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DELBLANCSÄLLSKAPET   Medlemsbrev 1/2014 

 

”…Detta är den stund, då man vill 

frambesvärja forntidens stora hjältar ur 

historiens natt, Masen Jansson, Lasse 

Björn, Sura-Pelle, Tumba, ädla skuggor och 

vördade fäder, vi ber er blicka ner ur era 

nischer i Riddarholmskyrkan med stumt 

förakt på era vansläktade ättlingar…” 

Sven Delblanc, Expressen 30/3 1970 och 

Mest personligt, s. 374. 

 

Kära vänner i Delblancsällskapet! 

Nu pågår Vinter OS i Ryssland, snart vet vi hur det kommer att gå i ishockeyturneringen. Sven spelade 

hockey i SSK, och var ”världens långsammaste back”. 1970 rapporterade han för Expressens räkning 

om VM i Stockholm 1970. Artiklarna finns samlade i Mest personligt och visar på ett lysande sätt hur 

idrott kan inplaceras i ett kulturhistoriskt sammanhang. 

Årsskriften 

Årsskriften skickades ut i mitten på december som vi aviserat i Medlemsbrev 2/2013. Vi har fått 

beröm för den. Några har undrat över Årsskriftens namn. Förklaringen finns återgiven i Lars Ahlboms 

inledning på sidan 3. Jag vill framhålla för läsaren att bakom utgivningen ligger ett stort arbete, och 

en stor möda med att skriva, redigera och ge årskriften en god grafisk design. Jag vill tacka alla 

inblandade och särskilt vill jag tacka er som har bemödat er att skriva och skickat in material till 

redaktionen. 

En önskan, om inte en vädjan, till er alla. Passa på att skriva något med anknytning till Sven i nästa 

årsskrift! Något som ni fastnat för, något som ni reflekterat över i ensamhet - eller tillsammans med 

vänner. Vi vill att våra medlemmar deltar i utformandet av vår Årsskrift så mycket som möjligt. 

Skicka material till Anders Broström under adress andersbro@telia.com 

Årsmöte 

Årsmötet äger rum 22 mars, som vi aviserade i Medlemsbrev 3/2013. Det kommer att hållas i 

restaurang ”Greken på Hörnet”, Tjärhovsgatan 43, Södermalm, Stockholm och börjar 13.00. Efter 

sedvanliga årsmötesförhandlingar blir programmet ett samtal under rubriken ”Hur operan Kastrater 

kom till” mellan komponisten Miklós Maros, regissören Ann-Margret Pettersson och librettisten 

Lasse Zilliacus. Avsnitt ur uppförandet kommer att visas på monitor. Under pausen efter 

årsmötesförhandlingarna bjuder vi på ett glas mousserande vin med anledning av att 

Delblancsällskapet firar sitt 15-årsjubileum. Efter samtalet erbjuds förtäring i restaurangen. Ur menyn 

har vi bokat två rätter exklusive dryck. Vi kan välja mellan lammfilé, 225 och grillad laxfilé, 185 kr. 

Vegetariska, glutenfria och laktosfria rätter finns också att beställa. Kostnaden för måltiden betalas 
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av var och en i restaurangen. Vi vill ha in din anmälan senast 14 mars om deltagande i årsmötet och 

om du vill delta i måltiden efter mötet. Ange i så fall vilken maträtt du väljer och om du önskar ett 

laktos- eller ett glutenfritt alternativ. Meddela dig till Per-Ola Jansson på braxnas@gmail.com eller 

på telefon - eller SMS 072-522 72 32. Om du har frågor så hör av dig till mig 

Åpromenad 26 maj 

Åpromenaden på Sven Delblancs födelsedag har blivit en tradition. I år blir det extra spännande med 

anledning av att Delblancsällskapet firar 15-årsjubileum. Närmare information om programmet 

lägger vi ut på hemsidan under Aktuellt i god tid före evenemanget. 

