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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Kära Dan Andersson-vänner!
Detta skrivs lördagen den 17 maj, 11 277 meter över
marken. Farten är 857 kilometer i timmen. Det är 60
minusgrader utanför flygplanskroppen. Vi har passerat
över Kabul och flyger mot Rawalpindi. Nu har vi bara
3650 kilometer kvar. Slutmålet är Bangkok. Vi kommer
fram 07:15 lokal tid, för mig och min svenska inre klocka
är det 02:15, dvs mitt i natten. Själv gick jag upp 04:45.
Vad har nu detta med Dan Andersson att göra undrar
kanske vän av ordning med all rätt? Jo, jag är nämligen
på väg till Thailand för att berätta om Dan, läsa hans
dikter och sjunga hans visor. Jag har blivit inbjuden av
en norrman vid namn Oscar. Han hörde av sig i mars
och undrade om jag i egenskap av ordförande för
sällskapet kunde tänka mig att komma ner och fira ett
10-årsjubileum. Jubileet gällde stället, ett mindre
hotell. Och det var speciellt Dan Andersson som han
ville ha. Resan och uppehället stod man för. Jag sa
förstås ja, men tänkte att det nog rinner ut i den
berömda sanden. Men det gjorde det inte och nu sitter
jag här, snart ovanför Lahore i Pakistan. Nog om detta.
Detta skrivs den 3 juni, jag är hemma från Thailand
och Vårträffen har just ägt rum. Den blev mycket lyckad
och deltagarna var mer än nöjda, vilket framkom under
utvärderingen på lördag förmiddag. Bussturen,
konserten med Fred Lane och berättarföreställningen
med Dan Anderssons dotterdotter Maria Sedell, var
väldigt uppskattade. Av tids- och utrymmesskäl får ni
detaljrapporter från Vårträff och Thailand i höst- och
vinternumret.
Detta nummer innehåller en hel del. En rapport från
Dans sista tilltänkta bostad, en alldeles förut
opublicerad text av en av våra största nu levande

sångpoeter, Ola Magnell, en nyskriven dikt av dagsverspoeten Victor Estby, en text om ett falsarium som
cirkulerar i Dans namn. Programmet för årets Dan
Andersson-vecka finns med. Och mycket mer.
Korsordsvinnarna publiceras, dock inte lösningen! Den
fick inte plats denna gång. Vill man hemskt gärna ha
lösningen så finns den på vår hemsida. Är man inte
datorglad så får man helt enkelt höra av sig till mig
personligen eller Monica på museet!
Varma hälsningar, ha en skön sommar och så hoppas
jag vi ses under årets fullmatade Dan-vecka!
Eder ordförande/
Jimmy Ginsby

”På Färdvägarna”
Dan Andersson Sällskapets medlemsinformation
utkommer 2 gånger/år. Upplaga 1400 ex
Redaktör: Jimmy Ginsby
Redaktion: Jimmy Ginsby, Puch Magnus Olsson,
Gunnar Ekman
Grafisk formgivning och redigering: Globe Bokhandel AB
ISSN 1652-1986

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
sker per tel 0240-100 16, DA-museum

APRIL-SEPT Tisdag - fredag 10.00-17.00, lördag 10.00-14.00
under Dan Andersson-veckan även öppet måndag 28 juli 10.00-17.00
OKT-MARS Måndag - fredag 10.00-15.00.

KONTAKT ORDFÖRANDEN
Jimmy Ginsby Tel: 0730-87 50 12
E-post: ginsbytm@comhem.se

På Färdvägarna nr 27 – 2014

INNEHÅLL PÅ FÄRDVÄGARNA NR 27 ~ 2014
Ordföranden har ordet ............................................................................................. 2
Innehåll och ny cd med Saxdalens manskör ........................................................... 3
Bygdegården bågnade när Gunde var visgäst ........................................................ 4-5
Korsordsvinnarna ..................................................................................................... 5
Lilla Dan Andersson-priset ....................................................................................... 6
Om gamla stugan .................................................................................................... 7
Dan Andersson och Rebecka Svensson ................................................................. 8
Om en förfalskning i omlopp .................................................................................... 9
Saxat ur gamla tidningar .......................................................................................... 10-11
Dan Andersson-veckan ............................................................................................ 12-13
Notiser ...................................................................................................................... 14
Diktsidan .................................................................................................................. 15
Årets pristagare ........................................................................................................ 16

Ny cd med Saxdalens manskör

Roger Broberg, körledare för Saxdalens
manskör.

