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Finngammelgården Skattlösberg

Foto: Inge Mattsson

Kom, sommar, med bröd, tiofalt, om du vill,
nu blive din räddande gärd.
Dig sol, dig jord, vi bedja till,
och till plogar i stället för svärd.
Dan Andersson. Ur ”En vårvisa”, från 1918.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Foto: Therese Segerfalk

Nu har vi nyligen genomfört Vårträffen 2013 i Dan Andersson Sällskapet.
Denna gång på Säfsen Resort i Fredriksberg. Ca 40 medlemmar hade
hörsammat inbjudan och allt utföll till belåtenhet. Tack alla ni funktionärer
och artister som bidrog till att allt fungerade (se vidare Billey Shamrocks
rapport i detta nr. av På Färdvägarna).
Det gångna verksamhetsåret har varit ett av Sällskapets mest
omfattande vad gäller evenemang, publik, artister och produktioner av
olika slag. Ekonomin är i god balans, dock blir resultatet, som en följd
av bland annat höga jubileumskostnader 2012, ett underskott för
verksamhetsåret 2012-2013. Detta kommer att redovisas vid årsstämman 2013.
Nu står vi inför ett nytt verksamhetsår 2013-2014 och har fortfarande verksamheter som ska
genomföras. Vi kommer att fortsätta att försöka bilda lokala/regionala Dan Andersson-föreningar
och utveckla det nordiska samarbetet ytterligare. Vi kommer också att producera en Dan-utställning
och ev. ett bildspel för visning i både museet och ute i landet. Dan Andersson Museum kommer att
få sig en ”ansiktslyftning” och vissa verksamheter kommer att utvecklas och förändras. Vid
vårträffens diskussionsmöte uppkom bl.a. synpunkter på ev. höstträff och att På Färdvägarna
borde utkomma oftare (3 nr / verksamhetsår). Dessa verksamhetsfrågor och eventuellt fler kommer
att behandlas på årsstämman 2013.
”Finnmarksnestorn” Ragnar Fredriksson har lämnat oss under våren 2013. Vi lyser frid över
hans minne och har ett artikeluppslag om ”Gubben i stugan”. I detta nummer av På Färdvägarna
har vi också en artikel om Dans bildspråk, citerad efter Jan Arvid Hellström. I övrigt har vi lite
notiser, fler artiklar och dikter att bjuda på. Läs och njut!
Nu önskar vi en varm och kulturell sommar 2013!
Inge Mattsson
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ÖPPETTIDER PÅ MUSEET

BOKNINGAR och KONTAKT

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
OKT-MARS Måndag-fredag 10.00-15.00

sker per tel 0240-100 16, DA-museum
Inge Mattsson Tel: 070-651 30 75
E-post: bror.inge@hotmail.com
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ÅRSSTÄMMAN 2013 LÖRDAGEN 3 AUGUSTI 11.00
PÅ TATTARFALLET I SKATTLÖSBERG
Kallelse har tidigare utsänts i medlemsbrev, under mars månad 2013 till samtliga medlemmar i Dan
Andersson Sällskapet. Dagordning mm material kan beställas /hämtas på Dan Andersson Museum
tidigast den 30 juli 2013 (finns naturligtvis också tillgängligt vid årsstämman).
Medlemmar i Dan Andersson Sällskapet (med respektive) som efter årsmötet önskar delta i gemensam måltid, enligt meny ”Skogshuggarbiff med rotfruktsgratäng eller vegetariskt” och dryck till en kostnad av 100:- /person måste anmäla detta senast tisdagen den 30 juli till Dan Andersson Museum på
tel 0240-100 16.
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

PROGRAMPUNKTER EFTER ÅRSSTÄMMAN
Efter årsstämman bjuder vi på ett spännande visprogram med visveteranen Roine Lindström.
Därefter är det ”öppen finnmarkscen” för alla som önskar delta med sång, diktläsning eller andra berättande
inslag. Programledare är Puch Olsson och Inge Mattsson.
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 2013-2014
Inbetalningskort för verksamhetsperioden 2013-2014 (1/7 2013-30/6 2014) kompletteras detta nummer
av På Färdvägarna. Medlemsavgiften förväntas vara betald senast den 30/9 2013. Medlemsavgiften är
200:- för enskild medlem och 80:- för familjemedlem. Glöm inte att ange namn!

