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Vid årsskiftet201712018 hade Delblancsällskapet 150 medlemmar, varav 4 är institutioner.
Tre medlemsbrev har sänts ut under verksamhetsåret.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda möten:24/1,25/a finkl. konst. möte),
26/9 och23llL.

Styrelsen har under året bestått av Per-Ola Jansson (ordförande), Lars Ahlbom (vice ordförande),
Lasse Zilliacus (sekreterare), Ove Pettersson (kassör), Leif Risberg (ordinarie ledamot), Christian
Wändahl (ordinarie ledamot), Kewe Zahr (ordinarie ledamot), Lill Dahlberg (suppleant), Anders
Vrethem (suppleant) och Daniel Skogman (suppleant).

Årsmötet 2017

Årsmötet var forlagt till i Uppsala och lockade ett 30-tal mötesdeltagare. Mötet hölls i det

Stavenowska huset som ligger i Södermanlands-Nerikes nationskvarter.

Efter mötet höll professor Johan Svedjedal ett mycket uppskattat anförande om sin relation till Sven

Delblanc, framförallt med koppling till arbetet med Den Svenska Litteraturen (DSL).

Efter guidad visning av nationens lokaler, inklusive biblioteket, och ett utbringande av en skål for
nationens store tillskyndare, Carl Carlsson Gyllenhielm, avnjöts en festmiddag, varvid deltagarna fick
ta del av ett sångligt smakprov, när en mindre kör med bravur framforde några stycken ur nationens

berömda spex Pä Madagaskar.

Val av styrelse, revisorer och valberedning

Årsmötet beslutade att till ordförande välja

Per-Ola Jansson 1 år (omval)

Till ordinarie ledamot valdes:

Lars Ahlbom 2 år (omval)

Till suppleanter valdes i följande turordning

L. Lill Dahlberg
2. Anders Vrethem
3. Daniel Skogman

1år (omval)

1år (omval)

1år (omval)
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Till revisorer valdes:
Stefan Björnmalm 1år (omval)

Maj Ohlsson 1 år (tidigare suppleant,)
Till revisorssuppleanter valdes:
Cecilia Ericsson 1 år (omval)

Birgitta Lerjeryd 1år (nyval)

Till valberedning valdes :

Eva-Stina Jordö, 1år (omval, sammankallande)
Anders Frigell, 1år (omval)

Axel Sjöstedt, 1år (omval)

Avgående styrelsesuppleanten Jana Ri.iegg avtackades med en blombukett för värdefulla insatser
under året som gått.

Vid konstituerande styrelsemöte 2017 valdes:
Lars Ahlbom tillvice ordförande
Lasse Zilliacus till sekreterare
Ove Pettersson till kassör

Ekonomi 2017

2Ot7 ärs resultat är en förlust på 5 752 kronor (föregående år en vinst på 1 901 kronor). Det är en

resultatförsämring med 7 653 kronor jämfört med föregående år. På intäktssidan en halvering av

bidraget från Trosa kommun till 4 000 kronor samt att Lokala gruppens aktiviteter i form av

flottfärderna ej gick att genomföra på grund av lågt vattenstånd. Budgeterat 3 000 kronor för detta
som således uteblev. Dessa intäktsminskningar kompenseras dock genom högre medlemsavgifter
och bokförsäljning.

På kostnadssidan är det årsskriften som avviker kraftigt från budget.
2018 års utmaningar blir att finansiera årsskriften samt att behålla och helst öka antalet medlemmar

Vid årsskiftet fanns det likvida medel på 48 000 kronor samt eget kapital uppgående till 45 851

kronor.

Delblancpriset

Ola Larsmo tilldelades Delblancpriset20lT med ftljande motivering

För sitt rikaförfattarskap i vilket han gcirna uppsöker bortglömda men avgörande historiska

brytpunkter och drirmed hjrilper oss attförstå vår egen tid. Som ansvarstagande intellektuell, och i
Sven Delblancs anda, för Ola Larsmo outtröttligt lrumanismens talan i kamp mot nutidens oroande

tendenser.

