorth
Ingmari Dalin: ingmaridalin.se
Sofia Karlsson: sofiakarlsson.com
Pajso: pajso.se
Samuel Trygger: samuel.trygger.nu
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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

OKT-MARS Måndag-fredag 10.00-15.00
APRIL-SEPT Tisdag -fredag 10.00-17.00, lördag 10.00-14.00

KONTAKT ORDFÖRANDEN

under Dan Andersson-veckan även öppet måndag 29 juli 10.00-17.00

sker per tel 0240-100 16, DA-museum
Inge Mattsson Tel: 070-651 30 75
E-post: bror.inge@hotmail.com