SÖKER DU PRISVÄRT BOENDE UNDER DAN ANDERSSON-VECKAN?
Hör av dig till museet för de billigaste alternativen! 0240-100 16 eller 072-2210016.
E-postadressen är: museet@passagen.se
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OM DAN ANDERSSONS BILDSPRÅK
När Jan Arvid Hellström (1941-1994) tillträdde som biskop i Växjö stift gjorde han något ovanligt. Det traditionella
herdabrev han sände ut liknade inget annat. Varmt ifrågasättande och framåtblickande och med stort fokus på Dan
Anderssons författarskap. Han hann skriva fyra herdabrev innan han efter tre år som biskop i Växjö stift omkom i en
bilolycka 1994, endast 53 år gammal. Nedan följer ett litet textcollage ur boken ”Bilder” (Libris), en bok där dessa brev
samlats. Jan Arvid var också romanförfattare, lyriker, professor i medeltidshistoria samt psalm- och visdiktare.
[…] ”Själv upplever jag Dan Andersson som en av vårt århundrades viktiga teologer. På ett för yrkesteologer lärorikt
sätt lyckas han med hjälp av formuleringar och små medel få folk att reagera och reflektera kring Gud och religionen.
Kanske mera intuitivt än intellektuellt. Dan Andersson bröt radikalt med den antropomorfa, ”förmänskligade” gudsbild
som han ständigt mötte i väckelsens förkunnelse därhemma. Den guden var ett verk av människor och deras intellekt
– och därmed en avgud. Han var formad av deras rädslor och respekt, en bild av allt de ville beveka och hålla sig väl
med! Av detta gjorde de sig en gud, som de sedan föll ner och tillbad. Inte egendomligt att han då antog karaktär av
domare, länsman, hustyrann, prost, sjökapten eller officer – dåtidens skräckkabinett.
Den som Dan Andersson tar avstånd från är inte någon gud utan en människa! Också om skägget faller förblir han
en projektion av människors rädslor och dåliga samvete. Han blir en mänsklig bild – och den som tillber ett verk av
människor gör sig skyldig till avguderi.
-Vad gör du då av min Gud, den där, som jag trodde på och räddes för,
frågade David om en stund. Karl Anton tog en djup klunk ur glaset, tände sin pipa och hostade.
-Din gamla Gud, han hör bara denna världen till, han med. Han är en gammal
soldat, härförare, och jag vet inte allt, i alla fall en gammal grym
officer, som dom placerat allra högst opp, människorna. Det är därför att
han är en människa, som han ställer till så mycket förargelse.
Ur ”De tre hemlösa”, 1918.
[…] Alternativet till den mänsklige guden fann Dan Andersson i mystikens tidlösa erfarenhet. Han fann det i ”den
”negativa teologin” - att Gud saknar mänsklig existens och mänskliga egenskaper. För Dan Andersson är Han
över, bortom, bakom, framför och nedanför allt sådant. […] För Dan Andersson är Gud Den Outsäglige – Bortom
och Bakom allt mänskligt, bortom tankar, intellekt, känslor och bilder. Fram till sista året av sitt liv undviker Dan
Andersson de traditionella kristna gudsbegreppen. I stället utnyttjar han en helt annan symbolvärld när han talar
om Gud och det gudomliga. Sina bilder hämtar han från mystiken, från den gnostiska traditionen, från universum
och från barndomens vildmarker: Ljus, Sång, Rosor, Hav, Stjärnor, Fioler, Port o.s.v. […] Själv hämtar Dan Andersson sina bilder och modeller från i första hand Mäster Eckehart på 1300-talet, från den rysk-ortodoxa traditionen i
Dostojevskijs tappning, från Bhagavad-Gita och den indiska mystiken. Det viktiga för honom är att komma Bortom
och Bakom det mänskliga. Gud kan inte nås av våra sinnen och intellekt. Det är också huvudpoängen i hans
programdikt ”Omkring tiggarn från Luossa”:
Det jag älskar det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran
och min rätta väg är hög och underbar.
Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran:
”Tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen, ingen har!”
[…] De bilder som Dan Andersson använder om Gud är alla av det slaget
att de inte ger honom mänskliga drag eller egenskaper. Ett typexempel:
Jag skall gå genom tysta skyar
genom hav av stjärnors ljus,
och vandra i vita nätter
tills jag funnit min faders hus.
Jag skall klappa sakta på porten
där ingen mer gå u t,
och jag skall sjunga av glädje
som jag aldrig sjöng förut.
Dan Andersson såg som sin omöjliga kallelse att ge ord åt det outsägliga. På så sätt blir hans diktning en konkretion av det allra mest abstrakta: Gud själv. Dikterna blir en väg att med hjälp av ordbilder och ordsymboler formulera vad som ytterst aldrig kan formuleras.

För mig personligen har Dan Anderssons poetiska mystik vuxit fram till en via meditationis: en ”halvöppen
port” in i den tidlösa mystiken.”
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Här kommer ett exempel på Jan Arvid Hellströms
egen diktkonst. Passande nog en parafras på Dan
Anderssons Gillet på vinden. Men här är det inte
timmermannen Jonatan Jonson som hälsar på i
natten, utan Dan Andersson själv. Hämtad från
diktsamlingen Din ande skiner. (Libris 1990)

ETT LJUS FRÅN EN OKÄND ORT
Jag satt i mitt ödsliga hus en kväll,
när ängarna gick mot höst.
Jag satt och bläddrade i din bok
och kände en ton i mitt bröst.
Jag undrade inom mig, var du fanns,
om du äntligen funnit ro,
och om du fick syn på en himmel till slut
för oss, som är klena att tro.
Då hörde jag plötsligt musiken,
- det var som en himmelsk ton.
Det syntes ett ljus i min stuga,
ett eldsken från förstubron.
Var det bud ifrån andra världar?
Musik från en okänd ort?
- Det var som en stig av rosor,
som gick mot en halvöppen port.
Så kom du där plötsligt emot mig,
fast länge du varit död.
Du stod där så självklart och enkelt.
Jag bjöd dig på vin och bröd.
Du satt där stilla vid bordet,
en gäst från ett okänt land.
Du sade: Mitt namn är Dan Andersson,
och min sorg var som havets sand.

5
För den som fruktade mycket
var Herran en fruktansvärd Gud.
Och den som kröp vid sin ängslans dörr
blev skrämd av hans hårda bud.
Men för den som rest sig ur stoftet
och vänt blicken från jordens grus,
är Gud som en andlöst hög musik
och hans blick som ett hav av ljus.
Din panna lyste som stjärnor,
du talade sällsamma ord.
Det var som en helg i mitt fattiga hus
att ha dig som gäst vid mitt bord.
Vi drack för den stormande natten
och för gravarnas heliga ro,
Vi drack för alla de saliga
som på höga stjärnor bor.
Din panna sken, du reste dig upp.
Du gick bort mot den halvöppna port.
Och sakta, sakta steg du ut
i ett ljus från en annan ort.
Och månen lyste och stormen sjöng
och porten slöts för min blick.
Men stjärnorna såg jag, och rymden,
där vägen till salighet gick.
Jag dukade bort från bordet
det bröd och vin som stod kvar.
Jag anade vad du funnit.
Jag anade var du var.
Och stormen sjöng sin hårda sång
genom dörrar och tak och trä.
Men därute började morgonen
min vardag i grånad klä.

Då smög jag en vilsen fråga,
som länge plågade mig :
- Vad finns på den andra sidan?
Och vart leder oss Andarnas stig?
Säj, finns det en mörkrets furste?
Och fann du en okänd gud?
Hur blev det med domen och straffen
för brott emot Herrans bud?

Texterna publicerade med
de efterlevandes tillstånd.

