DELBLANCSÄLLSKAPET
Medlemsbrev 2/2015
”Jag har inte förut läst någon modern svensk roman
av rang som haft så mycket karaktär av traditionell
folklig roman mitt uppe i experimentet, och jag vet
inget litterärt verk från senare år som med sådan
kraft tecknar ihåligheten i vårt samhällssystem.”
Karl Erik Lagerlöf, Strömkantringens år och andra
essäer om den nya litteraturen, sid. 153: Sven
Delblanc öppnar maskineriet (Om Åminne).
PAN/Nordstedts 1975
Kära vänner i Delblancsällskapet!
Jag har nu konsumerat årets första svenska äpplen, Gyllenkroks astrakan, Discovery och
Transparente Blanche, gamla och nya sorter samsas på salutorg och i butiker. Kantarellernas guld
flödar över i skogarna och senkomna Karl Johan manar till öppnande av kraftfulla vinbuteljer: hösten
är i antågande.
För Delblancälskaren har vårens höjdpunkt varit utdelandet av Delblancpriset med Niklas Rådström
som pristagare. I detta Medlemsbrev berättar vi nu kortfattat om vad som i övrigt timat under våren
och vad som är på gång mot slutet av innevarande år.
Årsmötet 2015
Årsmötet ägde rum 14 mars på ABF i Stockholm, som vi aviserat i Medlemsbrev 2 och 3/2014. Ola
Larsmo höll ett mycket intressant inledningsanförande där tyngdpunkten låg i en jämförelse mellan
några motiv i Sven Delblancs romaner och liknande hos andra kända svenska författare som Lars
Ahlin, Ivar-Lo Johansson, Sara Lidman och Pär Lagerkvist.
Årsmötesprotokollet med verksamhets- och revisionsberättelse återfinns nu på vår hemsida.
Delblancpriset
Delblancpriset 2015 tilldelades Niklas Rådström. Vi skickar med motiveringen ännu en gång:
”Niklas Rådström har med språkligt mästerskap och i Sven Delblancs humanistiska anda gett oss
oförglömliga berättelser om människoöden i skilda tider. Genom att vara verksam i många genrer
och genom att förena stor lärdom med mild humor når författaren en bred publik. Tack vare sina
djupa insikter i den klassiska litteraturen och i mytens språk skapar Niklas Rådström litteratur som
berör läsarna. Detta blir särskilt uppenbart i Boken från 2013 där han inte bara öppnar Bibelns
berättelser mot nya tolkningar utan också undersöker själva skapandets vånda och lycka.”
Prisceremonin ägde rum på pingstafton, lördagen 23 maj i Trosa lands kyrka. Ceremonin samlade
drygt 60 deltagare. Planering och genomförande av prisutdelningen har ägt rum i mycket gott
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samarbete med Sörmlands Nyheter och Trosa kommun, som generöst bjöd ca 30 gäster på en ståtlig
buffé i Trostorps hembygdsgård efter prisutdelningen.
2017 ger vi ut ett nytt Delblancpris.
Diktaren och Målaren
Påminner ännu en gång om en utgivning som beskrevs i det förra Medlemsbrevet. Vi har ju börjat
året med ett svårslaget erbjudande för alla bokälskare – men särskilt för våra medlemmar som till
medlemspris kan införskaffa Diktaren och Målaren. En praktfull och rikt illustrerad bok om
relationen mellan Sven Delblanc och bildkonstnären Reinhold Ljunggren. Tipsa gärna vänner och
bekanta om detta. Boken går att köpa till medlemspris för 200 SEK via ahlbom.lars@telia.com.
Delbladet
Delbladet kommer som vanligt att ges ut några veckor före jul till alla medlemmar som erlagt
medlemsavgiften för 2015. Årets upplaga kommer att innehålla texter av bl. a Theodor Kallifatides,
Niklas Rådström, Ola Larsmo och flera andra.