Prisjuryn bestod av Sara Gordon, ftirfattare och översättare, Magnus Halldin, författare och

litteraturhandläggare vid Svenska Akademien, samt Leif Risberg, lektor och styrelseledamot i
Delblancsällskapet. Från och med 2015 utdelas priset vartannat år och prissumman är 40 000 kronor
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Den 20 maj mottog Ola Larsmo priset vid en högtidlig ceremoni i Trosa lands medeltidskyrka.

Delblancsällskapets ordförande Per-Ola Jansson och ordforanden i kulturnämnden i Trosa kommun

Lena Isoz hälsade välkomna. Leif Risberg presenterade Larsmos forfattarskap i ett inspirerat

anfrirande, varefter prischeck, blommor och en skulpfur av Jim Axdn överräcktes till pristagaren.

Därefter foljde Larsmos spännande tacktal där han fokuserade på Delblancs skildring av emigrationen

i Kanaans land, Livets ax och Agnar och jämförde med Vilhelm Mobergs stora emigrantepos.

Ovanstående programpunkter interfolierades av vacker musik framftird av Lotta Arvidsson Eklind
(sång) och Anders Holtz (piano).

Högtidsmiddagen med kommunfullmäktiges och kultumämndens båda ordflorande närvarande ägde

rum i Trosa Kvarn, som erbjöd en fascinerande miljö, med forsande vatten under bjälklaget och ett

strålande försommarljus, som ledsagade oss när jordgubbarna och den italienska buffdn senzerades.

Ola Larsmo var i högform och höll ett mycket fint tacktal ftir priset och ftr den goda maten.

Ny bok om Syen Delblanc och Gunnar Ekelöf

I september 2017 , mindre än ett år efter att seminariet om Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc ägde rum

hösten 2016 pä Sigtunastiftelsen, utkom på Carlssons forlag boken Jag skriver till dig/rån ett avlcigset

land. )o[ystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc. Boken återger seminariebidragen av

Antoon Geels, John Swedenmark, Bo Gustavsson, Lars Ahlbom, Görel Cavalli-Björkman, Johan

Cullberg, Helene Blomqvist och Maria Kiichen. Den har kompletterats med essäer av Karin Levander,

Ylva Eggehorn, Bo Gustavsson och Bo Utas. Boken är rikligt illustrerad och omfattar drygt 300 sidor.

Redaktörer har varit Lars Ahlbom och Karin Levander.

Releaseprogram i Benhuset på Katarina Kyrkogård

Torsdagen den 7 december kl 19.00 arrangerade Delblancsällskapet tillsammans med Ekelöfsällskapet

och Katarina florsamling ett releasemöte för boken om Delblanc och Ekelöf. Mötet var välbesökt och

ägde rum i Benhuset på Katarina Kyrkogård. Anne Sörman, präst, forskare och författare talade om

boken. Lars Ahlbom, John Swedenmark och Görel Cavalli-Björkman medverkade med uppläsningar.

Efter programmet i Benhuset bjöd ftirsamlingen på fika i fi)rsamlingshemmet på Högbergsgatan där en

livlig diskussion om mystika erfarenheter ägde rum. Boken såldes till formånspris -

Delbladet20lT

48 spännande sidor Delblod distribuerades några veckor före Jul. Det vackra omslaget pryds av en

detalj ur Sandro Botticellis Våren (Primavera) som knyter an till Helen Blomqvists text om Primoverq

och Sibbedöttrarnos återkomst. Ola Larsmos och Leif Risbergs pristal vid Delblancprisutdelningen

återges. Sven Delblancs översättare i Norge Per Qvale berättar om sina kontakter med Sven Delblanc
och om arbetet med att översätta hans böcker. Conny Svensson skriver om Homerisk hemkomst,

Claes-Magnus Hugoh om Prastkappan, Göran Hillman om Sven Delblanc och arbetarförfattaren Erik

Johansson, Kerstin Hallert om 4O-årsjubilerande Hedebyborno och Daniel Skogman om Sven

Delblanc och Selma Lagerlöf. Sven Delblanc bidrar med texter om Nietzsche, Selma Lagerlöf och Erik

Johansson.
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Delblancsällskapets lokala verksamhet i Hedebyland 2OL7

Delblancsällskapets arbetsgrupp i Hedebyland (Vagnhärad/Trosa ) har en viktig uppgift när det gäller
kontakten till kommunen, där man gärna markerar Sven Delblancs författarskap som viktigt att lyfta
fram som en del av bygdens kulturprofil. Dit hör utdelningen av Delblancpriset vartannat år, vilket
sker i samarbete mellan kommunen och Delblancsällskapet.