Du svarade: Vägen i rymden
är ljus och för hög för ord!
Den är som en ljudlös, helig sång
och som bröd och vin vid ditt bord.
Där Ljusets Herre regerar
där lyser en evig sol.
Den är som en väg bland rosor,
som en ton från en hög fiol.
Jan Arvid Hellström (1941-1994)
Foto: Anna Hellström
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ROLF RONDAHL – ETT ARTISTPORTRÄTT
I vår lilla anspråkslösa serie att presentera olika visprofiler så har turen kommit till Rolf Rondahl.
Texten är en sammanställning av det långa och innehållsrika brev som blev svaret på vår önskan
att få höra Rolfs historia.
Rolf var den pådrivande vid bildandet av bandet som skulle
bli känt som Small Town Singers. Man träffades på en
gitarrkurs som faktiskt leddes av Michael B. Tretow, mannen
som senare skulle bli supergruppen ABBA:s ljudtekniker!
De andra var inte så intresserade i början berättar Rolf, men
han stod på sig och till slut satt stämsången riktigt bra.
Det första reportaget gjordes 1967 av Norrköpings
Tidningar och efter att ha vunnit amatörtävlingen ”Nya
ansikten” i Västervik blev det sedan framgångar på
Svensktoppen. Men Rolf hoppade av innan de stora framgångarna kom. Tre år blev det innan han bestämde sig för
att det var viktigare att skaffa sig en utbildning. Och han har
inte ångrat avhoppet säger han. Först blev det en mentalskötarutbildning i Stockholm. Han läste sedan vidare till
sjuksköterska och träffade då livskamraten Inger. Familj
bildades och man flyttade till Karlskoga 1979.
Foto: Inge Mattsson

Och sen låg musiken och sången i stort sett nere under en lång tid. När barnen vuxit till sig så
tog Rolf upp gitarren och vissjungandet igen. Nypremiären skedde på Dan Andersson Sällskapets
vårträff för cirka tio år sedan. Rolf var väldigt tveksam säger han, till att sjunga inför dessa kännare
och visentusiaster, Efteråt tyckte Rolf att det inte gick så värst bra, han var alltför spänd tyckte han.
Men till sin stora förvåning så var publiken mer än nöjd med hans insats. Han fick ett erbjudande
om ett engagemang direkt efteråt. Så det blev en puff framåt ändå!
När Rolf blev pensionär för sex år sedan så började han att öva in lite nya visor. Han hade också
rent allmänt känt av att det fanns ett behov av att lyssna på det som visorna kan ge. Det ena ledde
till det andra och för fem år sedan gav man sig på konststycket att arrangera en liten visfestival i
Dalkarlsbergs fina gamla Folkets Park, med god hjälp av Dan Andersson Sällskapets ordförande
Inge Mattsson. Det har gått bra och intresset verkar bara öka från år till år.
Husguden vad gäller att få ihop text och melodi är Evert Taube, för Rolf är Taube mästaren vad
gäller detta. När det gäller Dan Andersson så berörs han på ett djupare plan. ”Man blir nästan lite
religiös ibland”, skriver han. Rolf har många favoriter, Gustaf Fröding, Nils Ferlin, Olle Adolphson
är några.
Numera är Rolf ute ganska ofta och sjunger på olika äldreboenden och för olika föreningar. Han
har lagt märke till att en lite mer ”rutinerad” publik uppskattar visorna mest. Men också att en yngre
publik vill ha lite mer substans i texterna. Han tycker att det verkar som att det framför allt är de
unga tjejerna som har anammat vissjungandet. De kanske också börjar upptäcka att det är alldeles
tillräckligt med ”wailande” och skrikande på engelska, avslutar Rolf.
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VARFÖR OCH HUR ÄR DAN ANDERSSON TONSATT?
Kombinationen av god poesi och sångbar musik av kvalitet är den ”litterära visan” där tonsättningar
av Dan Andersson faller sig naturligt. Dans poesi är av hög klass, lättillgänglig, rytmisk och lämpar
sig för visans form. Det är lätt att gripas av och fångas av de relativt enkla melodier som är skrivna
till Dan Anderssons dikter. Det suggestiva i hans poesi kommer till sin rätt i visans form med
upprepningar av samma musikaliska tema. Ofta är melodierna antingen i dur eller i moll vilket ofta
avspeglar diktens innehåll och syfte.
Ett av huvudskälen till tonsättningarna är alltså att Dan Andersons musik är rytmisk till skillnad mot
det mesta av modern poesi.
En förutsättning för att man utan allt för stora svårigheter skall kunna sjunga t.ex. en visa är att
texten är rytmisk, metrisk och att melodin är relativt lätt att komma ihåg. Ord och musik skall följas
åt och harmoniera.
En utbredd uppfattning är att den rimmade, metriska poesin är död. Med några få undantag är
den bannlyst och betraktas som banal. Den fria versen har tagit över, men det blir lättare att
minnas t.ex. en visa för både sångare och åhörare om dikten, texten är rimmad.
Vi som hunnit bli äldre, minns de psalmverser och visor vi lärde oss i skolan, sånger vi sjöng på
timmarna i musik och vid avslutningar. Vi hade aldrig kunnat minnas dem, bära dem med oss, om
de inte varit tonsatta metriska dikter. Hur många orimmade dikter kan vi citera utantill? Troligtvis
inte så många. Många av Dan Anderssons visor finns med oss, t.ex. Jag väntar vid min mila, En
spelmans jordafärd, Tiggar´n från Luossa.
Men varför skall musiken vara rytmisk? Rytm och musik tillhör det fundamentala hos människan.
De tillhör våra biologiska, fysiologiska grundförutsättningar som hjärtslag, puls och andning. Musiken
är byggd på rytm så länge vi kan spåra den. I alla kulturer finns det samband mellan sång, musik
och poesi. Den gamla folkvisan i Sverige byggde på denna metriska gemenskap. Man har lättare
kunnat arbeta, exempelvis rallare och på bomullsfälten i den amerikanska södern, till tonsatta,
metriska texter. Vi sjunger alltså en melodi lättare om den är rytmisk, bär den med oss, ljudlöst, för
att ta fram den vid behov. Dessa minnen skapas av hörselminnet vilket ligger oss nära. Musik tar
en genväg förbi intellektuella spärrar och når det undermedvetna. Ljudupplevelser är mycket tidiga,
ljuden inne i livmodern, föräldrarnas röster och sagor från mamma och pappa. Dessa minnen har
en djupare kvalitet än de från t.ex. Tv-program och bilder. Människan avstår i de flesta fall hellre
från synen än hörseln, man blir helt isolerad från gemenskap som döv, gemenskap bygger mycket
på förmedling av tonfall och röstens ”melodi”. Forskare hävdar också idag att musiken fanns
tidigare än språket hos människan, vi meddelade oss, som många djur, med hjälp av rop och olika
läten i olika tonhöjder.
Den rytmiska versens identitetskris har tidigare debatterats i bl.a tidskriften ”Artis” av bl.a. Sven
Delblanc. Artur Lundkvist skriver att den skrivna poesin ”utlöser sin effekt i medvetandet i de
försinnligade föreställningarna och verkar inte direkt genom
synsinnet…” Johannes Edfelt tror inte att den rytmiska lyriken
kan utrotas eller är förbrukad även om den i Sverige fått stryka på
foten för den fria versen. Den kan alltjämt utvecklas på ett
meningsfullt sätt, tillfredsställande vissa outrotliga auditiva behov
och krav.
Jag hoppas alltså och tror, att Dan Anderssons dikter skall fortleva
och detta skall ske genom att han ofta sjungs även för kommande
generationer. Nya tonsättningar är naturligtvis också välkomna och
kan kanske vara en brygga till kommande generationer.
Texten ovan av Gunnar Ekman, styrelseledamot i Dan Andersson Sällskapet.
Med i styrelsen för yrkestrubadurernas förening, YTF, Gunnar Turessonsällskapet och ordförande i Svenska Visteatern. Han är också läkare och har
studerat musikvetenskap.
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Med anledning av Ragnar Fredrikssons bortgång den 7 mars bad vi två vänner att skriva några minnesord. Först
ut är Else Aas från Norge och Oslo, mångårig Dan Andersson-vän och flitig deltagare på vårträffar och Dan
Andersson-veckor.

