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Hej alla medlemmar!
Året går så sakta mot sitt slut och det är dags snart att sätta punkt för detta
märkliga år.
Ingen kunde för ett år sedan ana vad som låg framför oss. Det här kommer att bli
en historisk tid. Man kommer att tala om det som det år då pandemin fanns tiden före och tiden efter.
Bland allt svårt som pandemin har fört med sig så kanske vi ändå har fått vissa
insikter. Vi har fått stanna upp och kunnat reflektera över vad som är riktigt
viktigt i livet - insett vad beroende vi är av andra människor. ”Människa är
människas gamman” står det i Havamal och det är så sant. Det är lätt att glömma
bort i den digitala världen med alla sociala media, men vi känner det när en
pandemi kommer.
Det är en nyttig erfarenhet men mycket hårdhänt serverad.
Som alla vet så har verksamheten i sällskapet varit nästan obefintlig under året.
Vi höll årsmöte utomhus i somras och i samband därmed distribuerades Bengt af
Klintbergs bok ”Tre Aspenströmstudier” till samtliga medlemmar.
Den blev mycket uppskattad och många medlemmar hörde av sig och tackade.
Wernerpriset utdelades till författaren Bengt Berg den 14 november i samband
med Värmlands bokfestival i Karlstad. Ni som hade möjlighet att följa
programmet digitalt fick höra Bengt Berg uttrycka sin glädje över priset och sin
uppskattning av Werner Aspenström.
Det kommer ett nytt år med förhoppningsvis ett slut på coronan och vid
kommande årsmöte ser vi fram emot att få träffa Bengt Berg som sedvanligt
skall intervjuas av Ulf Lundén.
Många av våra medlemmar kommer att fira en annorlunda jul i år. Kanske blir
det lite ensamt men vi får försöka stå ut med det också.
Som en liten extra julklapp från sällskapet finns bifogat två dikter av Per Helge
ur hans senaste diktsamling Folksånger tillsammans med en kort text.
Dessutom bifogas en läsvärd och humoristisk diktsvit av Werner Aspenström
som varit införd i Lyrikvännen nr 3/67. Titeln är Ufos och för er som inte känner
till Werners liv skall nämnas att Signe var Werners hustru och Anna är Werners
dotter.
Jag har inte så mycket mer att tillägga just nu men återkommer nästa år och
hoppas att vi åter snart kan mötas fysiskt.
Här bryts traditionen att förmedla dikten ”På pryltorget” som ofta gjorts i årets
sista medlemsblad. Den känns inte riktigt aktuellt i år.
I stället blir det Werners vackra tröstdikt ”Hypnos för människoharar”.
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Werner Aspenströmsällskapet
HYPNOS FÖR MÄNNISKOHARAR
Var inte rädd för de tongivande.
Följ tonen som tonar för dig.
Var inte rädd.
Låt dig inte skrämmas av tornspirornas
tuppar och kors.
Sitter högt men flyger inte.
Grip halmstrået som finns inom räckhåll,
det räcker för dig.
Var inte rädd.
Vänta dig ingenting bättre
av de bättre vetande.
Livbojar av sand flyter inte.
Rätta dig inte efter de felfritt skrivande.
En man skrev till Poul Bjerre
och bad om en ”hubnotisk sömn”.
Punktera dig själv.
Var inte rädd.
Var inte rädd för stillheten.
Böj dig inte för dem som stormar mot stillheten.
Var inte rädd för suset i den inre skogen,
för halvtonerna, kvartstonerna,
bortdöendet,
som kan vara en begynnelse...
Den inre skenbilden är inte lögnaktigare
än den yttre vrångbilden.
Inblick hjälper inte mot allt.
Grisen blir inte renare,
gåsen inte klokare,
åsnan inte fogligare,
men haren blir lite mindre harig
när den korsar det öppna fältet.
Försök!
Var inte rädd.

En God Jul och Ett Gott Bättre Nytt År önskas alla
Werner Aspenströmsällskapet
Monica Borg
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