MEDLEMSBREV NR 2, AUGUSTI 2021
God morgon, alla underbara medlemmar av detta sällskap, vänner av Sven Delblancs härliga
författarskap!
Jag kan hälsa till er från Karelska näset där jag tillbringat större delen av sommaren. Sommarvärmen
här har inte stått efter Sveriges, men tillfälliga regn har lindrat torkan under juni och juli. Nu ligger
hösten så att säga i luften med många dagar av regndis och bara ett tiotal graders värme. Plommon
och äpplen dunsar ner i ännu kraftigt grönt gräs. Notoriskt svampälskande ryssar strövar runt
knutarna på jakt efter ”vita”, dvs. soppar av olika slag. Själv hoppas jag om ett par veckor kunna
plocka fler arter än så på svensk mark innan det är dags att gå i vinteride.

Visst har vi alla läst Hedebyborna och upplevt deras liv i skuggan av kriget. Särskilt krigen i Finland
skymtar fram i romansvitens tredje del; inte minst följer vi Kettil Kyhles öden som frivillig i öster. De
utgör en förstärkt tyngdpunkt i TV-serien, där Kyhle i en lång slutscen sitter hemförlovad och räknar
sina stupade kamrater på fingrarna: Pentti, Matti, Antero och allt vad de hette. Ibland har jag därför
Sven Delblancs ande som sällskap bredvid mig när jag här kliver över halvt igenrasade
förbindelsegravar i skogarna.
Jag skriver framför allt för att påminna om den uppskjutna prisutdelningen av årets Delblancpris till
Steve Sem-Sandberg som nu äger rum på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm söndagen den 26
september klockan 16:00.
Priset är i kris, vi måste bygga upp det på nytt, med nya finansiärer, och sällskapet söker därför
uppmärksamhet med ett synligt evenemang.
PROGRAMMET. Teaterchef Martina Montelius presenterar själv pristagaren som håller ett eget
tacktal. Stefan Johansson presenterar fakta runt Woyzeck, Büchners rollfigur som även Sem-
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Sandbergs senaste roman handlar om. Mellan verserna läser Lotta Alemyr texter av Delblanc och
Sem-Sandberg och Sven Risberg och Lucie Žurmanová spelar musik på två celli.
Vi tror att en inträdesavgift om 100 kronor inte ska avskräcka någon från ett så attraktivt program!

Tyvärr finns bara 35 platser att sälja i dessa coronatider. Därför uppmanar vi medlemmar att
anteckna sig för biljetter hos Ove Pettersson, pettersson-ove@bredband.net före den 16
september, varefter eventuellt återstående biljetter går till öppen försäljning. Först till kvarn gäller,
det är den brutala sanningen… Och snälla ni, medlem är man bara om man betalt årsavgiften, 250 för
enskild medlem och 300 för par, till PG 86 49 86 – 5!

Vidare vill jag påminna också om Helsingforsresan, den som skulle ha företagits redan i mars 2020!
Den går nu av stapeln torsdagen den 21 oktober 2021 klockan 16 med hemkomst den 23. Några
platser har blivit lediga och det vore trevligt att vara ”fulltalig”. Vi besöker det redan ryktbara
stadsbiblioteket, döpt till ODE, äter lunch där och lyssnar till professor Clas Zilliacus minnen av och
tankar om sina kontakter med Sven Delblanc. Troligen hinner vi också bese t.ex. Designmuseet på
Högbergsgatan innan färjan (där vi kan lämna våra saker) åter avseglar 17.15. Å andra sidan ligger
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Nationalmuseet tvärs över gatan mittemot ODE, det vore ett alternativ. Eller Musikens Hus, en
fantastisk inrättning vid samma torg! Kom gärna med önskemål!
Frukostar och måltider på båten inklusive s.k. dryckespaket ingår i resans totalpris 2 000 kronor.
Leif Risberg berättar under resan om juryns arbete och tankegångar inför de fem senaste
Delblancprisen.
Anmälan till Ove som ovan eller till mig, lassezilliacus1@gmail.com, även den före den 16
september.
Planerna på en vårlig resa till platser i Danmark som är förknippade med Delblanc jäser fortfarande i
tysthet. Som en förstudie vore väl medlemsmöte(n) och läsning av Kära farmor ingen dum idé.
Vi i styrelsen hoppas på att snart kunna sammanträda fysiskt för att realisera ett så krävande
programinslag i vår verksamhet. Och hoppas dessutom på att strö in några mindre krävande när
tillfälle ges och orken räcker till. Vi hoppas få se många delta – det är den enda variant av det ordet vi
vill godkänna idag!

Lasse Zilliacus, ordf
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