EN SISTE HILSEN TIL RAGNAR
En liten krukke (burk) «Äkta Dalbränd stubbtjära från Grangärde
finnmark», fått av Ragnar da vi besøkte Knallis’ mila for noen
år siden. Jeg skrur av lokket og drar inn den sterke, rene
tjærelukten, ekte, rett fra skogen. Som Ragnar, ekte og sterk,
fra skogen. Og nå er Ragnar borte. Det er nok mange som
gjerne ville skrive noen ord om Ragnar, så jeg er veldig glad at
jeg fikk lov å gjøre det. Det er som å få treffe ham en siste
gang.
Jeg ble kjent med Ragnar i 1988, under den store feiringen
av 100-årsjubileet for Dan Anderssons fødsel. Siden den gang
har vi truffet hverandre flere ganger i året, under Vårträffer og
under Dan Andersson-veckor, og noen ganger ellers også, og
vi har feiret Nobeldagen sammen flere ganger. (Nobeldagen
ble, som vi alle vet, lagt til Ragnars fødselsdag den 10.
desember!) Det ble også mange telefonsamtaler.
Vi har vært heldige, (haft tur) vi som har fått lære Ragnar å kjenne. Jeg tillater meg å si vi, for vi
er nok mange som har våre gode minner fra tid sammen med Ragnar. Ingen steder var som å sitte
i Kestina, med fyr i ovnen (spisen), Ragnar maler kaffe, det kommer en deilig duft fra kaffekjelen,
vi sitter og prater og koser oss, får med oss nyhetene på radioen, kommenterer verdensbegivenheter
og også de nære ting, drikker litt mer kaffe. Får smake på dyrebare kaker som Ragnars søster
Signe eller den gode naboen (grannen) Hildur har bakt. Ragnar spiller stenkaker, vi prater litt til.
Diskuterer hvor langt månen er kommet, er det snart fullmåne? Nei, sier Ragnar, det er nytenning
nå. Vi hører på kassettbånd som Ragnar har tatt opp fra radioen for lenge siden. Får et glass
lingondricka.
Så spiller Ragnar stenkakor, og det er mange perler vi får høre. Alt fra Jularbo til hawaiigitar,
Brandelius og Ulla Billquist. Ragnar avslutter med «Åh, Sicken Fest» med Harry Persson, og vi ler
godt av denne. Så får Robert og jeg hver vår kjekssjokolade, det skal vi ha til «färdkost».
Det sies at man lever videre så
lenge noen husker (minns) deg
og tenker på deg. Da vil Ragnar
leve videre i lang tid, for vi er
mange som vil huske og tenke på
ham. Vi vil savne ham sårt, men
samtidig glede oss over gode
stunder vi har fått oppleve
sammen.

