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Kära medlemmar, alla ni som gärna tillbringar stunder i Sven Delblancs sällskap, låt vara att
hans vältaliga närvaro nu manifesterar sig bara genom hans tryckta ord. Vilket förresten inte är så
”bara”… Få har som han i ord målat upp människor, landskap och årstider. En annan konstnär, Svens
nära vän Reinhold Ljunggren var lika skicklig med penseln som Sven med pennan.
Nedanstående återgivning av hans målning Allhelgonadag 1985 är aktuell i dubbel bemärkelse: för
det första skrivs detta medlemsbrev på tröskeln till årets allhelgonadag; förvisso en höstlig etapp mot
vintermörkret – men ett som vi hoppas ska lysas upp av det varslande ljuset i covidepidemins tunnel.

Allhelgonadag 1985 (obetydligt beskuren)
För det andra har Delblancsällskapet sorg.
Vår mångårige styrelseledamot Kewe Zahr har gått bort. Våra tankar går till Louise och barnen
Oscar och Rebecka. Sällskapet sörjer en lika varmhjärtad som vital och engagerad idéspruta i
styrelsen. En fullständigare nekrolog av Lars Ahlbom kommer att kunna läsas i årets Delblad som
utkommer i december.
Lars Ahlbom skriver om sin gode vän bland annat så här:
Reinhold Ljunggren var Kewes svärfar. Några år efter att Reinhold dött hörde Kewe av sig till
Delblancsällskapet. Han hade hittat teckningar som Sven Delblanc skickat till Ljunggren. En tid senare
dök också de drygt 220 brev som Sven skrivit till Reinhold upp, och vi förstod snart vidden av den
kontakt och den vänskap som varit mellan dessa två. Det ledde till att Kewe, Lars Ahlbom och Leif
Risberg i ett symposium i Trosa år 2013 belyste olika aspekter av detta samarbete, Reinholds omslag
till många av Svens böcker, hans stora porträtt av Sven i olja, Svens texter om Reinholds bildvärld och
deras gemensamma bok Sörmland i minnet. Sven Delblancs alla brev var ett viktigt källmaterial, men
gav också ett underlag för att belysa Sven Delblancs lysande förmåga som brevskribent. Symposiet

blev lyckat, vilket i sin tur ledde vidare till boken Diktaren och Målaren som utkom 2014. I ett kapitel
tecknar Kewe där med stor insikt och kärlek ett vackert porträtt av sin svärfar och vän.
En nekrolog om Kewe av Lars Ahlbom kommer att kunna läsas i årets Delblad som utkommer i
december.

DELBLANCPRISET 2021
Som vi alla vet lyckades sällskapet till sist dela ut Delblancpriset 2021 under värdiga former till en
värdig mottagare, Steve Sem-Sandberg. Detta skedde den 26 september på Martina Montelius
Teater Brunnsgatan 4 och teaterchefen höll själv ett lysande lovtal till Steve, som senare svarade i
liknande termer. Cellistparet Risberg – Žurmanova förgyllde ceremonin med sin konst. Vi gratulerar
Steve. Samtidigt oroar vi oss för prisets framtid. Våra tidigare finansiärer har tyvärr dragit sig ur just
när det börjat bli etablerat och i år även väckte uppmärksamhet i media på en alldeles ny nivå. Idéer
finns – men hur fresta ett njuggt näringsliv till att gynna ett svältfött kulturliv? En grannlaga uppgift.
Å andra sidan - om bara två finansiärer/företag ville ställa upp med 12 500 kr inom ett budgetår
skulle det ge 50 000 att dela ut vartannat år. Är det verkligen en avskräckande summa?
Vet någon av er någon möjlig intressent, så sätt inte ert ljus under skäppan!!