Ledaren för Saxdalens manskör, Roger Broberg, låter meddela att det kommer en ny cd den 10 juni.
Den kommer att finnas till försäljning på Dan
Andersson-museum i Ludvika. Deras cd med Dans
visor är mycket populär och har köpts av många
medlemmar i vårt sällskap.
Titeln på skivan är ”Saxdalens manskör sjunger
Nils Ferlin”. Sångsolist är Heidi Baier och Lars Trygg
spelar klarinett, men även gitarr, piano, bas,
tvärflöjt och slagverk finns med. Heidi Baier sjunger
solo på några Ferlin-visor och ett par med kören.
Kören hade premiär med hela Ferlin-programmet
under Dan Andersson-veckan i fjol och återkommer
även i år då det blev så att folk fick vända i dörren
på grund av platsbrist.
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BYGDEGÅRDEN BÅGNADE NÄR
GUNDE VAR VISGÄST
För en lokalredaktör kunde världen ibland synas
trång.
Det var käbbel i 60-talets sydhalländska småkommuner, trafikolyckor och tingsförhandlingar,
simskoleavslutningar och syföreningsauktioner.
Så fort tillfälle gavs, försökte jag lyfta blicken
mot högre höjder och få vidare perspektiv på
världen och verkligheten. Det skedde ofta i
samband med att någon höjdare dök upp och
färgsatte tillvaron på min lantliga ort.
”Samvetet” kallades den omsorgsfullt skötta
boken med noteringar över begivenheter, som
ansågs värda att bevaka. En novemberdag 1965
fanns där en urklippt annons, som kungjorde, att
Gunde Johansson skulle svara för en viskväll i en
byskola i Knäredsskogarna. Det kulturella
andningshål, som ortens föreläsningsförening på
detta sätt öppnade, kunde icke missas. Jag for
dit med stora förväntningar.
Gunde anlände i ett sportbilsliknande åk, drog
fullt hus och höll publiken i ett järngrepp.
Efteråt frågade jag försynt, om jag kunde få en
intervju. Jodå, det gick bra, men han måste
först in till stan (i detta fall lilla Laholm) och
söka sig ett rum för natten.
Den chansen lät jag inte glida mig ur händerna.
Min familj förfogade faktiskt över en välbelägen
trerummare, och med vissa omdisponeringar
gick det att bereda trubaduren skön sovplats.
Han accepterade glatt min inbjudan.
Gunde övernattade alltså hos oss, men särskilt
många timmars sömn blev det inte. Vi kom sent i
säng. Natten fylldes av visor och berättelser i en
aldrig sinande ström. Gundes sångar- och
berättarglädje kände inga gränser. Det var egna
infall och skrönor, det var visor av Dan
Andersson, Ferlin och många andra.
På morgonen ilade hustrun och jag, något
hålögda, till våra respektive jobb, medan Gunde
dröjde sig kvar. Han hade ett framträdande
inbokat – men inte förrän på kvällen. Mammaoch pappamånader var inte uppfunna på den
tiden, och staden höll sig inte ens med ett

En ung Gunde Johansson med sin kära gitarr.

daghem. Barnomsorgen fick man fixa själv.
Gunde satt hela förmiddagen i köket och sjöng
för vår barnflicka och familjens ett och ett halvt
år gamla dotter. Sällan har han haft en
tacksammare publik. Vardagen hade fått
guldkant.
Något år senare flyttade vi till ett hus nära
kusten. Den lilla landskommunen låg som en ring
runt staden och var alltså i ordets rätta
bemärkelse en kranskommun. I mina uppgifter
ingick att bevaka kommunalfullmäktiges möten,
ofta rätt sömniga sammankomster. En gång, när
jag satt där och halvslöade vid referentbordet,
hörde jag mitt namn nämnas. Jag var föreslagen
som ledamot i en nybildad kultur- och
fritidsnämnd! Utan att vara tillfrågad!
Opponera mig kunde jag inte – jag ägde inte
yttranderätt i denna församling – och måste
stillatigande acceptera. Fortfarande vet jag inte
vem som föreslagit mig och inte heller vilket
parti jag representerade.
Men det var inte så noga. Politik ägnade vi oss
inte åt. Vi jobbade bara på i ett bra gäng:
skottade skridskobanor på sjön, försökte
förbättra fotbollsklubbens omklädningslokaler,
ordnade tipspromenader och hängde konst på
ålderdomshemmet.
Och så ville vi gärna manifestera vår tillvaro
med ett stort publikt evenemang.
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Jag kom att tänka på Gunde, kontaktade
honom, gjorde upp om tid och gage.
Några dagar före arrangemanget framträdde
han i tv – jag tror det var Hylands hörna.
Han gjorde formidabel succé och tog nästan
över programmet.
Bättre reklam kunde vi inte ha fått!
Bygdegården strax utanför Laholm formligen
bågnade under publiktrycket.
För mig kom Gunde Johansson att
representera den äkta konstnären.
Han var alltid lika frikostig – oavsett om han
framträdde i en fullsatt konsertlokal eller
satt i ett kök med en barnflicka och ett
koltbarn som enda åhörare.
För en stor artist är ingen arena för liten.
Det gäller att ge allt.
Det är visan värd.
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Artikelförfattaren, pensionerade hallandsjournalisten
Roland Andréasson (till vänster), är tillsammans med
trubaduren Bengt-Göte Bengtsson ofta ute hos föreningar
med ett Dan Andersson-program.

40 DAN ANDERSSON-TOLKNINGAR
Jubileumscd:en finns fortarande att köpa!
Den innehåller två cd och 40 olika Dan
Andersson-tolkningar. En unik samling som
inte finns i handeln! Den gjordes som bekant
till vårt (Dan Andersson-sällskapets) 50årsjubileum 2012. Den sträcker sig från
1926 och Sven Scholanders insjungning på
stenkaka av Helgdagskväll i timmerkojan
fram till maj 2012 och visskoleleven Ida Dahlgrens insjungning av Till Min Far. Andra artister
är Harry Brandelius, Thorstein Bergman, Sofia Karlsson, Ingmari Dalin, Gunde Johansson,
Pajso, Mylla, Hootenanny Singers, Pär Sörman och 29 till! Endast 160 kronor! Hör av dig till
museet@passagen.se! Eller ring: 0240-100 16.