I Vagnhärads bibliotek finns Delblancrummet med en boksamling som presenterar Delblancs
författarskap och som vårdas av arbetsgruppen. Sällskapet kan fritt använda rummet som möteslokal
och plats för andra aktiviteter.

Under året arrangerades ingen Å-promenad på grund av att 17 maj låg alltför nära dagen för
Delblancprisutdelningen precis som 2015.

Den Ll. juni höll Delblancsällskapet ett Sven Delblanc-event på Trosa Stadshotell, som fyllde 150 år
201"7. Under detta presenterade den lokala arbetsgruppen Sven Delblanc som författare och Per-Ola

Janssonbrev talade om "Trosa som myt och verklighet" hos Sven Delblanc.

Trosa kommun har tryckt en flersidig broschyr "Völkommen till Hedebyland" och har meddelat oss,
på Delblancsällskapets förslag, att man har för avsikt att utforma en trippelstaty av Sven Delblanc,
Gunnar Ekelöf och Reinhold Ljunggren med lämplig placering i Trosa.

Under första halvåret ägde regelbundna träffar rum i Delblancrummet i Vagnhärad då man

diskuterade romanen "Ktiro Farmor". Under hösten ställdes däremot Delblanckvällarna in på grund

av för få anmälda deltagare.

Lokalgruppen har under året i dialog med Länsteatern/Scenkonst Sörmland initierat ett arbete som

syftar till att skapa en barnpjäs byged på Hedebysviten.

övrig verksamhet

Axel Sjöstedt, ledamot av valberedningen, har under året arbetat med att i Uppsala skapa en

lokalgrupp inom sällskapet, lik den i Trosa. Den 28 september träffade ordf. Per-Ola Jansson

biblioteksnämnden på Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala för att diskutera nationens framtida

roll i Delblancsällskapets verksamhet. Ett planerat informationsmöte på Nationen tvingades tyvärr

ställas in på grund av sjukdom. Nationstidningen Majhölsning innehöll 2017 en artikel om

hedersledamoten Sven Delblanc med foto.

I
Stockholm 201t-01-28
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Delblancsällskapet
Org nr 817606-3371

Resultaträkning är 2OL7 (kronor)

lntäkter
Medlemsavgifter

Bidrag till bokprojekt mm

Bidrag Trosa kommun

Lokala gruppen, aktiviteter
Bokförsäljning mm

Bibliografin
Delblancpriset

Övriga intäkter

Kostnader
Mystikseminarium
Bokprojekt Delblanc Ekelöf

Bibliografi

Lokala gruppen, aktiviteter
Årsskrift

Årsmöte
Styrelse administration

övriga kostnader

Delblancpriset

Resultat

Bokslut 2OL7

20L7

27 150
20 000

4 000

0

8 750

0

3 000

900

63 800

25 000

110 000

I 000

4 000

5 342

12200
0

1 033

165 575

-101 818

0

-4785
-2 L33

-31968
-10 235

-9 339

-395

-3 000

-L63674

0

-16 L17

-2 500
-1 000

-24 483

-2498
-10 795

-198

-11 961
-69 552

24 000

0

I 000

3 000

2 000

0

3 000

1 000

41 000

0

0

0

-2 000

-r0 000
-3 000
-9 500

-500

-12 000

-37 000

Budget

20L7 2015

1 901-5752 4 000



Bokslut 20L7

Delblancsällskapet
Org nr 817606-3371

BalansräkningåOLT-t?-3L (kronor) 2ot7-L2-31

Tillgångar
Plusgiro

Bank

Kassa

Skulder

Förutbetalda medlemsavgifter

Reserverat till Delblancpriset
Reserverat till bok Mystikseminarium

Eget kapital
lngående kapital

Resultat

Trosa 2018-01-28

Ove Pettersson

Kassör

5027

13 515

32s22
1964

48 001

0
q

2 150

51 603

-5 752
4s 8s1

48 001

20L6-t2-31

8 358

52522
7 673

62 553

2 950

3 000

5 000

10 9s0

49 702
1 901

51 603

62 5s3


