Werner Aspenströmsällskapet
Smedjebacken 2021-12-12

Hej medlemmar!

Förra veckan var allt infruset. Termometern gick ned till -15 grader i södra
Dalarna. Nu är det dock mildväder igen. Kan vi hoppas på att få ha snön kvar
över jul och nyår? Det är ytterst tveksamt. Väderleksprognoserna skvallrar om
flera plusgrader framöver.
Ännu ett år kan läggas till handlingarna. Vår verksamhet i sällskapet har varit i
stort ett vilande under pandemin. Glädjande nog kunde vi traditionsenligt
genomföra ”Wernerdagen” i Folkets Hus i Stockholm, lördagen den 13
november.
Årets pristagare blev som bekant Barbro Lindgren. Tyvärr kunde inte jag själv
närvara på grund av en mycket envis luftrörsinfektion. Jag hoppas att få möta
Barbro Lindgren i ett samtal inför publik i vår, när sällskapet har sitt årsmöte i
Smedjebacken. Det har ju blivit en mångårig tradition att pristagaren får komma
till Werner-land i södra Dalarna.
Jag noterar med glädje att tidigare mottagare av Werner Aspenström-priset
fortfarande är aktiva i sina respektive författarskap.
Ingela Strandberg som fick ta emot priset 2017 är aktuell med en ny diktsamling
i början av nästa år. Den heter: ”Ingenstans mitt segel” (Norstedts förlag).
Ingela Strandberg presenterar den på följande sätt: ”I det föränderliga landskapet
står några gamla lador kvar. De har följt mig sen jag föddes och ingjutit i mig att
denna plats är den jag ska vara på. Varje gång jag flytt har de kallat mig tillbaka.
Ända bort till en motorväg i amerikanska Mellanvästern nådde mig deras röster i
hägrar, floder, berg.”
Detsamma gäller för poeten Lennart Sjögren som fick priset 2014. I februari
kommer diktsamlingen ”Det röda äpplet” (Albert Bonniers förlag). Enligt
förlaget kommer den att befästa Lennart Sjögrens särställning inom svensk
poesi.
Även en av styrelseledamöterna i WA-sällskapet är aktuell med en ny
diktsamling. Det är Erik Bergqvist som kommit ut med ”Tingens instanser”
(Nirstedt/ litteratur).
Den recenserades den nionde december i Aftonbladet av Göran Sommardal.
Han anser att ”Tingens instanser” rör sig i glappet mellan språk och liv.
Sommardal skriver: ”I Erik Bergqvists nya dikter intar det där glappet den
centrala platsen för livsmotsägelsens yttersta plåga: närvaro kontra avbildning,
källa & avdrift, ledan vid jagets faktiska skuggtillvaro gentemot individens
skenbara frihet”.
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Werner Aspenströmsällskapet
Jag kan berätta att undertecknad kommer att hålla ett föredrag om Werner
Aspenströms liv och författarskap i ABF:s regi här på hemmaplan i
Smedjebacken. Det sker i slutet av januari.
Tanken är att starta en studiecirkel i ämnet som även kan komma att samarbeta
med en skrivarkurs på orten.
I sommar planeras en lite annorlunda utställning i samarbete med
Arkivhusparken, kulturförvaltningen i Smedjebacken och den fria teatergruppen
Folkteatern i Dalarna. Jag återkommer med mer information framledes.
Och med dessa ord önskar jag er en God Jul och ett Gott Nytt År.
Ulf Lundén
Ordförande

Här följer Werner Aspenströms dikt om konsumtionsjakten. Något att tänka på i
juletider.
PÅ PRYLTORGET
SÄLJES:
Avmaskad, fyra månaders hundvalp.
Jakttrofé, noshörningshorn, 62 cm.
Churchill: Andra världskriget.
Målvaktsbyxor, magmatta, benskydd,
plockstoppshandske, skridskor.
Parakiter, praktfinkar.
Bandit, 500 kr.
Officerspäls, enastående tillfälle,
matelasserad med renhår.
En nästan ny bäddsoffa.
Indisk safir.
ÖNSKAS:
En hängbjörk. Ock vidare en fågel.
En koltrast. Och vidare en sång.
En skymning. Och vidare en tystnad.
En gryning. Och vida kring en sol.
Het sommar. Och efter det en fågel.
En trana. Och därefter snö.
(ur Ordbok)
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