KORSORDSVINNARNA!
Det uppskattade korsordet i förra numret löstes av många men bara dessa tre får se
lyckans fe le emot sig. Vinnarna är: Lennart Arvidsson i Mölnlycke, Sonia Larsson i Norrköping
samt Sören Johansson i Sörvik, Ludvika. Grattis! Vinnarna får sina priser med posten!
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LILLA DAN ANDERSSON-PRISET
Sällskapets styrelse bestämde i våras att inrätta ett nytt pris, det lilla Dan Andersson-priset. Det ”stora”, som
funnits sedan sällskapets start, finns kvar och delas ut som vanligt. Det har gått till storheter som Thorstein
Bergman, Sofia Karlsson, Göran Greider, Marcus Birro, Maria-Pia Boëthius, Alf Hambe och många andra
väletablerade kulturprofiler. Det lilla priset riktar sig speciellt till unga som verkar i Dans anda och söker sin
egen röst och sitt eget uttryck. Så här lyder texten som beskriver priset:
Det lilla Dan Andersson-priset delas ut till en ung diktare, sångförfattare, artist, musiker vars arbete enligt
juryn, verkar i Dan Anderssons anda, genom:
-

att beröra tankarna i hans verk
att hämta motiv från den Dan Anderssonska begreppsvärlden
att på sitt modersmål vårda och vidareutveckla visan som konstform.

Syftet med priset är att hedra Dan Anderssons minne och verk, samt att vara till uppmuntran för en ung
konstnär på väg, sökandes sitt uttryck. Priset kan ges till uttolkare av Dan Anderssons verk eller någon som
själv skriver, sjunger eller musicerar i enlighet med hans anda. Pristagaren utses av en jury bestående av två
ledamöter från Dan Andersson-sällskapets styrelse samt en representant för Roomi Stiftelse som generöst
möjliggör detta pris, samt en referensgrupp med lärare från landets visutbildningar. Det är också möjligt att
skriftligen nominera någon till detta pris. Priset delas ut i samband med den årliga Dan Andersson-veckan.
Priset har en nordisk profil och texten ovan har distribuerats på svenska, norska, danska, finska samt isländska.
Andra språk är på gång. 1 juni är sista dagen för nominering. Roomi Stiftelses syfte är att stödja Dan Anderssons
gärning och minne samt en hållbar utveckling i lokal matproduktion. Stiftelsen har fått sitt namn från
inledningen av Dan Anderssons dikt Till Astrid Dolores vid skilsmässan. Roomi är den plats dit diktarjaget flyr
för att få vila från livets påfrestningar. Roomi är också namnet på en ny ekologisk matdryck, framtagen av
Toivio & Trum AB. Den produceras på Grangärde musteri av lokala ekologiska bär. Sedan den 1 mars 2014 har
Systembolaget Roomi i sitt sortiment. En viss procent av försäljningen går till Roomi Stiftelse och därmed också
till Lilla Dan Andersson-priset.
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OM GAMLA STUGAN
På Färdvägarnas redaktion bad Maria Norgren, skådespelerska samt för många bekant som en av medlemmarna i
den populära visgruppen Pajso, att berätta om arbetet med den stuga som hon har på tomten. Stugan som var
tänkt att hysa familjen Andersson, Dan, Olga och Monika. Det blev inte så och huset stod och förföll. Maria
beslöt sig för att rädda stugan. Efter idogt och envetet ansökande om bidrag från olika instanser så har arbetet
kommit igång, det tar sin tid men nu börjar ansträngningarna att märkas. Svaret vi fick från Maria var ett brev
från huset själv. Så här skrev hon, huset:
Jag känner mig upplyft och glad, full av framtidstro, och det är många som kan intyga att det var länge sen
sist. Mitt liv har varit i ett eländigt skick de sista åren. Jag har skämts när ni har åkt förbi på byvägen och
tittat på mig. Det har tisslats och tasslats över min oförmåga att vara till nytta. En av mina hyresgäster, det
var år 1920, råkade ut för samma sak som jag: Att bli kallad onyttig, en skam för sina nära, en drömmare. Ja
du, Dan Andersson, jag vet vad du har gjort för mig. Utan din omvårdnad hade jag inte fått så fina tapeter den
där dagen i september 1920. Du ska inte ha dåligt samvete för att du inte hann med all målning, folk här på
gården hjälpte din fru Olga att komma i ordning. Men hon var allt bra ledsen. Jag försökte trösta henne och
säga att du var där med henne men hon såg dig inte, kände bara ett vinddrag och skyllde mig för att vara otät.
Men din lilla dotter Monika trivdes, hon förstod ju inte att du plötsligt hade flyttat till stjärnorna, hon visste
ännu inte att man kunde sakna någon som man aldrig fått träffa.
Nu förlorar jag mig i gamla minnen, så som en gammal stuga gärna gör. Det står i papperen att jag föddes
omkring år 1850, men muraren Jon som just nu pysslar om mig säger att min murstock måste vara från 1700talet. Jag tiger som muren jag och gläder mig åt nuet.
Det känns som att vi kommer att ses framöver ni och jag, sommaren 2015 tänkte jag mig. Ni kan titta in på
www.gamlastugan.se och se allt det fantastiska som händer mig.
Ses!
Er för evigt tillgivna gamla stuga.
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DAN ANDERSSON OCH REBECKA SVENSSON
Vissångaren och författaren Inge Mattsson har i sin bok ”Dan
Andersson och Rebecka Svensson” berättat om Dans kontakt med
Blekingekvinnan Rebecka Svensson. Här följer ett utdrag ur
boken.

