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Kära medlemmar! 

 

 

En ovanlig värme med soliga, strålande dagar förlänger sommaren för oss nu. Äppelskörden är i full 

gång och tycks bli ovanligt stor. Häromkvällen strosade jag mellan äppelträden i en trädgård hemma 

hos en av mina vänner. Jag trevade i mörkret efter ett ljust och stort äpple som lätt släppte från grenen, 

ett Transparente Blanche! Mitt favoritäpple, vilken härligt syrlig arom. En fin metafor för allt vad 

hösten ger. Jag önskar er alla en god höst med starka sinnliga upplevelser och ivriga förväntningar på 

kommande litterära upplevelser. 

     Delblancbibliografin är nu kommen från trycket och finns att köpa för medlemmar. 

Mystikseminariet i Sigtuna stundar, där goda samtal och möten, litteraturvetenskap, musik, konst och 

underbar mat och dryck ledsagar oss under två dagar. Ännu finns möjlighet att anmäla sig till det 

nästan fulltecknade seminariet. 

 

 

Årsmötet 19 mars 2016 

 

Årsmötet på malmgården i Hagaparken blev mycket lyckat och välbesökt. Thord Lindé gjorde succé 

med sina Fredmanimitationer och Marianne Gade berättade spännande om sin upplevelse av Sven 

Delblancs Samuelsvit. God mat och dryck serverades och deltagarna föll in i spännande och berikande 

samtal. 

    Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning och en ny styrelse 

valdes. Under fliken Aktuellt på Delblancsällskapets websida kan du ta del av den nya styrelsens 

sammansättning. 

 

 

Medlemsavgiften 

 

Vi uppmarar medlemmar som missat/glömt att betala medlemsavgiften för 2016 att göra det 

omgående till vårt plusgirokonto 86 49 86-5. 200 kr för enskild medlem, och 250 kr för två boende på 

samma adress. Till Jul kommer Årsskriften att skickas till betalande medlemmar! 

 

 

Sven Delblanc. En bibliografi. 

 

Sven Delblanc bibliografi har nu efter åtskilliga års arbete blivit klar. Det blev en mycket vacker bok 

utgiven i Carolina Redivivas bokserie Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis. Boken omfattar 

352 sidor, är i formatet 16,5 x 24,2 cm och rikligt illustrerad. 

 

Att tänka på döden, att se livet genom döden 

är att ge en orgelpunkt åt den svindlande, 

osäkra melodi som vi lever. 

 

Gunnar Ekelöf (Ur anteckning av författaren 1930) 

 

 



Bibliografin innehåller en kronologisk förteckning av 

Sven Delblancs tryckta skrifter som omfattar närmare 900 

poster, förteckningar över intervjuer och utländska 

översättningar. Här redovisas också de föreställningar som 

gjort av Delblancs dramatik i radio, TV och på scen. En 

avdelning tar upp alla de avhandlingar, böcker, essäer, 

uppsatser, radio- och TV-program och recensioner som 

ägnats författarskapet.  

     Boken livas upp av texter och bilder som belyser Sven 

Delblancs karriär – antalet bilder är 41 – samt av många 

citat ur recensioner och Delblancs egna texter. 

     Delblancsällskapets ekonomi är inte så bra för tillfället. 

Vi behöver ett rejält tillskott för att kunna ge ut årets 

Delblad. Det hoppas vi få genom försäljningen av 

bibliografin. Köp bibliografin – du får en spännande bok 

och gör dessutom en god gärning! 

     Boken kostar 250 kronor + porto 69 kr = 319 kronor. 

Sätt in beloppet på Delblancsällskapets plusgirokonto 86 

49 86 – 5 och ange bibliografi på talongen. Boken 

beställes på e-postadressen: ahlbom.lars@telia.com  Ange 

postadress!   

 

 

Delbladet 

 

Delbladet 2016, årgång 4 av vår årsskrift, distribueras i mitten på december. Vi är stolta och glada 

över att kunna ge ut en årsskrift av god kvalitet med vår begränsade budget. Vi inbjuder som vanligt er 

alla att komma med bidrag, artiklar eller notiser. Vi välkomnar också brev till årsskriften som 

diskuterar sällskapets verksamhet, någon aspekt av Delblancs författarskap eller Delbladets inriktning. 

Vi mottar gärna beröm eller konstruktiv kritik och förslag till nya program och satsningar. 

      I årets Delblad skriver bland andra Jørgen Børglum Larsen om Sven Delblancs hypotetiska teologi, 

Søren Fløe Sørensen om Sven Delblancs farmor i Kolding, Leif Furhammar om Estetiken i 

Hedebyborna, Marianne Gade om Samuelsviten och Claes-Magnus Hugoh om Moria land och 

Kierkegaard. Av Sven Delblanc publiceras Den belägrade humanismen, ett opublicerat tal om 

humanismen, samt texterna Skogsduvan och Smärre humanistisk forskning.      

 

 

Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc 

 

Som vi redan nämnt i tidigare medlemsbrev är sällskapets stora satsning 2016 utöver utgivandet av 

bibliografin samarbetet om ett symposium med Ekelöfsällskapet och Sigtunastiftelsen, Mystik och 

livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc. Det äger rum 8-9 oktober 2016 i Sigtunastiftelsens 

lokaler. Programmet är varierat och föreläsarna utgörs av en ytterst kvalificerad skara. Vi ser fram mot 

spännande diskussioner om existentiella ting och mystik – ämnet kopplas förutom till litteratur också 

till bildkonst och musik. En utförlig beskrivning av seminarieinnehåll och anmälan får du efter kontakt 

med Sigtunastiftelsen via dess telefon 08-592 589 00.  

 

 

Norrköping 12 september 2016 

  

 

 

 

Per-Ola Jansson 

Ordförande 

 

 

file:///C:/Users/Sony/Downloads/ahlbom.lars@telia.com

