Werner Aspenströmsällskapet
Verksamhetsberättelse för år 2016
Werner Aspenströmsällskapet bildades 1999 och har sitt säte i Smedjebacken.
Sällskapets syfte är att främja intresset för Werner Aspenströms författargärning genom att:
- anordna föredrag och diskussioner
- stimulera till läsning och forskning om Aspenströms liv och verk
- främja publicering
Sällskapet utdelar årligen ett Werner Aspenströmpris bestående av ”den röda molntröjan”
uppstickad efter en modell som Werner Aspenström själv har burit.
Sällskapet är medlem i DELS – De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd.
Styrelse
Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
klubbmästare
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Per Helge
Ulf Lundén
Monica Borg
Lars Persson
Marie Larsdotter
Bengt af Klintberg
Anna Aspenström
Annelie Tjernström
Christer Skoog

revisorer

Mars Larsson, Sten Blomqvist – ordinarie
Karl- Erik Persson, suppleant
Bertil Andersson, Per Oscarson, Olavi Timonen
Sammankallande: Bertil Andersson

valberedning

Möten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året. Förutom styrelsemöten hålls kontakt
mellan ledamöterna via telefon och e-post.
Medlemmar
Sällskapet har 270 medlemmar, varav 35 familjer och 5 institutioner.
Ekonomi
Den ekonomiska ställningen och övriga räkenskaper framgår av den separata ekonomiska
redovisningen.
Årets händelser
Vid årsmötet den 16 april medverkade Bengt af Klintberg och berättade om vänskapen mellan
Stig Sjödin och Werner Aspenström.
Ulf Lundén samtalade med 2015 års pristagare Marie Lundquist.
Utflykt till Kymendö
Den 3 juli samlades ett stort antal besökare som under Pontus Aspenströms ledning guidades
runt på ön. Besöket avslutades i familjens trädgård med saft och bulle.
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Werner Aspenströmsällskapet
En dag med Werner
Sång, musik och diktläsning framfördes i en fullsatt lokal av Björn Hedén och Marketta
Fransilla och Per Helge på Hammarbacken i Ludvika den 5 augusti. Programmet ingick i Dan
Andersson-veckan.
I Wernerland
Utflykt med buss genomfördes den 14 augusti till byarna Torrbo och Stimmerbo.
Kent Leonardsson från Torrbo och Arne Persson från Stimmerbo berättade om byarnas
historia och om Werner Aspenströms anknytning till byarna. Utvalda texter lästes i anslutning
till de platser som besöktes.
I Werners fotspår
Stadsvandringen på Söder genomfördes den 3 september. Anna och Pontus Aspenström
tillsammans med Bengt af Klintberg ledde vandringen, som också var välbesökt.
Wernerdagen
Söndagen den 13 november inbjöds till ett program på ABF-huset i Stockholm.
Staffan Söderblom presenterade sin bok om Bengt Emil Johnson ”Nu, nyss”.
Marketta Fransilla och Björn Hedén framförde texter och nya tonsättningar av Werner
Aspenström. Detta var samma program som tidigare genomförts i Ludvika.
Werner Aspenströmpriset för år 2016 tilldelades författaren Thomas Tidholm med följande
motivering:
”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.”
Medlemsblad
Under året har fyra medlemsblad distribuerats.
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