DAN OCH REBECKAS FÖRSTA MÖTE
Templarorden hade sin
25:e kongress i Sundsvall
den 1-4 juli 1912. Den nye
ombudsmannen, Dan
Andersson, var där och
redan känd och uppskattad för sin bländande
vältalighet. Rebecka
Svensson var också där
som kongressombud för
Blekinge och Rebecka
själv berättar om sitt
första möte med Dan
Andersson:
”Jag såg honom bland mängden och blev genast
intresserad av hans ansikte och hans intelligenta
yttranden under mötet. Dan Andersson drog
människors blickar till sig, och ingen som kommit
inom hans väsens trollmakt kunde reagera med
likgiltighet. Vi började samspråka, och fann genast
varandra. Så fortsatte vi bekantskapen per
korrespondens och den fortsatte vi med under hela
hans liv.”
Den här djupa och framförallt varaktiga vänskapen
som uppstod mellan Dan och Rebecka kom att ta sig
uttryck i bland annat åtskilliga besök i Ronneby och
Rebeckas Blekingestuga vid Silverforsen och inte
minst i en mycket omfattande skriftväxling. 117 brev
från Dan Andersson till Rebecka finns bevarade från
tiden 1912-1918. Rebeckas brev har sannolikt skattat
åt förgängelsen.
Kontakten mellan Dan och Rebecka utvecklades
efter hand till en mycket nära vänskap. Rebecka blev
något av mecenat och biktmoder för Dan. Det hände
inte alltför sällan att Rebecka i ett brev medsände
en bok eller en liten penninggåva. I ett brev från
den 11 maj 1915 skriver Dan till Rebecka de vackra
orden:
”Jag skulle vilja lyfta dig upp på ett annat plan,
Rebecka, be dig stiga in i ljusa och glada rum med
blommor och musik. Jag önskar att jag kunde göra
dig riktigt glad en gång, Rebecka.”

Ett flerkulturellt program på temat
”Dan Andersson och Rebecka Svensson” med sång,
musik, bildspel och berättande inslag av och med
Inge Mattsson, genomförs under Dan Anderssonveckan 2014, torsdagen den 31 juli kl 15.00.
Platsen är Biblioteket i Ludvika.

BREV FRÅN GONÄS 28 MAJ 1918
Här följer ett exempel på brev från Dan till Rebecka.
Brevet sändes från Gonäs den 28 maj 1918. Dan
berättar om sitt förestående giftermål med Olga
Turesson. Detta blir Dan Anderssons sista brev till
Rebecka Svensson.

Kamrat!
Du tror väl antagligen att jag är sådan att jag
glömmer mina gamla vänner, vilket jag visst inte gör.
Ofta kommer jag ihåg vad som varit, och ibland
beslutar jag mig för att skriva, men du vet hur det är.
Emellertid hade jag en alldeles särskild anledning att
skriva nu. Jag gifter mäj till midsommar. Det lyser
3dje ggn nästa söndag. Jag tror jag får ett bra hem
och jag kommer att få utmärkt mat. Min fru är
lärarinna och skall fortsätta sin tjänst. Det här har
överraskat alla människor och gått så hastigt att folk
tror det är något skoj. Civiläktenskap, förstås.
Jag antager du lever väl fram din värld som vanligt?
Du är välkommen att hälsa på oss någon gång. Tills
vidare ha vi endast ett rum och kök, men får försöka få
en bättre lägenhet, så att vi kan ha gästrum, och då
får du komma och stanna så länge du vill och läsa
igenom hela vårt bibliotek.
Jag bosätter mäj 10 minuters väg med tåg från
Ludvika, i Gonäs. Tillsvidare är min adress
Gräsberg.Till hösten utger jag tre böcker! min
Kiplings översättning, som nu är färdig (På Sju Hav),
Chi-mo-ka-ma, samt en roman (på Tidens)
De Tre Hemlösa.
Ja, farväl så länge, tack för allt som du gjort! Du
har varit och blir väl en människa som tycks bara leva
för andra. Det är något stort och högt i detta, även om
det känns ensamt ibland.
Dan A-n
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OM EN FÖRFALSKNING I OMLOPP
Tänk er en man som beger sig till Rijksmuseum i Amsterdam. Han har med sig färg och penslar. Hans mål
är den samling verk av Rembrandt som finns på museet. Väl framme tar han fram sina målarverktyg och
sätter igång. Av en ren slump så får han hålla på länge utan att bli upptäckt. Vakterna håller just på att
hjälpa en äldre kvinna som svimmat i salen intill. Just när han är färdig grips han av en museivakt som
kommer tillbaka till sin plats. På frågan om varför han gjort detta så svarar han att han tyckte att
bilderna var så dystra, så mörka. Det fanns inga leenden heller i ansiktena på vissa tavlor. Det var därför
han drog upp mungiporna på dysterkvistarna, det var därför han målade lite blommor överst i det svarta
samt några på fanan som bara hade tråkiga streck. Tavlan är förstås helt förstörd.
Ovanstående påhittade anekdot får vara inledningen till ett
bemötande från sällskapets sida vad gäller ett falsarium som
cirkulerar i Dan Anderssons namn.
Dan Andersson skrev en längre dikt som fick titeln Den
hemlöse.
Den fanns bland Dans efterlämnade papper. Den i efterhand
gjorda dateringen av dikten görs av vissa till 1915, av andra till
1918-20, beroende på hur man vill tolka det tankemässiga
innehållet. I dikten möter en yngling som gått vilse i sin
barndoms skog tre kvinnor, som älskade honom. Dikten har
tretton strofer, eller verser, om man så vill. I diktens näst sista
strof säger den hemlöse, ynglingen, följande:
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 går ut,
och jag skall sjunga av glädje
som jag aldrig sjöng förut.

