Lilla Dan Andersson-priset
Dan Andersson Sällskapet och Roomi stiftelse instiftade 2014 ett nytt pris, Lilla Dan Andersson-priset,
för att uppmuntra unga konstnärer och hedra Dan Anderssons minne. Representanter för Dan
Andersson Sällskapets styrelse och Roomi stiftelse utser pristagarna i samråd. Dan Andersson
Sällskapets medlemmar kan lämna förslag.
Lilla Dan Andersson-priset delas ut till en ung diktare, sångförfattare, artist, musiker som 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 konstart
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.
Priset utdelas vid Luossafesten i den årligen återkommande Dan Andersson-veckan: 9 kulturdagar i
Ludvika och dess omgivande finnmarker (alltid vid månadsskiftet juli/augusti). För mer information
om Roomi stiftelse, se http://www.roomi.se/.
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Linnea Lindgren
Jonas Pietikäinen
Heidi Baier

Smed från Uppsala.
Vissångare, musiker från Kiruna.
Vissångerska, gitarrist, Dan Andersson-tolkare
från Sunnansjö, Ludvika kommun.

Till Astrid Dolores vid skilsmässan
Mitt öde blev mig svårt
att släpa och bära jag flydde till Roomi och tände en eld,
ville vila från livet där.
Jag sett dina tårar,
jag hade fått lära
att du tigande hållit en annan kär.
Mitt i berglandets vår
stod en sorg vid min sida
och jag hade för gästen ej plats och namn ville släcka min eld och gå.
Jag var trött att älska
och att ensam lida
av en törstig kärlek,
och sade så:

Nu farväl! Det är kväll
kring dalar som blomma min eld lyser varmt, skimrar gult och rött
i majnattens bleka ljus.
Till tröst har jag tänt den
och till dagar som komma
är väl gräsvallen svartbränd
och blommorna grus.
Men jag önskar jag haft
ett barn med dig, kvinna,
liv av mitt liv, blod av mitt,
när jag ensam att lida går.
Som jollrade med mig
och om allt kunde minna,
som jag törstande drömde
i rosornas år.

