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STADEN
Vindstilla som fallen från skyarna,
ligger Riddarfjärden.
Solen glimmar nästan som hos Bellman.
Startberedd men ovillig att lyfta
står en helikopter på en gul ponton,
långt från de stora händelsernas centrum
(ur TY, 1993)

Det är med stor sorg som jag skriver detta meddelande till er. Som säkert många redan vet så
avled vår ordförande Hans Isaksson mycket hastigt och oväntat söndagen den 21 februari i sitt
hem.
Vi är alla bestörta och ledsna.
Hans Isaksson var en så varm och sympatisk medmänniska. Det första som kommer i
människors minne är ordet vänlighet. Alla jag har talat med framhåller detta – lugnet och
vänligheten som han utstrålade.
För Werner Aspenströmsällskapet har han varit en klippa och en källa till kunskap och
entusiasm.
Hans Isaksson hade varit Werner Aspenströms förläggare och hade god kännedom om hans
liv och författarskap. Han hade även goda kontakter inom förlagsvärlden, vilket underlättade
utgivningen av nya publikationer.
Hans Isaksson valdes till ordförande år 2009 då han efterträdde Bengt Emil Johnson.
Under hans ledarskap utvecklades sällskapets verksamhet ytterligare och flera publikationer
kunde ges ut.
Det första utskicket innehöll en DVD-skiva med ett bildspel om Werner Aspenströms liv och
diktning. För manus och inläsning stod Bengt Emil Johnson.
En folder med ett urval av Werners dikter trycktes. Den heter ”Du och jag och världen - 12
dikter av Werner Aspenström” och delas ut till besökare vid olika evenemang och till
skolelever.
År 2013 utgavs ”Fingervisningar” - ur de svarta böckerna 1990-1997.
Tillsammans med Anna Aspenström valdes material och kontaktades förlag.
Boken distribuerades gratis till alla medlemmar.
Den stora höjdpunkten blev den nya utgåvan av ”Samlade Dikter 1943-1997”.
Boken släpptes så sent som i slutet av december och vid ett program på ABF i Stockholm den
19 januari i år presenterade Hans boken för medlemmarna.
Det var resultatet av ett stort arbete där Hans varit initiativtagare och även skrivit förordet.
Jag är så glad att Hans fick uppleva detta och även ta del av de positiva reaktioner som följde
på utgivningen.
Han var nöjd och belåten och han uttryckte också flera gånger hur bra samarbetet var i
styrelsen, vilket jag bara kan instämma i.
Sällskapet har varit mycket lyckligt lottat som haft två riktigt stora ordförande.
Först Bengt Emil Johnson och nu Hans Isaksson. Båda har genom kunskap och engagemang
initierat aktiviteter och medverkat till att utveckla sällskapets verksamhet.
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Werner Aspenströmsällskapet
Nu försöker vi i styrelsen fullfölja de programpunkter som tillsammans med Hans Isaksson
dragits upp inför år 2015.
Det som står närmast på programmet är ett samarrangemang med det nybildade Bengt
Anderbergsällskapet på ABF i Stockholm den 22 mars kl 13.30.
Det är DELS som tillsammans med ABF är arrangörer. Inträde kr 60.Under rubriken ”Schack och poesi – om den livslånga vänskapen mellan Werner Aspenström
och Bengt Anderberg” berättar Per Runesson, Uno Rodin, Bengt af Klintberg m.fl.
Hans Isaksson skulle medverkat och hans manus kommer att framföras av annan person.
Hoppas många kan komma till detta program. Alla ni som än inte har fått den nya utgåvan av
”Samlade Dikter” kommer att kunna få den där.

Årsmötet blir den 11 april kl 13.00 i Smedjebackens bibliotek
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar händer följande:
”I Wernerland” Ulf Lundén samtalar med 2014 års pristagare poeten Lennart Sjögren.
”Den gula tassen” Anna Aspenström berättar om tillkomsten och innehållet i den enda
barnbok som Werner Aspenström skrivit.
Vi samtalar och umgås över en kopp kaffe.
Detta är åter ett tillfälle för medlemmar att hämta den nya utgåvan av ”Samlade Dikter”.
Alla är välkomna även icke medlemmar.
Betrakta detta som en kallelse. Ytterligare kallelse kommer inte att sändas.
Utflykt till Kymendö blir det den 14 juni.
Kymendö var Aspenströms sommaraö och vi guidas mycket personligt av Pontus
Aspenström. Via foton och berättelser får vi ta del av familjens liv på ön och vi besöker
särskilt utvalda platser. Färden går genom en försommarfager skärgård. Medtag gärna egen
matsäck. Kostnad = biljettpriset på Waxholmsbåten. Båttider meddelas senare.
Anmälan senast den 7 juni till Monica Borg tel. 033-29 36 62, e-post:
monica.borg39@gmail.com eller Marie Johansson, tel. 0240-66 02 86, e-post:
marie.johansson@smedjebacken.se eller till:werner.aspenström@smedjebacken.se
Söndagen den 16 augusti genomförs ”Utflykt på lövad pråm” ångbåtsturen på sjön Barken
till byn Torrbo och Werners barndomshem. Båt avgår kl 12.00 från Smedjebackens hamn,
åter ca 16.00. Kulturprogram och förtäring erbjuds. Kostnad kr 200.- inkl. förtäring.
Anmälan till ovanstående senast den 9 augusti.
”I Werners fotspår” 5 september.
En vandring i författarens kvarter på Södermalm med Anna Aspenström och Bengt af
Klintberg som färdledare.
Samling vid minnesskylten på Maria Kyrkogård kl 13.00. Ingen anmälan behövs.
Wernerdagen den 12 november kl 18.00 på ABF i Stockholm.
Utdelning av Werner Aspenströmpriset år 2015. Övrigt program meddelas senare.
Hoppas vi ses under årets aktiviteter.
Med hälsningar
Monica Borg/ sekreterare
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