Självporträtt, Rembrandt

Gunde Johansson har tonsatt dessa åtta rader. Tonsättningen har blivit mycket populär och sjungs mycket
ofta, speciellt vid begravningar. Visan är alltså rader som plockats ut ur ett längre sammanhang.
Förfalskningen som cirkulerar har två tillagda verser, antagligen har förfalskaren (som dessutom är en
ytterst skral stilist) tyckt att sången varit för kort med bara en vers. Texten har pyntats med lite fåglar,
lite änglar och den Gode Fadern själv. Så för Dan Anderssons skull: stöter ni på förfalskningen så nämn
åtminstone hur det ligger till för vederbörande! Med stor motvilja men av tydlighetsskäl återger
redaktionen bastarden, förfalskningen nedan, i all sin stilistiska torftighet. Inte ens den första
originalversen är riktigt återgiven.

Jag skall gå genom tysta skyar
Genom hav av stjärnors ljus
Jag vandrar i heta nätter
Tills jag funnit min faders hus
Jag skall kla-appa sakta på porten
Där ingen mer går ut
Å jag skall sjunga av glädje
Som jag aldrig sjöng förut.

Jag ska vandra på gröna ängar
i den vackraste av skog
Och njuta av himlens skönhet
Vid en havsstrand där vågen slog
Jag skall lyssna till fågelsången
Som aldrig kan ta slut
Å jag skall sjunga av glädje
Som jag aldrig sjöng förut.

Jag skall sjunga med himlens änglar
Om den fröjd som finnes där
Och träffa den gode fadern
Vilkens åsyn mig är så kär
Jag skall möta de vänner jag miste
Vid jordelivets slut
Å jag skall sjunga av glädje
Som jag aldrig sjöng förut
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SAXAT UR GAMLA TIDNINGAR
Från en av sällskapets gamla trotjänare, Siv Andersson i Ludvika fick redaktionen detta
tidningsurklipp som Siv hittade när hon rensade bland gamla papper.
Från Nya Wermlands-tidningen 11/3, 1955
SUNNE, torsdag. (NWT)

75-ÅRING I ÖSTRA ÄMTERVIK ÄR DAN ANDERSSONS ”BJÖRNBERGS-JON”.
Dan Andersson hör som bekant till svensk nutidsdiktnings stora gestalter. Till hans mest kända dikter
hör väl ”Helgdagskväll i timmerkojan”. Vem visste, att ett par av figurerna i dikten, bl a ”BjörnbergsJon”, alltjämt är i livet? Dagligen står ”Jon” pigg och nyter vid sin hyvelbänk i föräldrahemmet
Berget, en bit upp i skogen vid södra Ås i Östra Ämtervik. NWT-skrivaren kom av en ren händelse
denna ”litterära” godbit på spåren vid besök hos Johan Åsberg, som för övrigt i morgon lördag 12
mars, fyller 75 år. Han hade för NWT uppgetts vara ett lämpligt intervjuoffer i egenskap av god
berättare med minnet väl i behåll, men hans förbindelser med Dan Andersson var en prima
överraskning.

Bytte fickur mot fiol
Saken är den, att Josef Åsberg, som provat på lite av varje
i sin dar, i början av seklet låg uppe i Grangärde i Dalarna
på timmerkörning tillsammans med några kamrater från
Östra Ämtervik. Där blev Fryksdalingarna bekanta med en
vek och drömmande yngling från trakten, son tilll
skolläraren på orten och därför gemenligen ”SkolmästerDaniel”, kallad. Det var Dan Andersson och han tydde sig
med förkärlek till timmerkörarna från Värmland. ”Så snart
han hörde bjällerklangen när vi återvände hem på kvällskvisten kom han till oss”, berättar en annan i körarlaget,
Lennart Öman, som numera är bosatt i Södra Åmberg i
Sunne. Även han figurerar i dikten under namnet ”Brogren”.
Under hela vintern var Dan Andersson daglig gäst i brygghuset hos Oppegårds-Johan, där fryksdalingarna hade sitt logi. Själv hade Dan ingen särskild anställning – han sysslade med ”väglappning”
och andra tillfälliga arbeten, omtalade Josef Åsberg. Ont om slantar hade han förstås, men han ville
rysligt gärna komma över en fiol, som Öman medförde. Detta lyckades han också med genom byte
mot ett fickur.