Delblancbibliografin
Det omfattande arbetet som tre av våra medlemmar genomfört är nu i princip avslutat. Vi räknar
med att under 2016 i samarbete med Universitetsbiblioteket i Uppsala kunna trycka och distribuera
denna för kommande forskning och allmänhet så värdefulla bok.
Mystikseminarium på Sigtunastiftelsen
Sven Delblanc var en stor beundrare av Gunnar Ekelöf. De två träffades aldrig, men vid ett tillfälle
tvingades Sven ”fly” när en förfrågan från DEN STORE POETEN kom med önskemål om ett möte. Den
unge Sven vågade inte möta sin store förebild. Båda författarna har haft och skildrat mystiska
upplevelser.
Vi har nu inlett ett arbete med att ordna ett tvådagars seminarium i samarbete med
Ekelöfsällskapet och Sigtunastiftelsen som vi kallar ”Mystik och livssyn”. Seminariet ör förlagt till
Sigtunastiftelsen och äger rum 8 och 9 oktober 2016. Vi lägger ut inbjudan och program på vår
Hemsida så fort allt är klart.
Facebook
Vi uppmanar även denna gång alla Delblancvänner att vara aktiva på vår Facebooksida. Har du inte
varit där, uppmanar vi dig att gå in och titta!
Jesper Ersgård är ansvarig för Facebooksidan. Du når honom på e-post jesper@ersgard.com.
Hemsidan
Vi fyller på med information hela tiden på vår Hemsida. Gå in och titta! Anders Broström ansvarar för
hemsidan. Du kan nå honom på e-post andersbro@telia.com.
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Lokala arbetsgruppen i Trosa
Du kan läsa om den lokala aktiviteten i höst på vår hemsida.
antikvariat.net
Samtliga av Delblancsällskapets utgivna böcker finns nu tillgängliga på antikvariat.net. Det är ett
samarbete mellan Delblancsällskapet och antikvariatet i Norrköping. Men du kan även i
fortsättningen köpa dem via ahlbom.lars@telia.com, som vi nämnt i tidigare Medlemsbrev.
Medlemsavgiften
Vi uppmanar nu alla medlemmar som ännu inte erlagt årsavgiften för 2015 att göra det så fort som
möjligt. Medlemsavgifterna är förutsättningen för att vi skall kunna klara löpande kostnader för
styrelsearbetet och utgivandet av Delbladet. Allt vårt arbete är ideellt. Vi har dock kostnader för
tryckning och distribution av årsskriften. De stora projekten, som t.ex. utgivningen av DelblancLjunggrenboken, täcks alltid av fondmedel som vi beviljas efter ansökan.
Vi har ingen möjlighet att via e-post påminna var och en som inte erlagt medlemsavgiften för 2015,
utan vi ber var och en att kontrollera om avgiften är betald eller inte. Medlemsavgiften är som
tidigare år 200 kr för enskild medlem, 250 kr för boende på samma adress. Bibliotek, organisationer
eller företag betalar 500 kr. Glöm inte att uppge ditt (era) namn på blanketten, eller om du betalar
via nätet. Delblancsällskapets plusgiro är 86 49 86-5. Vår kassör Ove Pettersson informerar gärna om
oklarheter råder huruvida medlemsavgiften har erlagts eller ej för 2015. Han nås enklast på
pettersson-ove@bredband.net.
Medlemmar som skaffat eller bytt e-postadress uppmanas att meddela vår kassör detta per
omgående!
Medlemsbrev 3/2015
I samband med utskicket av Delbladet kommer årets tredje Medlemsbrev att skickas.
Citatet
”Döden och ålderdomen blev du äntligen varse. På hemväg från dagsverket ser du den lysande
aftonstilla ån, ser solnedgången sväva mellan himmelsvida vingar av färg, och äntligen inser du klart,
att även i ett människoliv blir det kväller.”
Sven Delblanc, Stenfågel, sid.5. Bonniers 1973. Citatet inleder romanen och var utgångspunkt för Ola
Larsmos anförande vid Delblancsällskapets årsmöte 2015.

Per-Ola Jansson
Ordförande
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