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APRIL
Barmarker. Barhimlar.
Moln sopas sönderblåsta bort.
Upptinad huggorm möter vårskodd fot.
Något gult som övningsflyger
och ”såg den första människan idag”.
( ur ”Under tiden”)
Ny ordförande
Vi hade årsmöte i Smedjebacken den 11 april och den stora och glada händelsen är att vi fått en ny
ordförande.
Författaren Per Helge, mottagare av Werner Aspenströmpriset år 2012, valdes enhälligt till ny
ordförande. Per Helge är bosatt i Västmanland i byn Västerbykil. Han har publicerat 25 böcker varav
hälften är diktsamlingar. Han har träffat Werner Aspenström vid ett flertal tillfällen och Hans Isaksson
nämnde hans namn kort före sin bortgång som en lämplig efterträdare.
Det blev aktuellt fortare än vad någon hade trott och vi är mycket glada över att Per Helge ville bli ny
ordförande. Nu kan verksamheten gå vidare som planerat.
För mer information om Per Helge hänvisas till hans hemsida www.helge.se/per.
På årsmötet genomfördes de sedvanliga valen och den nya styrelsen är som följer:
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
klubbmästare
ledamot
ledamot
suppleanter

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

Vidare beslöts på årsmötet att medlemsavgiften för år 2016 höjs till 200 kronor för enskild person och
250 kronor för familj och institution. OBS. Detta års avgift är oförändrad.
Efter årsmötet följde programmet ”En poetisk eftermiddag med kaffe”.
Föregående års pristagare, Lennart Sjögren, skulle närvara och samtala med Ulf Lundén, men Lennart
Sjögren kunde inte komma på grund av hälsoskäl och det blev i stället Per Helge som berättade om
Lennart Sjögrens liv och författarskap.
Dessutom hade Ann-Marie och Per Sennerfeldt samlat hela hans författarskap som de presenterade på
en utställning och lyfta fram vissa av hans verk samt även en bild som Lennart Sjögren målat. Förutom
författare är han även konstnär.
Därefter framförde Bengt af Klintberg sin programpunkt ”Schack och poesi” om den livslånga
vänskapen mellan Bengt Anderberg och Werner Aspenström.
Vänskapen bestod nästan hela livet. De brevväxlade med varandra och spelade även schack per
korrespondens. Det blev ett uppehåll då Werner Aspenström motvilligt valdes in i Akademien. Något
som de i unga år lovat varandra att tacka nej till, men som Werner Aspenström inte kunde dra sig ur.
Han ringde Lars Gyllensten på Akademien för att meddela att han inte ställde upp, men det var för
sent. Beskedet om hans inträde hade redan nått kungen och var snart ute i media.
Detta kunde Bengt Anderberg inte smälta och under flera år var kontakten bruten men återupptogs när
Werner Aspenström lämnade Akademien.
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Werner Aspenströmsällskapet
Hans Isaksson hade skrivit ett manus som tar upp om likheter och olikheter i de bådas författarskap.
”Människan, djuren all naturen” var titeln och den upplästes av undertecknad.
Det var mycket folk och en trivsam stämning som alltid.
Kommande arrangemang
Utflykt till Kymmendö
Den 28 juni – obs. ändrat datum – anordnas en tur till familjen Aspenströms sommarö.
Waxholmsbåten avgår från Strömkajen. Exakt avgångstid saknas än.
På Kymmendö guidas vi av Pontus Aspenström Via foton och berättelser får vi ta del av familjens liv
på ön och vi besöker särskilt utvalda platser.
Anmälan senast 21 juni till Marie Johansson, tel. 0240-66 02 86 eller via sällskapets e-post:
werner.aspenstrom@smedjebacken.se Kostnad = biljettpriset.
Medtag gärna egen matsäck. Förtäring finns även att köpa på båten.
I samband med Dan Anderssonveckan kommer programmet ”Du och jag och Werner” att
uppföras på Ludvika bibliotek den 31 juli. Medverkande är Ulf Lundén och Göran Greider.
Under augusti månad ger kulturföreningen i Hjorthagen i Stockholm Werner Aspenströms pjäs
”Väntarna”. Närmare datum meddelas senare.
Utflykt med lövad pråm
Söndagen den 9 augusti – obs. ändrat datum – anordnas en ångbåtstur på den vackra sjön Barken i
Smedjebacken. Färden går från Smedjebackens hamn till byn Torrbo där vi bl.a. besöker Werner
Aspenströms barndomshem ”Skräddarbacken”.
En enkel förtäring serveras. Pris inkl., förtäring 200 kronor och anmälan senast den 2 augusti till Marie
Johansson tel. 0240-66 02 83 eller sällskapets e-post.
Färden tar ca 4 timmar och båten avgår kl 12.00 från Smedjebackens ångbåtshamn.
I Werners fotspår
Stadsvandring på Söder i Stockholm den 5 september. Färdledare är Bengt af Klintberg och Anna och
Pontus Aspenström. Samling vid minnesskylten på Maria Kyrkogård kl 13.00.
Övrigt.
Sällskapet deltar på Bokmässan i Göteborg i bibliotek Dalarnas monter 24-27 september.
Den 6 oktober anordnar Borås Tidning en afton om Werner Aspenström på Stadsteatern i Borås.
Medverkande bl.a. Göran Greider. Närmare information kommer senare.
Torsdagen den 12 november firar vi ”Wernerdagen” på ABF i Stockholm. Då utdelas årets Werner
Aspenströmpris. Programmet är under utarbetande.
Den nya diktsamlingen ”Samlade dikter 1943-1997” har delats ut till alla närvarande vid våra olika
arrangemang. Resterande medlemmar kommer att erhålla den med post snarast.
Sällskapet har en ny hemsida med nedanstående adress. Besök den gärna och kom med synpunkter på
innehåll och upplägg.
Som vanligt påminner jag om att meddela ändrad adress eller e-post. Tack.
Det var allt för denna gång. Hoppas vi ses vid kommande arrangemang.
Hälsningar
Monica Borg
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