Dans syster bekräftar uppgifterna
Öman omtalar för NWT att fiolen inropades av honom på en auktion i Norra Gunnerudstorp, Östra
Ämtervik. Den hade tidigare tillhört sockenspelmannen Olle Wiklund. Numera lär instrumentet finnas i
Arvika, har Öman hört sägas. Dan Andersson trakterade instrumentet, och någon glad helgdagskväll
gav inspiration till dikten om livet i timmerkojan. Att körarna från Fryksdalen verkligen är förebilder
har bekräftats av en syster till Dan Andersson. Hon är lärarinna uppe i Dalarna och kamrat till en dam
från Humletorp i Ö:a Ämtervik. Vid några tillfällen har systern besökt kamratens hem i Humletorp och
därvid nämnt, att Åsberg och Öman figurerar i broderns dikt.
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Dan Andersson sjöng för värmlänningarna.
”Sjung, Björnbergs-Jon ur din fullaste hals, om kärlek om rosor och vår!
Stäm fiolen Brogren, och spela en vals för spökblåa, månlysta snår”.
Sjunger skalden bl.a. och talar även om ”Vargfors-Fredrik du skrattande man som vill
alla uslingar väl”. ”Björnbergs-Jon” alias Josef Åsberg, säger apropå dikten på sitt underfundigt
humorfyllda sätt att ”ja har ju för den delen allri kunn sjung, men man fick väl nån tår nån gång, å då
slår man väl en drill vicke en kan sjunge eller ej”, ”Brogren” i diktatet skulle vara Öman med sin
svarta fiol och Vargfors-Fredrik menar Åsberg måste vara framlidne Oskar Nilsson i Gunnarstorp, för
han hade lätt till skratt. Dessutom hörde Stor-Nils i Backa, Sunne,(Nils Olsson) till gänget. Han är
också död nu sedan en del år. - ”Dan hade bra röst och han sjöng väldeliga saker, för oss
värmlänningar”, säger Åsberg.
- Ja, jag har allt haft Dan Andersson som gäst här i stugan också. Då hade han blivit nykterhets-talare
och skulle hålla föredrag på ett par ställen i Östra Ämtervik. Sedan han talat i Södra Ås, skulle Dan
fortsätta till Visterud, men visste inte hur han skulle ta sig dit. Då bad jag honom komma hit upp till
Berget och sedan följde jag honom en genväg från Bröttningen över skogen fram till Visten.
Men även utan kapitlet Dan Andersson visar sig Josef Åsberg vara en god tillgång för ett ortsreportage. Den blide och alltjämt rundhyllte 75-åringen drygar ut dagarna i ensamheten i sin stuga
med snickerier, och håller vid vårt besök på med omgörning av en bokhylla. Ibland sticker han över till
en dotter i Stavik, helst sommartid, för då är det vackrast där nere vid Fryken.

NY NORDISK VISTIDSKRIFT!
Vårt sällskap samlar ju många visentusiaster från när och
fjärran. Många, de flesta är från något av de nordiska
länderna. Visentusiasterna har nu en tidskrift man kan
prenumerera på om man vill följa med vad som händer i
visvärlden och med visan, som i allra högsta grad lever, trots
att många journalister titt som tätt vill dödförklara den. Inte
minst är ju Dan Andersson-sällskapet ett exempel på visans
livskraft. I det senaste numret, som är nummer 3 så kan man
läsa om jakten på den perfekta gitarren, en artikel om Alf
Prøysen, Monica Zetterlund, Alice Babs. Norges kulturminister
berättar om sitt förhållande till visan, man får läsa om vem
som var Carl Michael Bellmans förebild. Pete Seegers livsverk
uppmärksammas i ett tidigare nummer, Jan Hammarlund
intervjuas. Och så där kan man hålla på. Det är väl värt priset,
som är endast 100 kronor för tre nummer. Vill man ha mer
information så kan man gå in på webbadressen viser.no.
Prenumeranter i Sverige betalar till PlusGiro 66 45 43-6
Riksförbundet Visan i Sverige – Tidskriftskonto.
Skriv namn och adress när du betalar!
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DAN ANDERSSON-VECKAN
26 JULI - 3 AUGUSTI 2014
Nedan följer en översikt vad gäller årets begivenheter. För detaljer vad gäller vägbeskrivningar,
se det officiella programmet. Det finns att ladda ner som pdf-fil på sällskapets hemsida.

LÖRDAG 26 JULI

MÅNDAG 28 JULI

LUDVIKA GAMMELGÅRD

SUNNANSJÖ

12.00-16.00 Öppet i alla hus och stugor
13.00 Författaren och kulturprofilen Göran Greider
inviger årets Dan Anderssonvecka
13.30 Linda Rattfelt, guide i Luossa
14.00 Paljakapriset 2014
14.30 Lars Fredriksson fiolspelman och Dan
Anderssons svarta fiol
15.00 Heidi Baier och Göran Israelsson

13.00-16.00 Hembygdsgården
13.00 Visning av Hembygdsgården
14.00 Ingemar Ihlis musikant
15.00 Erik Löfmarck och medmusikanter
16.30 Byvandring med Olof Mattsson

HAMMARBACKEN
17.00 Magasinet Vernissage
”Nära nog” Angelica Parling ställer ut fotokonst

GRÄNGESBERG
Stora scenen, Folkets Park
19.00-22.00 Dan Andersson-kavalkad

TISDAG 29 JULI
RIKKENSTORP

RÄFSNÄS
17-22 ”En afton i Allén”
Musikfest med bl.a Ewert Ljusberg

9.30-16.00 Dan Anderssonvandring
Guidad finnmarksvandring ca 8 km

GÄNSEN

ABBORRBERG

SÖNDAG 27 JULI

10.00-15.00 Kulturdag i Gänsen
11.00 Byavandring
13.00 Pär Sörman
Vis- och berättarprogram

LUDVIKA Ulrika kyrka

HAMMARBACKEN

11.00 Du vävde dina drömmar
Ett Dan Andersson-program i ord och ton

13.00 Öppen Scen

RIKKENSTORP

18.00 Nils Ferlin i ord och ton
med Heidi Baier och Saxdalens manskör

19.00 Vägkröksdans med gästartist

10.00–17.00 Finnmarknad
10.00-10.30 Gunnar Vägman, Tun Jan-Erik och
Kokka-Lotta
11.00 Lucas Stark Trio.
12.45 Jenny Wrangborg – Dikter
14.00 Lucas Stark Trio
15.00 Dan Anderssons amerikaresa och emigration
16.00 Kossor och hönskackel

