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God lördagsförmiddag på er alla!  
Det här blir ett lite kortare medlemsbrev än de tidigare.  
Innan annat nyhetsmaterial hunnit samla sig vill styrelsen naturligtvis ändå 
meddela er resultatet av frågesporten. Samt vinnarnas namn. Antalet deltagare 
kunde gott ha varit högre, de var bara sex utanför styrelsens krets. Av dessa sex 
hade bara en prickat in alla femton svaren rätt. Två hade gjort en miss och två 
andra dragit på sig två felaktiga svar. Dessutom inkom ett välvilligt svar som 
inte deltog i kvissen (som det tydligen ska heta nuförtiden. Undras vad Sven D 
hade tyckt om det ordet?)  
Rätt tipsrad skulle se ut så här: 1XX X2X 212 1X2 212 
Det var Damiens som skulle återkomma i ett drama av Delblanc.  
Och det är otvivelaktigt körsbärsträdet som titt och tätt blommar upp i 
Delblancs produktion, låt vara att han inte försmådde annan frukt.  
Ingen mindre än baron Urse som nolens volens har en halvbror i Tok-Harry och 
Samuel vandrade omkring som hjälppräst på Gotland.  
Kärleken är fjunet i Guds vinge som uppväger allt livets bly (Samuelsviten) och 
det var till Iran som Sven Delblanc reste som SIDA-stipendiat.  
På övriga frågor hade alla svarat rätt.  
 
Möjligen var frågorna för lätta, eftersom resultaten låg på så jämn nivå.  
Eller för svåra, så att bara få vågade sticka ut hakan? Vem vet. Ska vi kanske 
ordna en frågesport till, den här gången utan givna svarsalternativ enligt 
tipsmodellen? Skriv och tyck!  
Hur som helst är den lyckliga vinnaren Bo Holmberg! Han kammar alltså hem 
storvinsten med alla fyra böckerna, medan de övriga fyra belönas med ett 
exemplar av den ”misstänksamt övertygande” boken av Bo Gräslund om Sven D 
som författaren bakom deckarförfattaren Bo Baldersons alias. Vi gratulerar 
också Beata Agrell, Svante Eriksson, Ulrika Pohl och Axel Sjöstedt.  Böckerna 
kommer på posten.  
 
Bokbranschen sägs i dag gå på knäna, tyngd av digitala konkurrenter. Ändå 
utkommer det dagligdags ny tryckt läsning mellan två fysiska pärmar. En 
kommande sådan bok är frukten av DELS (De Litterära Sällskapen i Sverige) 
mödor att sammanställa en översikt av Sveriges levande litteratur. Den heter 
”Sverige Läser”. Jag citerar information från DELS:  
De verksamheter som DELS startade under 2018 på temat ”Sverige Läser 
kommer att resultera i en pocketbok, som ligger färdig lagom till Bokmässan 
2020 (i år digital). Som underlag har medlemssällskapen kommit med sina 



förslag på läsvärda titlar ur den svenska litteraturskatten, men DELS har även 
ringat in författare som inte har några egna sällskap. 
En efterlängtad uppslagsbok över våra litterära verk! 
Ursprunget kommer från Frankrike där det på 1980-talet gjordes en liknande 
guide, ”La Bibliothèque Idéale”. En gedigen bok på tusen sidor med listor över 
boktitlar. Projektet fick efterföljare i England, Italien och Ungern. 
Nu lanserar DELS en svensk guide för att stärka intresset för läsning och 
återutgivning av svensk litteratur. 
Här får du tips om böcker som du ”måste” läsa för att få chansen att bli 
exalterad! 
Pocketboken, på ca 250 sidor och med över tusen titlar, kommer att tryckas i  
2 000 exemplar. Normalpriset blir 50 kr, men räkna med kampanjpris på 20 kr 
vid mässor, utställningar och särskilda events. 
Redaktörsgruppen bakom boken är Olof Holm, Kristina Lundgren, Barbro 
Thomas, Göran Wessberg och Birgitta Wistrand.  
- - 
Alltså en bok i stil med Tusen böcker du måste läsa innan du dör”. Tittar du i 
den så inställer sig en lätt svindel vid tanken på alla de andra böcker, tusentals, 
som en genomsnittlig bokmal tuggar i sig alldeles ”i onödan” under ett långt liv. 
För min del hoppas jag bara att det antal böcker som återstår, sedan jag prickat 
in mina redan ”avverkade”, inte ska visa sig vara oöverkomligt stort. Vidare 
insmyger sig också den obehagliga misstanken att jag inte riktigt förstått dem 
jag ”redan tror mig ha avverkat”, och att jag hur som helst har glömt det 
väsentliga i deras innehåll… Att läsa om är en sällsynt konst.  
Min tanke går i sådana stunder till Cosimo Medicis bibliotekarie som för många 
hundra år sedan levde i Florens. Han bodde bokstavligen i ett utsparat 
utrymme mellan boksamlingarna i sin bostad, dit bara en smal korridor mellan 
bokstaplar lär ha lett. Denne bibliotekarie vars namn jag för ögonblicket har 
glömt, men som Per-Erik Wahlund har ägnat en oförglömlig essä, sysslade 
veterligen inte med något annat än med att läsa. Själv skrev han dock ingenting 
alls för egen del – utom inskriften på en medalj till hans ära: ”Läsning utan 
eftertanke gagnar föga.”  
Det är alltid bra att tänka efter. Även före, kanske särskilt före öppnandet av 
DELS nya tänkvärda skrift…  Rekommenderas alla medlemmar!  
 
Det var allt för den här gången. Må rådande epidemi avlösas av en epidemi av 
Delblancläsning över hela nationen! Varma hälsningar till alla medlemmar!  

        Lasse Zilliacus, ordförande 


