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                       ”Marken är inte frusen. Det är bara svinen som är lata.” 
     (Ur ”Åsnebrygga”) 
 

Kära vänner i vårt kära sällskap!  
 
   Just sällskap börjar snart vara en verklig bristvara och alla som har sökt sig till ett litterärt sådant 
förtjänar i dessa tider att få sällskap i någon form, låt vara via tangentbord och skärmar. Egentligen är 
ju litteraturälskare aldrig riktigt ensamma. Ty en god bok är alltid en god vän, den vänder dig aldrig 
ryggen – utom när du låter den stå på hyllan.  
 
NY FRÅGESPORT 
   Det är mycket som ”fryser inne” just nu, särskilt på det kulturella planet. Svinen må lata sig när 
jordmånen är hård – men det behöver ju inte vi göra. 
   På min hylla står nittiotre centimeter tryckalster med anknytning till Sven Delblanc. Andra kanske 
äger långt över metern. Men det är länge sedan jag läste flertalet av dem och jag kan inte på något 
sätt skryta med att kunna påminna mig om allt ur alla.  
   Hur är det ställt med er andra?  
   För att i någon mån utröna svaret på den frågan, och framför allt för att skapa lite focus kring 
sällskapets existens (som är på sparlåga, alls icke tynande!) strävar styrelsen dels till att författa 
medlemsbrev lite oftare, dels till att framhäva sällskapets egentliga syfte: att skapa en initierad 
läsekrets åt Sven Delblanc. Vår gemenskap skapas ju just av att vi delar erfarenheter ur samma 
författares böcker!  
   För den skull utlyser vi nu en ny tävling där alla som nås av detta brev kan delta. En ny frågesport.  
   Denna gång listar vi femton citat och frågar var i Delblancs produktion de är hämtade. De har 
visserligen olika ursprung – men kan några av dem möjligen ha samma ursprung? Och tänk om 
något inte ens är av Delblanc...  nämen, det vore väl ändå för lurigt, vems då?  Vi tror att några 
citat kommer att kännas enkla; några att te sig som bekanta som man besvärad inte kan minnas 
namnen på; och några att förbli främmande man möjligen hört talas om men inte kan placera. Fast 
kanske med listiga slutledningar? Nätet kan för all del erbjuda möjligheter till detektivarbete för den 
hugade – men ack, det naggar så gärna på stoltheten efter välförrättat värv… Och det är inte 
allvetande heller.  
   Två av citaten är ur Delblancs rika korrespondens med – ja, med vilka personer? Deras namn utgör 
rätta svar.  
   Låt er inte nedslås av vare sig mängd eller svårigheter. Det är inte alls nödvändigt med alla rätt, 
troligen inte ens för att vinna!  
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   Mejla era svar före den 20 december till lassezilliacus1@gmail.com. Första och andra och tredje 
pris i citattävlingen kan dock inte skickas ut förrän efter den 15 januari, eftersom vi annars skulle 
avslöja hens namn – för de kommer att vara böcker av vår nästkommande pristagare!  
Se bilagan till medlemsbrevet.  
 
”LYDA VILL DOM” 
   Än tycks inte Sven Delblanc vara bortglömd i samhällsdebatten. Se understreckaren i Svenska 
Dagbladet från den sjätte oktober i år! Det glädjande är att skribenten Håkan Lindgren (som 
förresten återkommer i årets medlemsbok) inte bara utgår från en enskild åsiktsyttring av Delblanc, 
som ju själv var en flitig debattör, utan i sin artikel hänvisar till en hel roman. Grottmannen är en bok 
som ger uttryck för mycket väsentligt om Delblancs syn på sin omvärld och sin samtid – i mångt och 
mycket fortfarande vår egen. Den som inte redan sett artikeln kan förhoppningsvis bekanta sig med 
Lindgrens betraktelser här: https://www.svd.se/faran-med-att-vanda-kappan-efter-vinden.  
 
DELBLANCPRISET 20121 
   En nyhet – som ännu inte får vara en nyhet – är att den av styrelsen utsedda kommittén nu har 
presenterat en kandidat till Sven Delblancpriset 2021. Priskommittén har varit sammansatt av 
Magnus Halldin, Sara Gordan, Leif Risberg och sällskapets sekreterare Lill Dahlberg. Kandidatens 
namn publiceras den 15 januari. Allt jag i skrivande stund kan avslöja är att mottagaren är i högsta 
grad värdig, läses i vida kretsar och redan höljts av många andra hedersbetygelser… Och, om 
överpestföreståndarinnan fru Kovida Coronander blott så tillåter, kommer utdelning att ske med 
övlig pompa och ståt i Trosa landskyrka kring den 26 maj 2021. Hon har som bekant ett sjukligt 
oförutsägbart lynne, men vi hoppas ändå att vi då kan samlas med friska tag!  
 
MEDLEMSGÅVA 
   Det utkommer inte något Delblad nu till jul, så som de senaste sju åren varit fallet. Som fullgod 
ersättning kommer i stället boken från vårt jubileumsseminarium att skickas ut som årets 
medlemsgåva, om ock med viss försening. Den innehåller 5 texter från seminariet (Bo Larsson, Bo 
Gustavsson, Håkan Lindgren, Jenny Maria Nilsson och Magnus Halldin) plus ytterligare 4 texter (Kurt 
Johannesson, Crister Enander, Helene Blomqvist och Lars Ahlbom). Boken hinner inte med i förlagets 
vårutgivning, men böckerna kan sannolikt distribueras till medlemmarna under våren. Titel lyder: 
Den förtvivlade humanisten. Nio essäer om Sven Delblanc. 
   Kontrollera därför gärna att du/ni finns i registret för Delblancsällskapets betalande medlemmar för 
i år. 
 
DELBLADET 
   Vi hoppas kunna ge ut Delbladet nästa år, såsom tidigare strax före jul, men beslut är ännu inte 
fattat. Visst material har redan hopat sig och väntar otåligt på att nå läsare.  
 
TRAKTEN 
    Se vad Axel Hellby skriver i sin nya tidskrift ”Trakten” om vattenglittrande Delblancminnen: 
https://trakten.nu/1/vattenskrift/  Han är också en ny entusiastisk medlem i sällskapet! Välkommen! 
 
JAHA, 
det var allt för den här gången. Håll modet uppe och feberkurvorna nere! Vi hörs 

 Lasse Zilliacus, ordf.  
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