SAXDALEN Folkets Hus

SÖRVIK Folkets Hus
Visor och poesi när natten faller på

ONSDAG 30 JULI
SUNNANSJÖ
9.00

HAMMARBACKEN
17.00-17.45 Tidsresa till Hammarbacken 1868
För barn från 5 år

SKATTLÖSBERG Finngammelgården
17.00
Helgdagskväll
vid timmerkojan,
sångspel med
Saxdalens manskör

Kulturfrukost på Vikasgården
Musikalisk underhållning och frukost

RIKKENSTORP
10.30-11.15 Föreläsning av Nils Holmdahl

STRÖMSDAL
11.00-14.00 vid Dagkarlsstugan
12.00 Mats Höjer och Sölve Olofsson
Vis- och berättarprogram om Cornelis Vreeswijk

GRAVENDAL
13.00-16.00 Räckhammaren visas
14.00 Visprogram med familjen Jadling-Ohlsson
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FREDRIKSBERG
Säfsnäs hembygdsgård
16.00–19.00 Nils Parlingdagen
Musikaliskt artisttåg
Parlingpriset 2014. Högtidstal av Torgny Karnstedt
18.00 Säfsnäs kyrka
Dan Andersson i våra hjärtan. Sjung med i kända
och mindre kända visor med Gunnar Kampe

TORSDAG 31 JULI
BRINGSJÖBERG
Gamla skolan
10.00-15.00 Kulturdag i Bringsjöberg
10.30 Finnmarkens natur och flora
11.00 Byavandring
13.00 Mylla, vis- och berättarprogram

HAMMARBACKEN
12.00-13.00 Stormfågel
Dikt och visa av Nils Parling

RÄFSNÄS
12.00-14.00 Lunch och musik
Björn Jadling sjunger Dan Andersson

LUDVIKA BIBLIOTEK
15.00 Dan Andersson och Rebecka Svensson
Sång, musik och berättande med Inge Mattsson

RÄFSNÄS
16.00 "Bland viskande trädkronor”
Staffan Hellstrand, Pelle Lindström, Magnus
Lindberg m.fl.

GRANGÄRDE KYRKA
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FREDAG 1 AUGUSTI
RIKKENSTORP
10.30-11.15 Föreläsning: Dan Anderssons kvinnosyn

NORRBO
12.00 Från Dan till Dalne
Lunchmusik och poesi på Tuvatorp

NYHAMMAR
15.00 Folkets Hus
Gunde Johanssonpriset 2014
16.00 Dan Andersson på jazzvis

BRÄNNTJÄRNSTORPET
16.30 Finnmarksvandring 2 km
18.00 Öppen scen med Jimmy Ginsby som
konferencier

GRUVSKOGEN
21.00 Vaknatt vid milan

LÖRDAG 2 AUGUSTI
DISPONENTPARKEN
11.00-16.00 Barnens dag med olika aktiviteter

SKATTLÖSBERG, Tattarfallet
11.00 Dan Andersson-sällskapets årsmöte
15.00 Vandringsmän, en sångtrio
16.00 Öppen finnmarksscen

NORHYTTAN
11.00 Mopperally

GRÄNGESBERG Cassels

19.00 Vera Vinter

18.30 CajsaStina Åkerström

SÖRVIK Folkets Hus

GRUVSKOGEN

21.00 Finnbäcks-Lars och ”Sång för alla”

SÖNDAG 3 AUGUSTI
SKATTLÖSBERG Finngammelgården
11.00 Friluftsgudstjänst

Luossafesten 2014 vid Luossastugan
13.00 Linda Rattfelt, Roine Lindström och
Ellinor Brolin tolkar Dan Andersson
Dan Anderssonpriset 2014 och
Lilla Dan Anderssonpriset
14.00 Avslutning med visgruppen Triakel

21.00 Knallis mila med Mylla

På Färdvägarna nr 27 – 2014
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ÖPPET HUS DEN 6 APRIL
På Dans 126-årsdag så bjöd vi in till Öppet Hus i Ludvika.
Deta för att fira Dan samt att återinviga den nu uppfräschade
nedervåningen. Vi bjöd på enklare tilltugg, och kallt och
varmt att dricka. Det blev snabbt trångt och härligt fullsatt
trots att vi gjort mer plats för evenemang som detta.
Det sjöngs och lästes dikter i mer eller mindre tre timmar!
Annacari Jadling Ohlsson, Stefan Ohlsson, Puch Magnus
Olsson, Billey Shamrock, Gunnar Ekman, Björn Jadling, Ellinor
Brolin, Lucas Stark samt Jimmy Ginsby såg till att det lästes
och sjöngs. Några kortare avbrott gjordes för påfyllning av
kaffe och annat. Ett uppskattat evenemang som vi gärna gör
om! Tankar finns på att göra mindre evenemang på
nedervåningen framöver. En vis- och poesikväll, ett föredrag,
eller något annat. Vi får se! Kom gärna med förslag!
Andäktigt lyssnande publik

OM SAMLINGEN VERSTING
Victor Estby som bidragit med en nyskriven dikt i detta nummer har nyligen
kommit ut med en samling dagsverser på Karnstedts förlag. Han vårdar
dagsverskonsten i Alf Henrikssons och Stig Dagermans efterföljd. Crister
Enander skriver i förordet att:”Estbys dagsverser är tydliga protester mot
ett tilltagande politiskt barbari där människovärdet urholkas… De tränger
ner på djupet, griper tag och ställer invanda tankar på huvudet. De manar
till eftertanke och väcker vilja till förändring.”
Är man intresserad av att få tag på boken så skriv till:
victor@victorestby.se
Victor Estby är förutom dagsversmakare också journalist, författare,
lektör, redaktör och skrivarlärare i Stockholm.