Facebook 

Sedan i höstas är Delblancsällskapet medlem i Facebook. Vi hoppas att alla Facebookvänner lägger in 

material på Delblancsidan som citat, reflektioner eller annat som kan bidra till att vi får en spridning 

på Facebook. Jesper Ersgård är ansvarig för Facebooksidan. Du når honom på e-post 

jesper@ersgard.com. 

Hemsidan 

Hemsidan är under förändring och är tillgänglig precis som förut. Gå in och titta! Anders Broström, 

vår sekreterare, ansvarar för hemsidan. Du kan nå honom på e-post andersbro@telia.com. 

Lokala arbetsgruppen i Trosa 

Två bokcirkelsammankomster har genomförts, den 14 och 28 januari. Antalet deltagare har uppgått 

till 6-8 st. vid varje tillfälle, vilket gett ett bra utrymme för uppläsning och kommentarer för var och 

en. Det är en trevlig form av studiecirkel som uppskattats av deltagarna. Vi fortsätter i februari. Inom 

ramen för ovanstående projekt kom Helena Brodin till Navet den 18 februari. Vi samverkade med 

Trosabygdens kulturråd och biblioteken, och kostnaden delades med Kulturrådet. Vi svarade 

tillsammans för kaffeserveringen under kvällen. Biblioteket har tagit fram en affisch som vi lagt upp 

på D-sällskapets, Trosa kommuns och Turistbyråns hemsidor - samt SN’s annonssida för 

föreningsaktiviteter.  

Vulcanteatern 

Vi erbjuder Delblancsällskapets medlemmar en möjlighet att se ”Hedebyborna”. Denna gång i 

Husqvarna där Vulcanteatern uppför den under försommaren några gånger. Vi erbjuder en resa med 

buss tur och retur tisdagen 3.6 med hemfärd dagen därpå. Vi åker från Vagnhärad kl. 12.00 och 

kommer åter 12.00 till Vagnhärad dagen därpå. Vi bilägger en PM om denna resa i detta utskick och 

på vår hemsida under aktuellt. 

Delblanc/ Ljunggrenboken 

Den bok som vi planerat att ge ut som en efterföljd av det seminarium som hölls i Trosa 26 maj förra 

året har nu erhållit en stor summa ur olika fonder vilket innebär att vi bedömer utgivningen som 

säkrad. Vi har sökt ytterligare medel ur tre olika fonder. 
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Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 

I samarbete med Hjalmar Bergman Samfundet kommer vi att delta i Bok- och Biblioteksmässan i 

höst. 

Medlemsavgiften 

Vi har nu ordning i medlemsregistret och vi har 142 betalande medlemmar 2013. Antalet 

medlemmar har sjunkit med 23 personer och en institution sedan 2012. Många har även betalat för 

2014. Vi hoppas att alla betalar medlemsavgiften nu i början på året som är densamma som under 

föregående år. Vi påminner i nästa medlemsbrev med förtryckt plusgiroblankett er som inte erlagt 

avgiften. Glöm inte att uppge ditt (era) namn på blanketten, eller om du betalar via nätet. 

Delblancsällskapets plusgiro är 86 49 86-5.  Vår kassör Ove Pettersson informerar gärna om 

oklarheter råder huruvida medlemsavgiften har erlagts eller ej för 2014. Han nås enklast på 

pettersson-ove@bredband.net. 

Medlemsbrev 2/2014 

I september kommer årets andra Medlemsbrev med ny information, bl. a. om Årsmötet. 

Citatet 

”Timmen har slagit för den sista stora kampen, och vi anar redan, vi känner med den bittraste 

övertygelse, att OS-guldet även denna gång skall gå vår näsa förbi. Uppskakade har vi fått blicka ner i 

en avgrund av moralisk urartning. Den stålhårda karolinerandan, den urgamla svenskmannadygden, 

den obändiga segerviljan har flytt från Tre Kronor. 

O Fosterland, vem lodar dina öden?” 

 Sven Delblanc, Expressen 30/3 1970 och Mest personligt, s. 374. 

 

 

 

Per-Ola Jansson 

Ordförande 
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