Else Aas

Foto: Else Aas

Hvil i fred, Ragnar!
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TILL MINNE AV RAGNAR FREDRIKSSON
Ragnar Fredriksson, 93 år från Kestina i södra Dalarna, somnade stilla in den 7 mars. Ragnar,
skogsarbetare, ättling till Dan Andersson, var född i utdragssoffan i köket i Kestina. Så var också
hans far och även hans farfar. (Den store diktaren skrev bland annat ”Vaggsången vid Kestina”)
Under en längre period hade jag förmånen att få arbeta tillsammans med Ragnar i ett gemensamt
projekt. Det kändes som en gåva att få lära känna Ragnar och som en ynnest att få umgås med
honom. Han var en sant ödmjuk människa, han hade en stark men varsam integritet och en stilla
och oskyldig humor. Man smittades av hans lågmälda utstrålning, och jag hörde andra säga: Ja,
man känner sig liksom lite själsligt renad när man varit hos Ragnar.
Ragnar blev under senare tid också känd som ”Gubben i stugan” från filmen med samma namn.
Tills för några år sedan bodde Ragnar i sin lilla stuga i Kestina, och levde där, i stort sett som
tidigare generationer levt. Bära in vatten från källan, bära ut slask. Hugga, såga, klyva och elda
ved. Skotta snö, sopa snö. Kolla termometern, gå på knuten. Gro potatis, sätta potatis, rensa
ogräs, ta upp potatis, skala potatis, äta potatis.
Ragnar hade en sund och god känsla för mat. Aldrig har potatisen med sill eller köttbullar smakat
så gott som hos Ragnar. Något Becel eller lättmargarin fanns aldrig där – alltid smör, och på
somrarna hade han finklippt gräslök från landet, som han i ansenlig mängd rörde i smöret.
Han var en fena på att steka pannkakor. Ragnar hade en speciell variant som jag aldrig stött på
tidigare: han vek ihop den runda pannkakan tre gånger och tryckte sen ner den på ett trekantigt
smörat knäckebröd.
Och kaffet var inte vilket kaffe som helst. Alltid HELA bönor, alltid vevade i handkvarn. Ångande
starkt och hett, med grädde.
Ibland var det läge för lite musik. Han gick in till vevgrammofonen i den lilla kammaren. Det
sprakade rejält när stiftet mötte skivan. Så flödade en hambo och klädde stillheten. Ragnar såg
forskande ut genom fönstret på den snötyngda skogen. Jag såg på hans hemstickade raggsocka
– tådelen ljusgrå, andra halvan mörkgrå – foten vippade försiktigt mot golvtiljorna.
Jag minns gångerna han förberedde sitt bad på tunet i skogskanten. Fåglarnas ljud i
sommarskymningen, det stilla brummandet och knäppen från elden i pannmuren, klicket när han
satte ner den emaljerade tvålkoppen på badkarskanten. Hur han, lång, gänglig och naken försiktigt
kliver upp på den pyttelilla pallen, gör noga fotsulorna fria från barr, och långsamt sjunker ner i det
varma vattnet. Ett obestämt knak och prassel fångar lojt
hans blick. En spillkråka jamar sitt ”kliääää” nånstans ifrån.
Ragnar vänder upp blicken mot den första stjärnan. Det
är stilla.
Ragnar var alltid verksam, men aldrig jäktad. På den
tiden, då han ännu kunde se, väjde han en gång med lien
för en spindel som vävde på sitt nät. ”Han lär väl få hålla
på...”
En sann människa – en hedersman har gått ur tiden.
Med vemod – men med stor tacksamhet.
Nina Hedenius
Nina Hedenius, född 1942, är filmaren som 1996
gjorde filmen ”Gubben i stugan”, en av SVT:s mest
önskade och efterfrågade dokumentärfilmer. I
filmen följde hon Ragnar under ett år. Filmen
tilldelades bl.a. Ikarospriset. Nina Hedenius fick Nils
Parling-priset 2005. Texten ovan har tidigare varit
publicerad i Falu-Kuriren i mars 2013.
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PARLING-DAGEN 30-ÅRSJUBILERAR PÅ SÄFSNÄS HEMBYGDSGÅRD!

Foto: Reidar Falk

När föreningen Nils Parlings Vänner bildades var syftet att visa författaren och poeten
Nils Parling den uppskattning han var värd. Man kan visst få uppskattning i sin hembygd
under sin livstid. Han blev den självklara huvudpersonen på Parling-dagen fram till sin
bortgång!
Tack vare goda kontakter med Säfsnäs Hembygdsförening fick Nils Parlings Vänner
disponera dagkarlsstugan på hyttbacken i Strömsdal som rustades och renoverades –
och en scen byggdes. Idag är dagkarlsstugan hembygdsgård och där har Parlingdagen
arrangerats under alla år, men i år blir det jubileum i hjärtat av Säfsnäs gamla socken
– på den vackra hembygdsgården i Fredriksberg den 31 juli.
Tillsammans med tillrest publik slöt bygden upp på Parling-dagen. Dragplåster var
förstås huvudpersonen Nils men även medverkande artister och pristagare bidrog till
att locka publik. Två populära och stående inslag med Nils var utdelningen av Parling-priset och på vilket sätt
han skulle anlända till festligheterna. Själv sa han alltid att han helst skulle vilja komma drakflygandes och landa
framför scenen.
I den långa raden av Parling-pristagare återfinns bland andra Aino Trosell, Peter Resare, Allan Edwall, Mylla,
Gunde Johansson, Olle Wallman, Peter Carlsson, Björn Hedén, Roine Lindström, Nina Hedenius, Barbro och
Björn Jadling, Lars Åby, Torgny Karnstedt, Roger Broberg och Åke Lundeberg, Sune Jansson, Nisse Munck,
Bertil Danielsson – och senast Lena Willemark. För att nämna några – och i år prisas Göran Greider.
Inför jubileet har Nils Parlings Vänner kommit över en upplaga av Nils populära visbok ”Finnbäcks-Lars visor”
som ges ut i en begränsad numrerad upplaga. Boken finns att köpa på Dan Andersson-museet och på Parlingdagen.
Nils Parling föddes 1914 i Säfsnäs socken. Han var en av våra mest produktiva författare, hans produktion
omfattar dikter, romaner, noveller, naturskildringar med rötter i Bergslagen, Kanada och Francos Spanien – men
även bygdespel, ungdomsböcker och sagor. I allt tog han ställning för de små i samhället. Nils Parling och hans
hustru IngeGerd var med och bildade Dan Andersson Sällskapet.
Nils Parling avled 2002 och vilar nu på Säfsnäs kyrkogård i Fredriksberg.

