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”Abraham är för gammal och klen att komma i åtanke
som försteman på Flotten. Rävfarmarn och Lille-Lars
kan närmast jämföras med dessa ärekrönta äldre
statsmän, som bara när fosterlandet är i yttersta fara,
kan låta sig övertalas att uppstå från vilan på lagrarna
för att åter gripa om statsrodret.” (Åminne, s. 114.)

Kära medlemmar!
Under denna höst har katastrofala händelser i världen berört oss starkt. Terror, krig, rädsla för
att den hotande klimatkatastrofen är bortom politisk kontroll. Hur ska vi då motivera oss att
ägna oss åt läsning av litteratur, gå på teater och lyssna på musik? Här vill jag citera vår förre
kulturminister Bengt Göransson som i en tidningsintervju 2011 påstod följande:
”Det sägs att folk mår bättre av att läsa böcker. Men i stället mår de kanske sämre,
eftersom de får sakernas tillstånd klart för sig. /… /Å andra sidan är det inget argument mot
kulturen. Kultur är inte stundens upplevelse, ingen kassako, inte trösten som ska hjälpa oss
att uthärda världen. Om vi blir friskare och gladare av kultur så är det bra. Men det är inte
syftet. I stället är kulturen källan till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang,
som är lika med samhällsdeltagande och demokrati.” (Sundsvalls Tidning 1.11 2011)

Vår uppgift
Ett litterärt sällskaps främsta uppgift är att levandegöra ett författarskap och göra det känt
bland så många människor som möjligt. Det som driver oss i vårt arbete är naturligtvis
rikedomen och den inspirerande kraften i Sven Delblancs författarskap. Han gav oss mycket
material att arbeta med. Han var romanförfattare, dramatiker, essäist, litteraturforskare,
kritiker och journalist. Han skrev om viktiga saker och hans verk är komplext och rikt och
inbjuder till tolkning och många skilda läsarter. Det är påfallande lätt att engagera kritiker och
forskare att skriva eller föreläsa om Sven Delblanc. Människor som kände honom återger
gärna sina minnesbilder av honom.
Under de 17 år Delblancsällskapet funnits till har vi arrangerat seminarier och mindre
program om olika aspekter av Delblancs författarskap, flera gånger i samarbete med andra
litterära sällskap, som Mobergsällskapet, Hjalmar Bergman Samfundet och
Strindbergsällskapet. Vi har gjort litterära resor kopplade till Delblancs författarskap till
Värmland, Iran, Gotland och ryska Karelen.
Vi har i samarbete med olika bokförlag och i egen regi publicerat drygt ett 15-tal böcker
och skrifter med texter om och av Sven Delblanc. Flera av böckerna har tillkommit som en
följd av vår seminarieverksamhet. Ibland har tvärtom en bokutgåva resulterat i ett
efterföljande seminarium. För tredje året i rad publicerar vi nu vår årsskrift, Delbladet.

Lokalgruppen i Trosa/Vagnhärad har inbjudit till åvandring på Sven Delblancs födelsedag
26 maj, ordnat flottfärder på Trosaån inspirerade av årensningen i Åminne, arrangerat otaliga
mindre program om Delblanc och under två somrar spelat Hedebyborna som friluftsteater. I
Trosa lands kyrka har sällskapet vid två tillfällen i samarbete med Vagnhärads kommun och
Södermanlands Nyheter delat ut Delblancpriset.

Vår ekonomi
Vår ekonomi vilar i stor utsträckning på medlemmarnas avgifter. Till arrangemang som ligger
utanför den reguljära verksamheten, som seminarier och bokutgivning, kan vi få bidrag från
olika fonder, men den övriga verksamheten måste finansieras med hjälp av
medlemsavgifterna. Dit hör till exempel utgivandet av Delbladet. Våra utskick har växlat
mellan post och e-post. E-post är ekonomiskt fördelaktigt och spar dessutom arbete.
Påminnelser om medlemsavgiften har inte skickats direkt till dem som glömt/missat att betala.
Vi har istället påmint alla i medlemsbreven att kontrollera om man betalat eller inte. Styrelsen
har nyligen fattat beslut om att bifoga ett inbetalningskort avseende medlemsavgiften 2016
med kallelsen till årsmötet i mars till dem som då inte betalt årets avgift.
Verksamheten under det kommande året är delvis redan bestämd. Årsmötet äger rum den
19 mars. Då kommer den danska författarinnan Marianne Gade att berätta om sin upplevelse
av Sven Delblancs författarskap. Det gläder oss mycket. Som ni redan sett medverkar
Marianne i denna skrift med flera texter. Sällskapets stora satsning under 2016 blir seminariet
om mystik och livssyn hos Sven Delblanc och Gunnar Ekelöf. Det sker i samarbete med
Ekelöfsällskapet och Sigtunastiftelsen. Utförlig information om seminariet finns här i
Delbladet.
Vi i Delblancsällskapets styrelse hoppas att detta Delblad skall ge er stimulerande läsning!

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Citatet
”Aldrig hade jag druckit så djupt ur ungdomens källa. Mitt liv brann som en fackla i stormen,
och det retade mig att min tid snart var ute, mitt liv, den tid jag ännu kunde ägna åt kamp och
jakt. Så mycket ungdom och kraft, så kort min tid…” (Änkan, s. 280.)
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