Werner Aspenströmsällskapet
Medlemsblad nr 4, 2016
Till alla medlemmar!
Hej.
Året går mot sitt slut och det är dags att summera verksamheten under året som gått. Det har
varit ett händelserikt år.
Vi har uppfyllt vår verksamhetsplan med råge och genomfört arrangemang både i
Smedjebacken, Ludvika, Stockholm och på Kymendö.
Samtliga arrangemang har varit mycket välbesökta och väl genomförda. Vi har fått många
nya medlemmar och ni skall känna er varmt välkomna.
Nytt för i år är tonsättningar av flera av Werner Aspenströms dikter, som gjorts av Björn
Hedén och framförs av honom och Marketta Fransilla. Både i Ludvika och i Stockholm på
Wernerdagen fick vi lyssna till dem.
Årets pristagare blev författaren Thomas Tidholm och Per Helge ger en presentation av
honom i sitt ”ordförandebrev”. Jag vill komplettera med juryns motivering som lyder:
”Under den försåtligt naivistiska tonen i Thomas Tidholms poesi finns en bärvåg av vemod
som ibland stegrar, ibland mildrar en inneboende smärta, kommen ur vår existentiella
ensamhet, ur vår känsla av att ha förlorat något, utan att vi vet vad. Dikterna svarar med att
söka och finna en hemmahörighet i vardagens nära omgivningar.
Just där, i det oglamoröst vanliga, blir det som allra tydligast hur ovanlig Thomas Tidholm
i sin poesi är, hur annorlunda han förmår tänka. Med små medel ersätter han våra slitna
föreställningar med livgivande ögonblick av ny förvåning.”
Ni som var med i Stockholm på ”Wernerdagen” fick tillfälle att lyssna till honom och
ytterligare tillfälle kommer i Smedjebacken vid sällskapets årsmötet. Det är något att se fram
emot.
Per Helge har i sedvanlig ordning skrivit ett ”ordförandebrev” som bifogas. Där tar han
särskilt upp litterära händelser som har en viss anknytning till sällskapet.
Det känns så bra att vi genom hans kunskaper får inblick i den litterära världen.
Vi vill också gratulera Nina Burton som mottagit Augustpriset 2016 för årets svenska
fackbok. Hon har fått priset för boken ”Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om
Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution.”
Nina Burton fick Werner Aspenströmpriset år 2007.
Det är mycket med prisutdelningar just nu. Det har säkert inte undgått någon, att årets
nobelpris i litteratur tilldelades låtskrivaren och musikern Bob Dylan.
När jag först fick reda på detta blev jag, som säkert många andra, riktigt bestört. Vad hade
tagit åt Svenska Akademien?
Det visade bara, att jag var dåligt insatt i Bob Dylans lyrik.
Efter årets prisutdelning med Horace Engdahls tal, Patti Smiths sång och inte minst Bob
Dylans eget tacktal förstår jag att det var en ödmjuk och mycket värdig textförfattare som
erhöll priset.
Det är bra att ruskas om ibland.
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Werner Aspenströmsällskapet
Nu stundar den stora helgen. I denna del av landet är det fortfarande grönt och milt väder.
Men i Werner Aspenströms hembygd ligger snön.
Lagom till jul har boken som vi väntat på om Bengt Emil Johnson kommit. Så roligt och
efterlängtat.
Det kan vara en bra julklapp till dig själv eller någon du vet skulle uppskatta den.
Man kan ju också tänka sig att ge bort ett medlemskap i Werner Aspenströmsällskapet som
julklapp.
Du vet att tillsammans med medlemskapet får man fem titlar ur sällskapets publikationer om
och av Werner Aspenström. Det är ingen dålig julklapp.
För att lugna ner stressen inför julen följer här helt traditionsenligt Werner Aspenströms
tänkvärda dikt.
PÅ PRYLTORGET
SÄLJES:
Avmaskad, fyra månaders hundvalp.
Jakttrofé, noshörningshorn, 62 cm.
Churchill: Andra världskriget.
Målvaktsbyxor, magmatta, benskydd,
plockstoppshandske, skridskor.
Parakiter, praktfinkar.
Bandit, 500 kr.
Officerspäls, enastående tillfälle,
matelasserad med renhår.
En nästan ny bäddsoffa.
Indisk safir.
ÖNSKAS:
En hängbjörk. Och vidare en fågel.
En koltrast. Ock vidare en sång.
En skymning. Och vidare en tystnad.
En gryning. Och vida kring en sol.
Het sommar. Och efter det en fågel.
En trana. Och därefter snö.
(ur Ordbok, 1976)
Jag tackar alla medlemmar för året som gått, för trevliga möten vid gemensamma upplevelser
och hoppas vi åter får träffas nästa år.
Till dess tillönskas
EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Werner Aspenströmsällskapet
Monica Borg
sekreterare
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