Werner Aspenströmsällskapet
MEDLEMSBLAD 3, 2016
Hej alla medlemmar!
Nu har det blivit dags att gå ut med information till alla medlemmar och berätta om vad som
hänt och händer i sällskapet.
Först måste konstateras att vi haft en helt underbar sommar ur Werner Aspenströmsällskapets
synvinkel.
Samtliga arrangemang under sommaren har varit mycket välbesökta och genomförts med
glans.
Utflykten till Kymendö samlade mellan 50-60 personer, som denna vackra dag fick lyssna till
Pontus Aspenströms personliga guidning över ön och som avslutades med saft och bulle i
familjens trädgård.
Nästa händelse var ”En dag med Werner” den 5 augusti på Hammarbacken i Ludvika. I en
fullsatt lokal fick vi lyssna till nya tonsättningar av Werner Aspenströms dikter av Björn
Hedén och Marketta Fransilla. Spännande och nydanande.
Sedan var det dags för bussutflykten ”I Wernerland” där vi besökte byarna Torrbo och
Stimmerbo. Med på turen var Kent Leonardsson från Torrbo och Arne Persson från
Stimmerbo som båda berättade om byarnas historia. Texter framfördes och vi lyssnade även
till Werners egen uppläsning av dikten ”Trädet”.
Vid barndomshemmet - Skräddarbacken - pågick en behövlig renovering, vilket gladde oss
alla.
Stadsvandringen genomfördes den 3 september på Söder i Stockholm under ledning av Anna
och Pontus Aspenström samt Bengt af Klintberg – också välbesökt. Eftersom både Anna och
Pontus Aspenström medverkar blir det mycket personliga och levande minnen som förmedlas.
Nu är det dags för kommande arrangemang, som är ett av årets viktigaste nämligen

Wernerdagen
Den äger (nästan) alltid rum den 13 november – Werner Aspenströms födelsedag – på ABFhuset i Stockholm, Sveavägen 41.
Den 13 november är i år en söndag och programmet startar kl 14.00 i Palmesalen.
På programmet står:
Staffan Söderblom som presenterar sin kommande bok om Bengt Emil Johnson med titeln:
”Nu, nyss”. Detta är något att se fram emot. Många i sällskapet minns Bengt Emil Johnson.
Han var med och startade Werner Aspenströmsällskapet och en bok om hans liv och
författargärning är efterlängtad.
Därefter får vi lyssna till Björn Hedén och Marketta Fransilla, som läser texter och framför
nya tonsättningar av Werner Aspenströms poesi.
Det har framförts en gång tidigare i Ludvika – se ovan – och nu är det dags för
Stockholmspubliken att få lyssna till dem.
Dagen avslutas med utdelandet av Werner Aspenströmpriset 2016 och punkten
”Pristagaren har ordet”.
Hoppas att många av er kan närvara. Ta gärna med vänner och bekanta. Man måste inte vara
medlem i sällskapet för att närvara.
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Werner Aspenströmsällskapet

Vi har under året fått många nya medlemmar och ni skall känna er varmt välkomna. Har ni
önskemål och synpunkter på verksamheten så tala om det.
Är det någon medlem som känner på sig att årets medlemsavgift inte är betald, så uppmanar
jag dig att göra det. Det är tack vare medlemsavgifterna, som vi kan genomföra alla aktiviteter
och därigenom lyfta fram Werner Aspenströms författarskap så många fler får tillfälle att lära
känna honom.
Som vanligt så uppmanar jag alla att meddela adress-, och e-postförändringar.
Ha en skön höst med många tillfällen till läsupplevelser.
OKTOBER
Spindlarna lappar sina trasiga nät
- du dröjer dig kvar i sommaren.
Men vinden vrider sig sakta mot norr,
även för astrarna återstår endast att dö.
Och fastän elden knastrande brinner,
känner du lukten av syra och svart gräs.
En morgon vaknar du vid hundskall:
oktober skäller som en raggig hund.
(ur Litania 1952)
Rydboholm 2016-10-25
Werner Aspenströmsällskapet
Monica Borg
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