KORTFATTAD RAPPORT FRÅN VÅRTRÄFFEN

Foto: B. Shamrock

På torsdagen den 9 maj samlades först styrelsen till möte på Dan
Andersson-museet i Ludvika, och på eftermiddagen checkade vi in på
Säfsnäs Resort i Fredriksberg.
Först på programmet stod en vis- och poesiafton i Säfsnäs kyrka. Det
var Annacari Jadling och Stefan Ohlsson som stod för en mycket
uppskattad konsert, (se bilden till vänster).
Senare på kvällen vidtog Öppen Scen under ledning av Billey Shamrock.
Många medlemmar tog chansen att underhålla övriga deltagare med
sång, musik och diktläsning.
Fredagen inleddes med frukost i arla svinottan, varefter deltagarna fick se filmen ”Gubben i Stugan” om
Ragnar på Kestina. Inne i Ludvika hölls öppet hus på museet. Efter en splendid lunch avnjöt vi en
lunchkonsert med Daniel Svensson, Sara Nilsson, Anna Nilsson och Stina Svensson. Vi fick höra Dan
Anderssons tonsatta dikter, Karin Boye samt gruppens egna material. Sedan startade vår bussfärd i ”Dan
Andersson-land”, med Björn Jadling som guide och Dans poesi som tema. Flera styrelseledamöter stod
för diktläsning vid de olika rastplatserna. Efter middagen fick vi ett spännande visprogram med Stefan och
Kristina Olsson. Dessa lysande musiker framförde en hel del Dan Andersson men även egna låtar och
Stefans hyllade tonsättningar av okända Cornelis-texter. Vi njöt av flyhänt gitarrspel och Kristinas smäktande
tvärflöjtstoner. Efter detta vidtog återigen den öppna scenen.
Så blev det plötsligen lördag, plötsligare för vissa än för andra… (några kunde inte avhålla sig från att
sitta i stugorna eller i bastun och sjunga Dans sånger ända fram på morgonkvisten). Efter frukosten var
det dags för sällskapets medlemmar att lämna sina synpunkter vid det traditionella diskussionsmötet under
förmiddagen. Mycken beröm och en del förslag på saker som kan göras bättre framkom. Efter en gemensam
avskedslunch skildes vi åt och for var och en till våra respektive destinationer runt om i Norden, men med
löften om att snart ses igen.
Billey Shamrock
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ROUND THE BEGGAR FROM LUOSSA
Round the beggar from Luossa people gathered in a ring,
by the campfire they sat and heard his song.
And of wayfarers and mendicants and every wondrous thing
and of his longing he sang to them all night long.
”There is something beyond mountains, beyond flowers, beyond singing,
there is something there behind the star, behind my burning heart.
Hearken, something goes there whispering, goes there calling me and praying
‘come to us, for of this earthly kingdom you are not a part.’
I have listened to the tranquil waves that roll against the beach,
to dream of wild seas’ rest has been my lot.
And in spirit I have hastened towards the formless lands
where the dearest thing we knew shall be forgot.
To a wild, eternal longing we were born by pallid mothers,
from the labour pains of troubles rose our first and anguished cry.
We were thrown on plains and mountains then, to play with all our brothers,
and we played there elk and lion, beggar, god and butterfly.
I sat silent by her side, she whose heart was like to mine,
with hands so soft she tended to our nest.
But I heard my heart then calling: ‘what thou ownest is not thine’
and the spirit came and bore me off to rest.
What I love is far away beyond, concealed in distant darkness,
and high and wonderful is my true way.
And amid this clamour I am called to pray before the Heavens:
What no-one has I want to own, take all the earth away!
Follow, brother, beyond mountains, to the cool and peaceful rivers,
where in beds of mountain garlands all sea slowly goes to sleep.
Somewhere there beyond the heavens is my home, I have my mother,
in the golden-sprinkled mists, dressed in rosy mantle deep.
May the black and salty waters cool the cheeks that burn with fever,
let’s be miles away from life before the morning breaks above!
Not of this world was I, brother; hardships without end I suffered
for the sake of worries, faithlessness and of my burning love.

Denna utmärkta och högst sångbara översättning av Omkring tiggarn
från Luossa, sändes till oss av Ola Wikander. Han är en språkens
mästare, författare och översättare från antika språk, bosatt i Lund. Han
är född 1981 och började studera latin när han var 13 år. Snart följde
grekiska, gotiska och oskiska. I dag behärskar han ett dussin döda språk
och ett antal levande. 2012 doktorerade han i Gamla testamentets
exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds
universitet.
Upptäck honom på: www.ola-wikander.se

Foto: Peo Olsson

By a shore all dressed in seashells stands a gate of roses heavy,
therein sleep the mouldered shipwrecks, and the tired men find rest.
Songs unheard and high there sing like violins in distant echoes
under arches where eternal children live forever blessed.
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DAN ANDERSSON-VECKAN 2013 – 26 JULI - 4 AUGUSTI 2013
En kortfattad översikt.

FREDAG 26 JULI
LUDVIKA AVENY FOLKETS HUS
19.30 Ale Möller band. Svenskt världsmusikband
med en brokig skara musiker från olika kulturer.

LÖRDAG 27 JULI
LUDVIKA GAMMELGÅRD
12.00-16.00 Gammelgården håller öppet.
13.00 Ulrika Knutson inviger årets Dan
Anderssonvecka, Paljakapriset 2013 utdelas.
14.00 Lars Fredriksson spelar på Dan Anderssons
svarta fiol.
14.30 Ellinor Brolin och Göran Israelsson,
visprogram.
ABBORRBERG
19.00 Vägkröksdans vid Abborrbergs handel.
NYHAMMARS FOLKETS HUS
21.00 Vis- och poesiprogram med Daniel
Svensson, Jimmy Ginsby och Ulla Elisabeth
Samuelsson.

SÖNDAG 28 JULI
RIKKENSTORP
Finngården Rikkenstorp
09.00 Dan Andersson-vandring
LUDVIKA RESECENTRUM
11.00 Guidad busstur i finnmarken med Annacari
Jadling Ohlsson och Björn Jadling.
SUNNANSJÖ
11.00 - 16.00 Morhagens värdshus,
hantverksmarknad.
KULLEN
11.00 Vandring till det renoverade brandtornet.
12.30 Erik Löfmarck och gårdsorkestern.
SKATTLÖSBERG
Finngammelgården
17.00 Sångspelet Helgdagskväll vid timmerkojan.
LUDVIKA GAMMELGÅRD
21.00 Nattcafé med Björn Hedén och Marketta
Franssila.

MÅNDAG 29 JULI
LUDVIKA RESECENTRUM
09.00 Hemlig finnmarksvandring med Birgitta
Ahrås och Puch Magnus Olsson.
SUNNANSJÖ HEMBYDSGÅRD
13.00 Visning av Hembygdsgården
14.00 Hörkens bygdedansare
15.00 Bengan Jansson på scen
16.30 Byavandring

MORHAGENS VÄRDSHUS SUNNANSJÖ
16.30 Dan Andersson-afton med Bo Backagård
GRÄNGESBERG
Stora scenen, Folkets Park
19.00 Dan Andersson-kavalkad

TISDAG 30 JULI
RIKKENSTORP
Finngården Rikkenstorp
10.00–17.00 Finnmarknad
10.00–10.30 Kulturvandring ”Se Rikkenstorp!”
11.00 Blå Bergens Sång med Pernilla Sundin
12.45 Mat i finnmarken med Camilla Sparring
14.00 Musikgruppen Kolonien, visprogram
15.00 Dan Andersson och arbetarförfattarna
Göran Greider, Nils Holmdahl m.fl.
15.45 Musikgruppen Kolonien
LUDVIKA
13.00 Hammarbacken ”öppen scen”.
NORRVIK
19.00 Fängenhällarna ”Fukta din aska”
LUDVIKA GAMMELGÅRD
21.00 Nattcafé med Annacari Jadling Ohlsson och
Stefan Ohlsson.

