GUNDE JOHANSSON-PRISET
Gunde Johansson-priset utdelas 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 av Dan Andersson Sällskapet och utdelningen sker årligen vid Gunde Johansson-programmet
under Dan Andersson-veckan.
Gunde Johansson (1922-1995) - Sångare, musiker, diktare, kompositör och konstnär kunde han ha
skrivit på sitt visitkort. Lägg därtill att Gunde var en gudabenådad berättare med ett starkt socialt
patos, en livsfilosof som inte skyggade för djupa existentiella frågor och som samtidigt kunde låta
humorn flöda på ett befriande folkligt sätt. Det var i den mångfalden av uttryck, alltid med
medmänsklig värme, som jag mötte Gunde. Så skriver Rolf Mårth inledningsvis i sitt porträtt av
Gunde Johansson i nummer 19/2010 av Dan Andersson Sällskapets medlemsskrift På färdvägarna.
Gunde Johansson arbetade som lärare i Hällefors fram till början av 1960-talet. Därefter etablerade
han sig som vissångare. Men redan 1948 skrev Johansson sin mest kända visa - Torparvisa. Johansson
tolkade Dan Anderssons dikter och tonsatte flera av dessa, bla Omkring tiggarn från Luossa, Jag skall
gå genom tysta skyar och Gunnar Vägman. Johansson var med i kärntruppen som bildade Dan
Andersson Sällskapet 1962 och han blev senare sällskapets ordförande. 1962 medverkade han även i
tv-programmet Hylands hörna och blev då mer känd bland allmänheten. 1970 medverkade han
återigen i Hylands hörna och samma år var han även värd för radioprogrammet Sommar. Johansson
fick motta flertalet priser, däribland Dan Andersson-priset 1978. 1986 medverkade han i tvprogrammet Här är ditt liv.
2016 - Kenny Ludvigsson är årets Gunde Johansson-pristagare. Kenny Ludvigsson är gitarrist och
vissångare från Hagfors som under många år hade rollen som mästerflottaren Stor-Po i Gunde
Johanssons bygdespel Älvdalssagan. Spelet framfördes årligen på hembygdsgården Kärnåsen i
Hagfors kommun under Klar-Hälja, en hembygdsvecka som visar hur man levde i Klarälvdalen i slutet
av 1800-talet. Kenny är nog den som spelat Stor-Po flest gånger och hann med att ha flera
motspelerskor i rollen som Magdalena. Kenny har också tonsatt en dikt som handlar om Stor-Po.
Under Klar-Hälja hade Gunde också en visafton där Kenny oftast medverkade. Kenny för traditionen
med Gundes säterspel Vår Herre på Kärnåsen vidare. Enligt programmet för årets Klar-Hälja kommer
Kenny att ikläda sig rollen som "Vår Herre", en roll som både Allan Schulman och Gunde Johansson
spelat tidigare.
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Vissångare från Nossebro i Västergötland
Värmländsk vistrio bestående av Donald Brokvist,
Leif Högkvist och Sven Johansson
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2 värmländska eldsjälar som kämpade länge för att
förverkliga drömmen om en Gunde Johansson-staty.
6 juni 2011 invigdes statyn i Filipstad.
Teaterensemblen Älvdalssagan har under 40 års tid i olika konstellationer men alltid på Kärnåsen i Hagfors
kommun - genomfört Gunde Johanssons bygdespel
Vissångare från Filipstad
Dansbandsmusiker från Karlstad
Vissångare från Kumla
Gunde Johanssons fru och alltiallo, numera boende i
Gröndal, Stockholm

2002 utdelades Gunde Johansson-priset för första gången.