LEDUNG MOT ÖSTER
Redan i september 2019 kallade sällskapets styrelse till ledung. Kosan skulle styras mot Helsingfors
nya och sensationellt fängslande stadsbibliotek, där prof. Clas Zilliacus skulle tala om sitt samarbete
med Sven Delblanc under arbetet med Den Svenska Litteraturen. På färjan över skulle sällskapet hålla
sitt årsmöte. Årsmöte på båten blev det i alla fall inte, ett sådant måste ju varje medlem beredas
tillträde till – och sedan kom ett virus i vägen. Alla färjor blev strandsatta, och som så många andra
planer strandade alla på den lilla organismens härjningar.
Men, men, nyligen blev resan äntligen av och lyckligtvis utan härjningar av alla de slag, möjligen
med undantag av huggsexan på båtens smörgåsbord. Gruppen var dock avsevärt decimerad och
räknade nu bara 9 resande. Desto mer entusiastiska blev deltagarna av guidningen på biblioteket dit
de stretade fram i isande motvind och regn ända från färjeterminalen.

Citybiblioteket i Helsingfors i lyftkransperspektiv
Efter en lätt lunch vandrade vi vidare i motvinden mot Finska Vetenskapssocietetens anrika lokaler
vid Kaserntorget och fick så – äntligen – höra om Clas erfarenheter.

Clas framställning började i en översikt av litteraturhistorieskrivning i allmänhet och utmynnade i
ett antal brev från Delblanc till honom själv. Några av brevens formuleringar framkallade frustande
skrattsalvor i församlingen, och frågan är om inte Sven Delblanc ibland överträffar sig själv just i
brev? Där behövde han inte känna sig hämmad av det tryckta ordets oåterkallelighet, utan kunde ge
sig hän åt sina välkända, obetalbart dråpliga hyperboler och halsbrytande metaforer. Breven kommer
nu att läggas till befintliga Delblancarkiv.

Professor em. vid Åbo Akademi Clas Zilliacus
På utresan kåserade Leif Risberg om juryarbetet inför fem prisutdelningar och gav oss tänkvärda
inblickar i en litteraturbedömares svåra värv. På hemresan samlades vi för att prata om sällskapets
kommande aktiviteter.
Efter så lång tids stiltje börjar vi nu få lite vind i seglen. Förhoppningsvis vill många vara med på
seglatsen! Vi rivstartar redan denna höst med en

GEMENSAM LÄSNING AV KÄRA FARMOR
Lördagen den 27 november samlas vi så många som ryms på Renstiernas Gata 13, fjärde våningen,
klockan 13:00 för att under trivsamma former höra om och själva tala om Sven Delblancs bok Kära
Farmor. Vi får lunch med valda drycker, en initierad introduktion av XXXXXXXX och får framför allt
framföra egna åsikter om boken och/eller om Delblancs produktion i allmänhet. Så vår uppmaning
är: om ni inte redan läst boken, köp den (kan bli svårt), låna den eller läs den på er egen dator – det
kan man göra bara man har ett bibliotekskort, och man kan också köpa den som nerladdad produkt
för några tior. Gör det, läs boken och anmäl er sedan till mig, lassezilliacus1@gmail.com (glöm inte
ettan i e-adressen!) eller på telefon 070-7925367 senast den 25 november. Ange eventuella
dietföreskrifter och allergier. Våningen rymmer ett drygt tjugotal personer, först till kvarn får mala…

ÅRSMÖTE
bör vi enligt stadgarna också ha. Preliminärt datum, beroende på vilka lokaler som står till buds, blir
lördagen den 26 mars 2022. Så sätt tills vidare ett hundöra i almanackan för den dagen. För ni vill inte
missa Lars Lönnroths presentation av sin nya dubbelbiografi över både Sven Delblanc och P-O Enquist
som belöning efter uthärdade årsmötesförhandlingar!

DANMARK
Valet av Kära Farmor är inte en slump. Det har att göra med våra planer på en Danmarksresa i
skiftet april-maj för att gå i Svens farmors fotspår – hon var som bekant bördig från Kolding – och
nosa på andra Delblanciana i den danska huvudstaden. Vi kanske åker tåg, vilket tar längre tid men är
roligare, eller flyger. Planer för detta börjar nu att smidas och vi tror att vi blir en stor och hängiven
skara som på något sätt korsar Öresund.
Delblancs röst får inte tystna! Hälsningar och på återseende

Lasse Zilliacus, ordf.

