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Hej, alla fans av Delblanc!
Det har nu gått drygt fyra månader sedan mitt förra medlemsbrev till er. Jag borde kanske ha dåligt
samvete, men sommaruppehållet får väl ta på sig en del av skulden. I och för sig skriver jag gärna –
det är som om sällskapet i skrivande stund tedde sig som mest levande just för mig. Tänk om man
någon gång kunde samla alla över hundra medlemmar på ett och samma ställe och känna gnistan,
entusiasmen!
Just i denna skrivande stund håller sommaren på att falla tillbaka på sina gamla minnen, Jag hoppas
att de för er del blev goda! Vädret var i Sverige stort sett fint, skörden ser ut att arta sig väl och
valhysterin mojnar väl gudskelov snart av - så nu kan vi börja ägna oss åt väsentligheter. Som till
exempel att läsa och att läsa om Sven Delblancs böcker.
Den beramade Delblanc-galan i Uppsala
kunde äntligen genomföras den 22 maj, inte
minst tack vare generöst bistånd från en av
våra medlemmar, Peder Johnson. Uppsala Nya
Tidning hade dagen innan bjudit på en helsida
med foto av Delblanc och Ulrika Knutson – en
bättre marknadsföring hade vi inte kunnat
tänka oss och som ett resultat av den blev den
vackra Humanistiska Teatern glädjande
välbesatt! Ulrika Knutson gjorde ingen
besviken och talade utifrån rubriken Hur död
är Delblanc? En analys av författarskapet och
dess livskraft som kryddades med både salt
och socker.
I pausen erbjöds förfriskningar, och senare
under kvällen bemöttes Knutsons inlägg av
professor Lars Lönnroth som valt rubriken
Delblanc lever! utgående från sin nyutkomna
bok om P-O Enquist och Sven Delblanc,
Parallella liv. Han betonade bland annat att
även Delblanc, vid sidan av Enquist, var en

driven dramatiker. Mellan anförandena och
den efterföljande paneldebatten briljerade
syskonduon Cecilia Zilliacus och Ylva-li
McTigert Zilliacus med uppfriskande musik på
violin och viola. Publiken kunde lämna salen
och gå ut i den vårljumma Engelska Parken
med en förhoppningsvis uppdaterad och
aktualiserad bild av Sven Delblanc – sålunda
vederbörligen firad, eftersom han skulle ha
fyllt nittioett år tisdagen därpå.

Ulrika Knutson

Och då, den 26 maj, högtidlighölls författarens födelsedag med den sedvanliga s.k. åvandringen i
Vagnshärad. På grund av pandemin hade den redan upprepade gånger inställts, men återupplivades
nu till glädje för det tjugotal deltagare som traskade längs stigar och vägar i Delblancs
barndomsvärld. Passande citat ur Hedebyborna lästes och begrundades under vandringens gång och
förmerades under kvällens lopp hemma hos Jim Axén som tog emot i sitt hus vid Trosaåns strand.
Där bjöds det både vått och torrt, tack för det! Att göra en åvandring vartannat år – de år vi inte har
prisutdelning – hör till sällskapets äldsta traditioner, en som naturligtvis bör återupptas som
programpunkt.
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Delblancsällskapet representeras på bokmässan i Göteborg av vår sekreterare Lill Dahlberg och
Mattias Lahti Davidsson. Dessa båda kommer att stolt dra upp vår vepa, en s.k. roll-up med Delblancs
bild, vid DELS scen (De Litterära Sällskapens Centralorganisation) och bemanna en liten monter. På
scenen talar Lars Lönnroth än en gång om sin senaste bok Parallella liv.
En vecka senare bereder sig nitton av
sällskapets medlemmar, inklusive
undertecknad, på att dra söderut. Inte ända
dit ”wo die Citronen blühen”, men väl till
Köpenhamn den 29 september. Där kommer
vi att på kvällen se Det Kgl. Teaters
balettföreställning Blixen som naturligtvis
handlar om Karen Blixen. Om Delblancs
relation till Danmark, till Blixen och sina
danska översättare har Lars Ahlbom tidigare
berättat i medlemsbrev 5 2021, tillgängligt på
hemsidan. Och just i Karen Blixens hem
samlas vi följande dag för visning, för lunch
och för ett tre timmar långt symposium om
Delblanc och Blixen. Intressant nog skapade
två danskar, Anders Koppel och Anette
Abildgaard, år 1991 en annan balett, den
gången på basen av Delblancs roman Speranza
och upphovsmännen kommer att presentera
sitt verk. Lars Ahlbom kommer att berätta om
Delblanc och Danmark, Det Danske Akademis
sekreterare Lasse Horne Kjældgaard kommer

att berätta om Blixen och Beata Agrell
kommer att berätta om Kastrater och dess
relation till Blixens Babettes gästabud. Roligt
och berikande.

Karen Blixen

Så till säsongens kommande programpunkter.
Lördagen den 12 november träffas vi på en
s.k. lästräff i likhet med den om Kära Farmor
förra året. Preliminärt klockan 13:00 hos
ordföranden på Renstiernas Gata 13 i
Stockholm. Den här gången har vi valt den bok
som vår senaste pristagare i likhet med
många, många andra anser vara Delblancs
vackraste verk: Samuels bok, med andra ord
den första i Samuelsviten. Den introducerar vi
och pratar sedan om den. Vi hoppas också se
fram emot konstnärlig uppläsning av valda
avsnitt och äter däremellan en stärkande
lunch. Ett tjugotal kan beredas plats. Det är då
naturligtvis inget krav, men en önskan är att
deltagarna känner till romanen och gärna har
en egen uppfattning om den att torgföra i den
församlade kretsen! Närmare uppgifter
kommer senare i särskild ordning. Välkomna!
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Delbladet distribueras till er som vanligt närmare jul. Detta år blir det ett nummer dominerat av vår
aktuella inriktning på Danmark, men det kommer också att innehålla godbitar från annat håll.

Vidare börjar evenemanget
kring Delblanc och Bellman
och Peter Dahls
illustrationer av Bellmans
alster att ta form. Det är
dock senarelagt till början
av februari 2023 när
lokalfrågan väl är löst.
Musik, konst och litteratur
på en och samma kväll.
Förhoppningsvis går det att
locka även en utomstående
publik till en sådan! Håll
kalendrarna tomma till
dess!

Tord Linde som fader Mowitz

Till årsmötet i mars har vi spännande föredragshållare på gaffeln!
Och till sist: Snälla ni, vårt sällskaps finansminister Ove Pettersson är hemskt snäll men skulle bli ännu
snällare om ni vore så snälla och kontrollera om/att ni har erlagt sällskapets årsavgift 250/pp eller
300 per hushåll till PG 86 49 86 – 5 eller via Swish till Ove, 070 816 46 68. Tack!
”Hör bara hur vi sjunger, ni hårdhudade troll! - - Och de sjöng den natten, sjöng som rusiga och
besatta, medan sommarens skymning blev natt som blev rysande gryning och genomskådande
morgon på nytt. ” Ur Samuels bok, 1981

I hopp om en givande höst önskar jag er alla allt gott! På många återseenden -

Lasse Zilliacus, ordförande
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