SEMINARIUM, BOKSLÄPP och ÅRSMÖTET 2020
Den 29 februari ägde Delblancsällskapets årsmöte rum i Per Albin-salen på ABF i
Stockholm. Årsmötet föregicks av ett seminarium om Sven Delblanc och Selma
Lagerlöf, då den nya boken Sprängstoff och episk urkraft släpptes. Lars Ahlbom,
Anna Nordlund och Daniel Skogman inledde diskussionen med var sitt anförande.
Många hade slutit upp, salen var fylld till sista plats och diskussionen blev livlig.
Vid årsmötet avtackades Per-Ola Jansson för sina 10 år som ordförande i
sällskapet. Lars Ahlbom framhöll i sitt tacktal Per-Olas stora förmåga att uppskatta
sina medarbetare och skapa trivsel, liksom hans mångsidiga bildning och
humanistiska passion, och, inte minst, hans stora kunskap om och kärlek till Sven
Delblancs författarskap. Presenter överlämnades, två böcker, en flaska vin och
blommor. Till ny ordförande valdes Lasse Zilliacus. Till ny ordinarie medlem i
styrelsen valdes Lill Dahlberg. Till nya suppleanter valdes Jim Axén, Simon
Bergström och Peder Johnson. I övrigt omval av tidigare ledamöter.
Lasse Zilliacus, finländare född 1941 i Stockholm, är musiker, översättare och
librettist. Sedan 1969 fram till och med sin pensionering var han anställd vid
Kungliga Operan i Stockholm som kormästare, repetitör och inte minst som
översättare. 2001 tilldelades Zilliacus Alf Henrikson-priset ”i det litterära
hantverkets tjänst” med motiveringen att han ”med humor, allvar och utsökt sinne
för textens förhållande till musiken får publiken att förstå och känna vad som
utspelar sig på operascenen”. Lasse Zilliacus skrev librettot till Miklós Maros opera
Kastrater som hade världspremiär på Drottningholmsteatern år 2005. I operan, som
utspelar sig under Gustaf III:s resa till Italien 1783, har den berömda
kastratsångaren Farinelli en central roll. Librettot var baserat på Sven Delblancs
Kastrater (1975). Lasse Zilliacus har under många år varit ordinarie medlem i
Delblancsällskapets styrelse, under senare år i rollen som sekreterare.

Till vänster: Aimée Delblanc överlämnar en bokgåva till Per-Ola. Till höger: Lasse
Zilliacus, Delblancsällskapets nye ordförande.

Eva-Stina Jordö överlämnar presenter till Per-Ola. Till vänster Lars Ahlbom som höll
tacktalet.

Per Ola tackar för uppvaktningen och tar avsked. Från vänster Aimée Delblanc, Göran Hillman, Lars
Ahlbom, Lill Dahlberg och Anders Vrethem.