ONSDAG 31 JULI
SUNNANSJÖ
09.00 Kulturfrukost på Vikasgården
STRÖMSDAL
11.00-14.00 Kulturdag i Strömsdal.
12.00 Musikgruppen TRIIDA.
GRAVENDAL
13.00-16.00 Öppet i byn.
14.00 Musikprogram med fam. Jadling-Ohlsson.
NYHAMMAR
Nyhammars folkets hus
13.00 Dan Andersson på jazzvis.
17.00 Vandringsmän - en sångtrio.
19.30 Ingmar och Ingela Bäckström,
Jimmy Ginsby
21.00 Vis- och poesiprogram, en musikalisk
hyllning till livet.
FREDRIKSBERG
Säfsnäs Hembygdsgård
16.00–19.00 Nils Parlingdagen.
Visgruppen Mylla, utdelning av Parlingpriset,
högtidstal av Örjan Hamrin.
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DAN ANDERSSON-VECKAN 2013 – 26 JULI - 4 AUGUSTI 2013
TORSDAG 1 AUGUSTI

LÖRDAG 3 AUGUSTI

LUDVIKA RESECENTRUM
09.00 -15.00 ”Dan Andersson-bussen”
Guidad busstur i ord och ton i finnmarken.
BRINGSJÖBERG
10.00-15.00 Kulturdag i Bringsjöberg
11.00 Byavandring
13.00 Pär Sörman
LUDVIKA
Hammarbacken
12.00 -13.00 Poetry Slam med Ingela Wall
SKATTLÖSBERG
15.00 Luossastugan
Linda Rattfelt sjunger Dan Anderssons visor.
SAXDALENS FOLKETS HUS
18.00 Nils Ferlin i ord och ton. Saxdalens
manskör, Heidi Baier och Lars Trygg.
LUDVIKA GAMMELGÅRD
21.00 Estradpoesi med Ingela Wall och ”sång för
alla”-kören med sånger från finnmarken.

BJÖRNHYTTAN
11.00 - 16.00 Familjedag
12.00 Volodja, lunchkonsert vid magasinet.
14.00 Emilia Östergren singer/songwriter.
SKATTLÖSBERG
Tattarfallet
11.00 Årsmöte för medlemmar i DAS.
15.00 Roine Lindström visprogram.
16.00 Öppen finnmarksscen
GRÄNGESBERG
Cassels konserthus
18.00 Konsert, artist se www.cassels.eu
GRUVSKOGEN
Knallis mila
21.00 Under stjärnorna med musikgruppen Mylla.

FREDAG 2 AUGUSTI
GÄNSEN
11.00-15.00 Kulturdag i Gänsen
11.00 Byavandring
13.00 Visor med Fred Lane och Ellinor Brolin.
NORHYTTAN
11.00 Mopperally i Dan Anderssons hjulspår.
Start och mål vid Jan Ersgården i Norhyttan.
NORRBO
Tuvatorp
12.00 ”Till min längtan”, lunchmusik och poesi
med Kerstin och Erik Nordström.
LUDVIKA RESECENTRUM
12.00 Finnmarkstur med Birgitta Ahrås och hemlig
artist.
NYHAMMARS FOLKETS HUS
15.00 Gunde Johansson-dagen
16.00 Ewert Ljusberg
DISPONENTPARKEN
11.00-16.00 Barnens Dag
11.00 Agneta Frejd berättar om våra små djur.
12.30 ”Larvig vandring” upptäcktsfärd i parken.
14.00 Sagor i Lindgrottan.
15.00 Trollrock, allsångsprogram
BRÄNNTJÄRNSTORPET
17.30 Bränntjärnsvandring med Nils Holmdahl
18.00 Björn Jadling och Annacari Jadling Ohlsson
och ”öppen scen”.
GRUVSKOGEN
Knallis mila
21.00 Vaknatt med Lucas Stark och medmusiker.

SÖNDAG 4 AUGUSTI
SKATTLÖSBERG
Finngammelgården
11.00 Friluftsgudstjänst med prästen
Håkan Henriksson.
Ängarna
11.00-16.30 Slåtter och naturvård
Luossastugan
13.00 Luossafesten 2013
Linda Rattfelt, Heidi Baier och Dan Viktor.
Utdelning av Dan Andersson-priset.

ENTRÉAVGIFTER TILL PROGRAMMEN
Endast kontanter.

MEDLEMSRABATTER
Medlemmar i Dan Andersson Sällskapet (DAS) ges
rabatt på sällskapets egna evenemang (ca 20%),
märkta med DAS i programmet.
Rabattkort kan hämtas på Dan Andersson Museum
och uppvisas vid entréer till DAS-evenemang.

HJÄLP MED TRANSPORT?
Har du funktionshinder eller dylikt och behöver hjälp
med att ta dig från Ludvika till olika arrangemang?
Hör av dig till Dan Andersson Museum, så hjälper vi
dej på bästa sätt.
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DIKTSIDAN
ETT GAMMALT TRÄGOLV

Ett nött gammalt golv
med knarr och morr,
smeker min nakna fot.
Viskar med läppar
av torkat trä,
ser med kvisthuggna ögon.
Gammalt och nött
men helt och rent.
skrubbat till ljusskimrat lyster.
Spikar med huvud av rundat järn,
har under år av möda och svett,
stått tysta i dödens givakt.
Och bräder har längtat
till vindarnas vår,
och gråtit sin stilla bön.
Tunga bördor har nött
dem ner,
och givit dem törn på törn.
När fioltoner ljuder
och hambon går vild,
då lever ett nött gammalt golv.
Det dansar i tiljor
så dammet yr.
Det drömmer om furornas sång.

Foto: Jimmy Ginsby

På ett knarrande golv
mina fötter har gått.
Ett golv av slitet trä.
Och solen har spelat
på ådror och fog,
och sjungit i furan som dog.

