MEDLEMSBREV nr 1, 2022
Primavera heter en av Sven Delblancs mest
underhållande böcker. Så här säger han
själv om sin roman: ”Jag har skrivit boken
med min vanliga, radikalt orena estetik,
med snabbt berättartempo; bryska kast
mellan realistiska och symboliska plan,
mellan grotesk och panik, för att återskapa
en verklighetsupplevelse, inte för att
”skapa litteratur”. Den som vill skapa
litteratur kan möjligen umbära humor,
grotesk och fantasi. Jag kan det inte…”
Blomsterbärerskan i Botticellis Primavera (ca 1480)

Kära medlem!
Inslaget under det här brevets överskrift kan onekligen kännas som en déjà vu-upplevelse.
Eller möjligen som déjà lu… redan läst. Och det är faktiskt en upprepning: Jag skriver igen om
träffen Samling kring Sven Delblanc! som pandemin satte P för i januari. Den§ blir nu
äntligen av med i dubbel bemärkelse förhoppningsvis friska krafter (och endast med
förbehåll för katastrofer som kometnedslag och översvämningar och annan force majeure).
Evenemanget går av stapeln den 22 maj 2022, närmare bestämt klockan 16.00. Som förut
på Humanistiska Teatern i Uppsala, Thunbergsvägen 3C och med i stort sett oförändrat
program. I centrum står som tidigare en betraktelse av Ulrika Knutson om Primavera och en
exposé över Delblancs dramatik av Leif Zern. Mellan verserna bli det framträdanden av
namnkunniga musiker och sedan en paneldebatt med bl.a. prof. Lars Lönnroth.
Det blir ett billigt nöje: 100 kr. Medlemmar i Delblancsällskapet och studenter är välkomna
för bara 50 kr. Det är dock inte tillåtet att ta upp avgift vid ingången till universitetets lokaler.
Däremot går det bra att swisha till vår kassör Ove Pettersson på 070-816 46 68, likaså att
betala till sällskapets PG 86 49 86-5. Glöm bara inte att ange biljettköparens namn! OBS! att
sådan betalning naturligtvis också kan ske både på plats och i efterskott.
För intresserade i Stockholms står många Uppsalaförbindelser till buds och återresan kan nu
ske i strålande vårljus till skillnad från januari – nella luce di primavera!
Sällskapet har haft sitt ÅRSMÖTE 2022. Det gick av stapeln den 26 april på
Timmermansgården i Stockholm. Den gamla styrelsen avgick med ansvarsfrihet och den nya
styrelsen är som följer:
Till ordförande omvaldes Lasse Zilliacus.
Till övriga styrelseledamöter omvaldes på valberedningens förslag:
Ove Pettersson och Leif Risberg på 2 år samt Christian Wändahl och Lill Dahlberg på 1 år.
Som ny ledamot på 2 år valdes Matthias Lahti Davidsson.
Till suppleanter valdes, alla på 1 år, Jim Axén, Simon Bergqvist, Peder Johnson samt Daniel
Skogman. Protokoll och andra fakta uppdateras på hemsidan i dagarna.
Efter årsmöteslunchen presenterade professor Lars Lönnroth, frejdad veteran i våra kretsar,
engagerat sin nya bok Parallella Liv ett slags jämförande dubbelbiografi över Sven Delblancs
och P O Enquists författarskap. Just i kontrast till en samtida kollegas produktion framträder
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en del drag i Delblancs texter som i relief; nya skuggor och dagrar faller över dem från annat
håll – för min egen del särskilt insiktsgivande i kapitlet om ’Samhällskritik som konst och
underhållning’. Högeligen angelägen läsning för varje sällskapsmedlem och därutöver för
envar hugad! I det kapitlet skriver Lönnroth om just Primavera: ”- - en satir så överdriven och
studentikost spexartad att nästan inga läsare behövde känna sig träffade, åtminstone innan
de kom fram till det nattsvart pessimistiska slutet.”
Mycket snart efter Uppsalagalan är det ÅVANDRING i
Vagnhärad igen - den fina traditionen återupptas på
mångas begäran! Kalendern är det inte mycket att göra åt
och Sven Delblancs födelsedag infaller i år som alla år den
26 maj. I år är det emellertid Kristi Himmelsfärds-torsdag,
och det är rimligt att hoppas på en varm vårhelg med
utslagna ekar och lärkkvitter i skyn. Vi traskar i de
välbekanta Hedebymiljöerna och därefter en liten bit längs
ån fram till Jim Axens hus, där hungrande och törstande
vandrare får dra en lättnadens suck…
Tåg går en gång i timmen från Stockholms central till
Vagnhärad 44 minuter över varje heltimme. Tåget 13.44
blir alltså lämpligt med tanke på samling 14.30 vid fontänen
Flotten i Vagnshärads centrum. Blodet ropar under
körsbärsträden där som bekant barn han lekte, vår Sven D.
Fontänen Flotten av Jim Axén står i Vagnhärads centrum
Följande programpunkt i
Delblancsällskapets kalender är RESAN
TILL DANMARK. Vi fick en försmak av
den under Kära Farmor-träffen i november
– Svens kära farmor kom ju från Kolding på
Danmarks västkust.
Resan kommer att ske någon gång i
spannet 1 - 10 september. Vi kommer att
åka tåg fram och tillbaka och stanna tre
nätter i Köpenhamn.
En huvudattraktion för oss är Karen
Blixenmuseet i Rungstedlund. På hemsidan
finns ett medlemsbrev från Lars Ahlbom
som vältaligt berättar om Delblancs många
anknytningar till Blixen. Om dem och
övriga Danmarksanknytningar tänker vi oss
ett seminarium med danska deltagare. Vi
får också träffa upphovsmännen till den
balett de satte upp efter Delblancs roman
Kastrater. Jag har sett en videoupptagning
av baletten och ska undersöka möjligheten
av att distribuera filen inom sällskapet. Det
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vore ju en fördel om vi har sett föreställningen före diskussion, likaså om vi har tagit del av
den berömda filmen Babettes Gästabud (Blixen) med Jarl Kulle eller läst novellen i förväg –
kanske också sett filmen Mitt Afrika (kan ses t.ex. på cineasterna.com om man har ett
relevant bibliotekskort) m.m. Delblanc tillägnade sin roman Kastrater ”Minnet av Babette” –
vad syftade han på? – och skrev inkännande artiklar om Blixen.
Naturligtvis blir det tid för t.ex. museibesök – Lousiana ligger inte långt från Rungsted – och
andra attraktioner, kanske för en konsert och lite sightseeing. Programmet håller på att ta
form och vi hoppas många ska känna sig kallade och reslystna.

Karen Blixen-muséet i Rungstedlund
Ytterligare två medlemsprogram planeras till hösten: En lästräff med mat och dryck kring
något verk av Delblanc med introduktion av någon insatt person är planerad under hösten,
och därtill ett offentligt evenemang kring Delblanc och Bellman, antagligen ’sent i
november’ (för att tala med Tove Jansson). Sven skrev bl.a. ett förord till Peter Dahls
Bellmanbilder och var själv fascinerad av denne sjuttonhundratalspoet. Det skrev jag om
redan i förra medlemsbrevet. - Sist men inte minst kassörens sedvanliga vädjan: glöm inte
medlemsavgiften, 250 kr, 300 för par. PG 86 49 86 – 5! Vårliga hälsningar!
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