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Hej alla medlemmar!
”Nyss åskade det....” känns citatet igen?
Det har varit några dagar med riktigt dallrande hetta men så kom då det förlösande
åskvädret med välkommet regn också.
Naturen är rentvättad och doften av grönska sprider sig. Visst är det härligt?
Detta medlemsblad är det sista innan sommaruppehållet och det finns lite nytt att
informera om.
På torsdag den 24 juni kl 11.00 sänds programmet där Bengt Berg mottar priströjan
av Ulf Lundén.
På grund av tekniska bekymmer så kunde inte föregående sändning genomföras, men
som tur var så filmades allt och nu sänds det igen.
Man samtalar om Werner Aspenström och läser dikter.
Gå in på Bengt Bergs facebook-sida.
Årsmöte den 3 augusti kl 17.00 vid Norrbärke Hembygdsgård.
Även föregående år hade vi årsmötet på hembygdsgården. Vi hoppas kunna vara
utomhus på tunet men blir vädret dåligt så går vi in i sädesmagasinet.
Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar kommer Bengt Berg att närvara.
Kaffe serveras och alla är välkomna även icke medlemmar. Ta med vänner och
grannar. Vi tror att restriktionerna då är upphävda så vi kan vara tillsammans.
Betrakta detta som en kallelse. Vill du att vi skall ta upp något på årsmötet så hör
gärna av dig.
Vi har tidigare skrivit om hur Werner Aspenström refereras till i olika skrifter och nu
vill vi lyfta fram Per Wästbergs bok ”Utsikt från stol 12”.
Så här skriver Per Helge om boken:
”En av Per Wästbergs stora litterära gåvor är förmågan att porträttera andra författare.
Tycker han sen om dem personligen, blir porträtten extra lysande. När han 1996
samlade ett antal såna porträtt, som ofta var tal han hållit när de beskrivna författarna
mottog ett eller annat pris, kallade han typiskt nog boken Lovtal. Till den enskilde
diktaren, förvisso, men i lika hög grad till litteraturen som sådan, den förtrollande makt
som bor i orden, när de används nog konstfullt av en mästare.
I Per Wästbergs senaste bok, Utsikt från stol 12 (utgiven i fjol i serien ”Svenska
Akademiens Minnesteckningar”), porträtteras alla hans föregångare på samma stol i
Svenska Akademien, från allra första början, med de idag undan glömde Elis
Schröderheim, till dags dato, med författaren själv. Wästbergs närmsta föregångare var
Werner Aspenström, och nog för att han porträtterat honom införstått och kärleksfullt
tidigare, men här får vi ännu ett sådant porträtt: rörligt, associativt, fullt ut solidariskt
med den särskilda skygghet inför tillvaron som var ett av Aspenströms kännemärken.
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Ett utsnitt bara, det kan låta så här: ”Torpet i Torrbo i södra Dalarna hade tre kor,
elljuset hade inte kommit till byn. I gengäld var människor synska. Utanför
gärdesgårdarna rådde en poetisk dubbelsyn som svepte en ursprunglighetens mystik
kring den svenska högsommaren, ´trång men lysande, sedd genom hålet på en
rågbrödskaka.”
Verkligheten förblev den största överraskningen. Aspenström skrev om
igenkännandets allvarsamma glädje och om nyupptäcktens. Inga Wivalliuska
klagovisor, inga ledans normaltillstånd. Han svävar inte ut i det obestämda utan sparar
på livets snörstumpar; det sakliga utesluter inte gåtan. Att se på nytt är vad vi lär oss i
den Aspenströmska privatskolan. Den tar emot oss utan tentamenstvång.”
Det är vad den här texten låter oss göra, under de 25 sidor den pågår: Att se Werner
Aspenström på nytt.”
Ni vet väl också att ni kan beställa cd-skivor med tonsatta dikter av Werner
Aspenström.
Sven-David Sandströms kantat ”Uppbrott – det finns en gammal och en ny tid” och
Stefan Ohlssons och hustrun AnnaCari Jadling Ohlssons skiva ”Det var något annat”.
Skivorna kostar 150 kronor styck inklusive emballage och porto.
Beställning sker till Marie Johansson, e-post: mia1952@live.se
Betalning via swish nr 1235570643 eller bankgiro 5247-3055.
Till sist önskar jag alla en GLAD MIDSOMMAR
och hoppas vi har möjlighet att träffas fysiskt längre fram.

Hälsningar
Monica Borg

Sommardag
Det var en sådan där dag du vet
under moln och breda hattar.
Och vi vandrade sakta i minnet
över de gröna kullarna.
(ur Om dagen om natten)
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