RÄTTVISOR OCH KONTROVERSER
Den ovanstående dagsverssamlingen har resulterat i en cd
innehållande 33 spår. Musikern Fred Lane har tonsatt många av
de ovanstående dagsverserna. Skivan är en blandning av Freds
insjungna tonsättningar och Victors inläsningar. Musikrecensenten
Bengt Eriksson ger i Hifi & Musik skivan Rättvisor & Kontroverser
fyra stjärnor av fem möjliga. Han skriver: ”Albumet ’Rättvisor
& Kontroverser’ innehåller hela 33 spår om aktuella - ja,
livsviktiga - ämnen... Lanes sång varvas med Estbys uppläsningar.
Bägge får orden att träffa så spetsigt och exakt i hjärtat och
hjärnan att det blir omöjligt att fly undan.”
Är man intresserad av att få tag på cd:en så skriv till:
victor@victorestby.se eller fred.lane@folkbildning.net
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OLA MAGNELL
Ola Magnell, född 1946, är säkert välbekant för många. En av landets
finaste, nu levande, vispoeter. Han har bl.a. fått Fred Åkerström-stipendiet
1994, Nils Ferlin-sällskapets trubadurpris 1997, Cornelis Vreeswijkstipendiet 1999. På fråga från redaktionen om han hade en text att bidra
med så fick vi denna, opublicerade text.

NATTENS ROS
Nattens ros har mist sin glans.
Den magi som en gång fanns
Där en backe stod i blom
Där en källa ligger tom
Och det tåras där jag går
Denna höst som kallas vår
Medan än en hoppfull ton
Brister som en illusion
Ah, jag minns en ros av ljus
Som slog ut vid hoppets hus
Och jag ser en ängel gå
Vid min sida nu som då
Nattens ros är böjd och blek
Mätt på älskog, trött på svek
Månens ljus är matt och kallt
Havets vind är bittert salt
Och det tåras när jag hör
Syster Sorg i nattens kör
Knacka på och fly sin kos
När hon rört vid nattens ros
Ah, jag minns en ros av ljus
Som slog ut i nattens rus
Och jag ser en ängel stå
Vid ett vägskäl nu som då
Nattens ros har mist sin doft
Livets ax är täckt av stoft
Där en stämma sakta dör
Den som aldrig fick gehör
Och det tåras där jag ser
Allt som mäts och mejas ner
Dömt av hårda viljors lag
Innan natt på nytt blir dag

VISA TILL KOLVAKTAREN
Fast du dog som en lus på ett Klarahotell
försörjer du spelmän i sekler och mer.
Och du visste långt innan det slog Lars Forssell
att det svarta i ögonen är det som ser.
Dina ord gav du bort till det spruckna,
och svepte dem ömt om de druckna.
Och du sa aldrig riktigt farväl
till oss uslingar du ville väl.

Ah, jag minns en ros av ljus
I sin silkestunna blus
Och jag ser en ängel blå
Lika laglös nu som då

En blodros att räcka till flickan
är du än, och en trösttår i fickan.
Ett sotord vid vår sista vila.
Du väntar på oss vid din mila.

© Ola Magnell

© Victor Estby
Mer information om Victor på motstående sida!

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

2014 ÅRS DAN ANDERSSON-PRIS TILLDELAS
JÖRGEN DICANDER

Foto: Daniel Brokvist

Han har genom sitt mångsidiga författarskap följt i Dan Anderssons
spår och lyft fram författaren i många sammanhang och vidgat
bilden av honom. I sitt författarskap har han utgivit Dan Andersson
och Gustav Hurtig och Du ska inte behöva lida så länge till –
Tendenser och tillflöden i Dan Anderssons diktning samt Min
förtröstan all - en kompletterande studie i Dan Anderssons
diktning.
Jörgen Dicander har också generöst delat med sig av Dan
Anderssons arv genom sin sång och sitt musicerande.

Foto: Ulla Montan

EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!

2014 ÅRS GUNDE JOHANSSON-PRIS TILLDELAS
VISANS VINGAR
Visgruppen ”Visans vingar”, bestående av Donald Brokvist, Leif
Högkvist och Sven Johansson får Gunde Johansson-priset 2014 för
sin välavvägda musikaliska blandning av svenska visor. Häri ingår
både traditionell och nydanande tolkning. Tonsatta poeter som
Dan Andersson och Gunde Johansson är dessutom goda exempel
på deras repertoar.

2014 ÅRS LILLA DAN ANDERSSON-PRIS TILLDELAS
HEIDI BAIER
Det nyinstiftade Lilla Dan Andersson-priset delas ut till en yngre utövare
som verkar i Dan Anderssons anda. Det är med stor glädje vi ger detta
till Heidi Baier. Hon får det för sitt knivskarpa sätt att levandegöra
Dan Anderssons dikter och visor, samt för sitt konstnärsskap i övrigt
som kännetecknas av liv, integritet och nyfikenhet. En liten, men
mycket stor artist, som det ska bli en glädje att följa framöver.

