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Hej alla medlemmar!
Det har väl inte undgått någon att i år är 100 år sedan Werner Aspenström
föddes och sällskapet uppmärksammar detta genom en mängd olika aktiviteter
under året.
Högtidligheterna startade redan i februari med en konsert i Norrbärke kyrka, där
Grängesbergs Orkesterförening, Smedjebackens Manskör, riksspelmannen Kent
Leonardsson, Björn Hedén och Marketta Franssila inför en nästan fullsatt
kyrka
framförde ett musikprogram med bl.a. tonsatta dikter av Werner Aspenström.
Per Helge gav en kortfattad information om Werner Aspenström och
presenterade honom som dalapojken som blev stockholmsbo, bondestudenten
som blev akademiledamot.
Konferencier var Ulf Lundén och det var en mycket uppskattad inledning av
jubileumsåret.
Därefter hade sällskapet årsmöte med sedvanliga val och förhandlingar och det
resulterade i en oförändrad styrelse och en oförändrad medlemsavgift för år
2019.
Samtidigt var det vernissage i Meken av Magnus Lönns utställning ”Ordsaker”.
En lekfull och tänkvärd utställning där han bl.a. format ord av vardagliga
föremål. Konstnären själv framförde en dikt av Werner Aspenström.
Utställningen invigdes av Per Helge, som läste en text skriven av Bengt af
Klintberg.
Förra årets pristagare Ingela Strandberg samtalade med Ulf Lundén och läste
några av sina dikter. Hon har precis utkommit med en ny diktsamling
”Att snara en fågel”.
Jonas Gren, poet och styrelseledamot, presenterade projektet ”Ett Wernerianskt
feministiskt projekt för arbetet i Ställbergs gruvor”.
Tidskriften Parnass hade i sitt senaste nummer en artikel om Harriet
Löwenhjelm och Werner Aspenström. Bengt af Klintberg och Mattias Käck
samtalade om de båda författarna under en litteraturdag på Stockholms
Stadsbibliotek.
Det som närmast följer är utställningen:
”Med Katt På Axeln” Werner Aspenströms lyrik tolkad av tio konstnärer
Det är vernissage den 15 juni kl 17.00 i Arkivhuset, Smedjebacken.
Invigningstalare är författaren Per Wästberg.

Per Wästberg efterträdde Werner Aspenström i Svenska Akademien och var
även talare när sällskapets startades år 1999.
Flera konstnärer är närvarande under vernissage-dagen.
Konstnärerna kommer från olika delas av Sverige och har valt var sin text att
gestalta.
Utställningen pågår fram till den 15 augusti och är öppen alla dagar förutom
måndagar.
Utställningen är ett samarbete mellan Stiftelsen Arkivbyggnaden i
Smedjebacken och Werner Aspenströmsällskapet.
Arkivhuset ligger på Nordlandervägen i Smedjebacken och är väl skyltat.
Hoppas många kan närvara.
Därefter följer en rad aktiviteter.
Den 8 juli arrangeras en resa till Kymmendö i Stockholms skärgård. På
Kymmendö hade familjen sitt sommarboende och där finns även hans
diktarstuga. På ön guidas vi av Anna och Pontus Aspenström.
Båt avgår från Strömkajen kl 8.45. Förtäring finns att köpa ombord eller medtag
egen matkorg.
Anmäl dig gärna till: Monica Borg tel. 073 30 90 355, eller via e-post:
monica.borg39@gmail.com. Vi behöver din anmälan senast 1 juli och det krävs minst
8 deltagare för att resan skall genomföras.
Den 27 juli blir det ett program på Hammarbacken i Ludvika kl 16.00. Det är
spelmannen Kent Leonardsson som tillsammans med sopranen Maria Keohane
framför ett musikprogram på aspenströmskt tema.
Programmet ingår i Dan Andersson-veckan.
Den 12 augusti anordnas ”Torrbo-dagen”. Via ångbåt från Smedjebackens
hamn kl 12.00 far vi till Torrbo och besöker Werners barndomsby.
I Stimmerbo bygdegård visas en fotoutställning av Kent Leonardsson med
utgångspunkt från Werner Aspenströms texter. Det blir dikt och musik och vi
besöker barndomshemmet Skräddarbacken där på tunet får vi lyssna till mera
texter. Anna Aspenström berättar om hur det var att besöka sin fars
barndomshem under somrarna och livet som där levdes.
Alla får inte plats i ångbåten. Den tar max 25 passagerare, boka snarast till
Monica Borg tel. 073 30 90 355 eller via e-post monica.borg39@gmail.com.
Torrbo kan också besökas via bil. Parkeringsutrymme finns uppe vid
bygdegården. Vi räknar med att programmet börjar ca 13.00.
En enkel förtäring kommer att serveras.
Den 1 september är det dags för den årliga stadsvandringen på Söder i
Stockholm. Färdledare är Anna och Pontus Aspenström samt Bengt af
Klintberg. Samling vid minnesskylten på Maria Kyrkogård kl 13.00. Ingen
anmälan behövs.

Du kan också boka in den 5 oktober då det blir en poesifestival med inbjudna
poeter på Werner Aspentrömbiblioteket i Smedjebacken. Då släpps och
presenteras även en ny antologi med 12 svenska författare som skriver om sitt
förhållande till Werner Aspenström och hans texter. Bokens redaktör är
författaren Staffan Söderblom.
Den 10 november blir det premiär på Dalateaterns uppsättning ”Du måste öva
dig i det verkliga”. Premiären blir i Stimmerbo bygdegård kl 17.00 och
föreställningen turnerar sedan i länet.
Den 13 november avslutas jubileumsåret med Wernerdagen på ABF-huset i
Stockholm. Då utdelas det årliga Werner Aspenströmpriset naturligtvis och
Dalateatern medverkar med pjäsen ”Du måste öva dig i det verkliga”.
Fler programpunkter kan tillkomma.
Sällskapet kommer även att medverka vid årets Bokmässa i Göteborg.
Undrar du över något så hör av dig till undertecknad. Besök gärna sällskapets
hemsida www.werneraspenströmsällskapet.se.
Där finns all information och även ändringar som kan komma att ske i
programmet.
Vi har en underbar sommar och höst framför oss och jag hoppas att vi ses vid
flera aktiviteter.
Sommaren har precis anlänt till hela Sverige. Tala om snabba kast.
Vi får hålla tummarna för en fortsatt fin sommar med lata stunder i hängmattor
och på stränder.
Med vänlig hälsning
Werner Aspenströmsällskapet
Monica Borg
sekreterare