TILL DIKTEN
Du var min enda tröst den långa natten.
Du sjöng för mig, du vaggade mig mjukt.
Du bad för hjärtat som var ångestsjukt.
Mitt i den stora törsten var du vatten.
Du är min enda tröst, min port till livet,
en dörr vars nyckel heter ensamhet.
Där inne sitter all min sårbarhet,
ett litet barn som gråter övergivet.
Du blir min enda tröst, den enda sanna,
den enda famn där jag blir helt förstådd.
Din varma hand ska släta ut min panna,
hos dig så ska jag aldrig bli förrådd.
Du ger mig livet, därför vill jag stanna
hos dig tills sista stavelsen är nådd.
Jimmy Ginsby

Ulla Elisabeth Samuelsson

ETT MYSTERIUM

Billey Shamrock

Foto: Jimmy Ginsby

När jag var barn
var allt ett mysterium
och att de stora - de begrep ju allt.
Se´n växte jag upp
fick barn, blev utbildad
och erfor att ingen
begriper någonting.
Inte ens att
allt är ett mysterium.
Dan Andersson-kavalkad, Grängesberg, 2012
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FRÅGESPORT ”DAN-TIAN” NR 25
Första pris DAN-TIAN i nr 24 går till: Majvor Blomgren, Huskvarna. Grattis!
Övriga pristagare blev denna gång: Sonia Larsson, Norrköping, Solvig Björklinger Linköping,
Siw Löfgren, Sigtuna, Tord Göransson, Hammarstrand, Jan Kihlström, Surahammar, Jack
Borlinger, Uddevalla, Margareta Brolin, Ludvika, Anna-Lisa Johansson, Lundsbrunn, Aina
Olsson, Myggenäs. Första pris är en valfri bok eller cd-skiva.
Övriga vinnare får en bok med Dan Andersson-anknytning.
De rätta svaren i PF 24 var: 1: 1921 och mars. 2: En drömmares vandring. 3: Det gångna är
som en dröm och det närvarande förstår jag icke. 4: Råmyra skog. 5: 1991. 6: Lärarinna. 7:
Broby. 8: Dan Andersson – liv och diktning. Anne-Marie Odstedt. 9: Greta och Lisa. 10:
Djungelboken.

FRÅGOR DAN-TIAN 25
1. Jan Arvid Hellström, som skrev om och forskade i Dan Anderssons religiösa influenser,
var redaktör för en bok om Dans tro och diktning. Vad hette den?
2. Våren 1917 jobbade Dan med översättningen av Kiplings På sju hav i en norsk
hamnstad. Vilken?
3. I dikten På färdvägarna stampar fartyget Martha i havet vid en fyr. Vilken?
4. I dikten Hos den äldste förläggaren nämns namnet Gamaliel. Vem syftar Dan på?
5. När dog Simon, Dan Anderssons yngre bror?
6. Den gravvård som idag pryder Dans grav invigdes i början av 1930-talet. Vilket år?
7. 1915 flyttade familjen Andersson från Luossa-stugan och man byggde ett eget hus i,
ja var?
8. Vilket år började Luossa-stugan att användas som minnesstuga över Dan Andersson?
9. Dans mor, Augusta, överlevde sin man Adolf med åtta år. När dog hon?
10. Alldeles i inledningen av romanen De tre hemlösa så ser huvudpersonen, David Ramm,
sin döda syster Greta ligga i vedboden med något på vardera ögat. Vad?
Dina svar på frågorna i detta nummer, PF 25, sänder du per brev, gärna textat, eller via e-post,
senast den 15 okt. 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”.

Foto: Jimmy Ginsby

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

Porto
Betalt
Ludvika

B

FÖRENINGS
Avs: Dan Andersson Museum, Engelbrektsgatan 8, SE-771 30 LUDVIKA
BREV

PRISTAGARE 2013!

Linda Rattfelt föddes i Kälarne, Jämtland, sommaren 1961. Hon började
spela gitarr i den kommunala musikskolan vid unga år, men började inte
uppträda inför publik förrän långt senare. Hon har uppträtt i olika
konstellationer under åren, och spelplatserna har varit många - från Skivarp
till Örnsköldsvik i Sverige till London, England och Austråt, Norge. Alla har
fått höra om Dan Andersson genom Linda. Hon har uppträtt med många
andra artister, med Ove Frid, Puch Magnus Olsson, Pär Sörman, Björn
Jadling, Nisse Munck, Roine Lindström, Ola Garli, Heidi Baier, och Linda
Styf är några av dem.
Lindas morfar, Nisse, var den person som fick henne att upptäcka Dan
Anderssons diktning. Han reciterade ofta dikter, och Linda lyssnade. Hon
började själv läsa dikterna, och besökte sedan Luossastugan i Dalarna för
första gången 1975. Året därpå for hon tillbaka, men sedan tog det 12 år
till nästa besök. Hon besökte hundraårsjubileet av Dan Anderssons födelse,
som bl.a. firades på scenen vid Luossa, och nu är den scenen del av
hennes arbetsplats. Den arbetsplats som hon återvänt till från 1998 då
hon efterträdde Nisse Munck som guide i Luossa-stugan.

Foto: Malin Olsson

DAN ANDERSSON-PRISET 2013 TILLDELAS LINDA RATTFELT

Dan Andersson-priset kommer att utdelas vid Luossa-festen i Skattlösberg,
söndagen den 4 augusti kl. 13.00.

GUNDE JOHANSSON-PRISET 2013 TILLDELAS OVE FRID
Ove Frid är född i Trönö i Hälsingland den 8 november 1936.
Han har tre bröder som också är spelmän. Ove bor numera i
Ludvika och har sommarbostad i Skattlösberg sedan slutet av
1960-talet. Han har i flera år medverkat under invigningen av
Dan Andersson-veckan, där han har spelat på Dan Anderssons
”svarta fiol”.
Han har i decennier medverkat i otaliga evenemang i Ludvikabygden, underhållit och roat människor i Gunde Johanssons
anda. Gunde Johansson själv skulle förmodligen sagt att denne
spelman är väl värd äran och priset. Det tycker Dan Andersson
Sällskapet också.

Foto: Anders Abrahamsson

Gunde Johansson-priset kommer att utdelas under Dan
Andersson-veckan och Gunde-dagen, fredagen den 2 augusti
kl. 15.00 i Nyhammars Folkets Hus.

BÅDA PRISTAGARNA KOMMER ATT PRESENTERAS YTTERLIGARE
I PÅ FÄRDVÄGARNA UNDER HÖSTEN /VINTERN!

